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2. — 'istanbul Milletvekili R e s t Ülker'in,
Çınarcık - Bostancı - Sirkeci vapur seferleri
nin engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve
Ulaştırma İBakanı Veysel Atasoy'un yazılı
cevabı (7/1103)
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu'nun, 'Erzurum illine (bağlı Ibazı köy
lerin yol ve su sorunlarına ilişkin sorusu ve
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1110)
1180:1181
4. — Erzurum Miltebvelkili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum'daki
mahkûmların
aileleri ite Igörüşımelerinde izlenen yönteme
ilişkin sorusu ve Adalet İBakanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/1113)
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5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, nüfus idarelerinıce Ibazı vatandaşların
nüfus 'kayıtlarına işaret konulduğu iddiasına
ilişikin sorusu ve İçişleri İBakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1120)
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6. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Erzincan - Merkez - Ilıdere Köyünün
bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri İBakanı H. Hüsnü Doğan'
in yazılı cevabı (7/1122)
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7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
kadrolu hizmetleri dişında ek görev verilen
personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin yazdı cevalbı (7/1146)
183': 184

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı,
'Malatya Milletvekili Ayhan Fırat, Malatya İlinin
Doğanşehir Ve Adıyaman İllinin Gölbaşı ilçelerinde
büyük tahribat yapan deprem konusunda gündem
dışı bir konuşma yaptı; Millî Eğitim Gençlik ve
Spor 'Bakanı Metin Emifoğlu da bu konuşmaya ce
vap verdi.
İzmir Milletvekili Durcan Emiirbayer, tarım üre
ticisinin sorunları ve
Tunceli Milletveklili Musa Ateş de> ramazan mü
nasebetiyle, bazı devlet dairelerinde kapatılan ye
mekhaneler;
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Ulaştırma 'Balkanlar Avrupa Konferansı Bakanlar
Konseyi toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gide
cek olan Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönü
şüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Maliye ve Güm
rük 'Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik
etmesinin uygun 'görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
İzmir Milletvekilli Rüştü Şardağ ve 13 arkadaşının,
Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili
politikası 'konusunda Anayasanın 98 inci, 'İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi )(8/13) Genel Kurulun
bilgisine sunuldu; genel görüşme önergesinin gündem-

de yerini alacağı, önıgörüşmelefinin sırasında yapı
lacağı açıklandı.
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Ta
sarruf Mevduatı Siilgorta Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve gider terine ilişkin (6/670) Devlet Başkanı
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü sorusuna Devlet
İBakanı Abdullah Tenekeci cevap verdi; soru sahibi
de cevaba karşı 'görüşlerini açıkladı.
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir
Kepsut İlçesi dispanserinin doktor 'İhtiyacına ilişikin
(6/713) sözlü sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mehmet Aydın cevap verdi.
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın
(6/697), (6/672), (6/673), (6/674),
(6/675), (6/676),
(6/677), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698),
(6/703), (6/704),
'Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgirin (6/714),
(6/715),
Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde
görüşülmüş başka soruları bulunduğundan;
İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/671),
(6/686), (6/693),
İstanbul Milletvekili Günseli Üzkaya'nın (6/596),
Samsun iMilletivekili Hasan Altay'ın (6/614),
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün
(6/726),
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Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/718),
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in
(6/719), <6/720),
IHatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'
nun (6/741), (6/747),
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından;
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu'nun
(6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), (6/699),
(6/700), (6/701),
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598),
(6/610),
Adana Milletvekilli Nuri Korkmaz'ın (6/688),
(6/624),
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607),
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616),
(6/709), (6/710), (6/711), (6/712),
Tralbzon Milletvekili Osman 'Bahadır'ın (6/702),
Uşak Milletvekili Yusuf Demirtn (6/632),
İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in (6/669),
(6/745),
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/695)',
(6/716),
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'ln (6/705),
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından;
İzmir Milletvekili A. Aşikın Toktaş'ın (6/746),
Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in (6/621),
Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın ı(6/631),
İçel Milletvekili Mehmet Kocahaş'ın (6/635),
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Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666),
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'ın
(6/667),
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696),
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın
(6/721),
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/739),
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/742),
Sözlü soruları da, soru sahipleri ve ilgili hakanlar
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;
Ertelendiler.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kamun Tasarısı (1/737) (S. Sayısı :
437) üzerinde görüşmeler tamamlanarak tümünün
kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.
'Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile
Sakarya Milletvekili Nihat Akpaîk ve 11 arkadaşının
Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve Millî Eğitim;
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/761), (2/258)
(S. Sayısı : 440) üzerinde 'bir süre görüşüldü.
20 Mayıs 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanıılmak
üzere birleşime saat 18.50'de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Özer Gürbüz
Kâtip Üye
Tokat
Mehmet Zeki Uzun

Kâtip Üye
Kırklareli
Cemal Özbilen

II. — GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
(1/768) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 15.5.1986)
2. — 2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden
Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresinin
Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/769) (Anaya
sa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1986)
3. — Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Tasarısı
(1/770) (Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonlarına)
^Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1986)
4. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606
Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kuru
mu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı

Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tu
tulmasına Dair Kanunun. 2767 Sayılı Sıtma ve Fren
gi İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İn
hisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı (1/771) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) ((Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1986)
5. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik
Kanunu Tasarısı (1/772) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1986)
6. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı (1/773) (Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1986)
7. — 9.5.1969 Tarih ve 1177 Sayılı Tütün ve Tü
tün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-
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meşine, Bazı Maddelerinin 'Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde İle Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı (1/774) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1986)
8. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayıh Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı (1/775) (Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1986)
Tezkereler
1. —• Hacettepe Üniversitesinin 1977 Bütçe Yılı
Kesıinhesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/1029) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 12.5.1986)
2. — Hacettepe Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı
Kesirihesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
'(3/1029) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 12.5.1986)
3. — Hacettepe Üniversitesinin 1979 Bütçe Yılı
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/1030) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
/tarühi : 12.5.1986)
4. — Hacettepe Üniversitesinin 1980 Bütçe Yılı
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/1031) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa gelş
tarihi : 12.5.1986)
5. — Hacettepe Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı
Kesin'hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/1032) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 12.5.1986)
6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1977 Bütçe
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/1033) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 13.5.1986)
7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1978 Bütçe
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/1034) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.5.1986)
8. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1979 Bütçe
Yılı Ke&inhesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
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Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/1035) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 13.5.1986)
9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1980 Bütçe
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/1036) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 13.5.1986)
10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1981 Bütçe
Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/1037) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 13.5.1986)
Raporlar
1. — istanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve
7 Arkadaşının; 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Ka
nunun Bazı Maddelerinlın İD eğiştir ilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı 'Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, (İmar, Ulaştırmia ve Turizm
Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 444), (Da
ğıtma tarihi : 16.5.1986) ((GÜNDEME)
2. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanu
nu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238, Sayılı Ka
nunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinim Özelleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/766) (S. Sayısı :
445) (Dağıtma tarihi : 16.5.1986) (GÜNDEME)
20 . 5 . 1986 Sah
Rapor
1. — Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 20.5.1986) (GÜNDEME)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — İçel IMilletvelkilii Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Taşucu Seka Fabrikasındaki yolsuzluk iddialarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1169)
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1986)
2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, iş
kence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1170) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.5-1986)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Bakkam ekiîi AbdııUıalan Araş
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nai Birleşimini açıyorum.
HI. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır.
(Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'a kadar yok
lama yapıldı)

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere basılıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER
leri, Başkanlık Divanının 15.5.1986 tarihli toplan
1. — Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu Ta
tısında uygun görülmüştür.
sarısının geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez
Genel Kurulun onayına sunulur.
keresi (11653, 3/1038)
Necmettin Karaduman
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sunular kısimında Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 i
Başkanı
ncı maddesine göre verifaııiş bir Itıazikeresii vardır, I
Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk, 3 ay hasta
lığı nedeniyle
17.3.1986 tarihinden (geçerli olmak
okutuyorum :
Türküye Büyük Millet MeclM Başkanlığına
üzere,
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural, 20 gün has
(Ligi : 6.3.1985 tarihli ve 101-1271/01618 sayılı
talığı nedeniyle 17.4.1986 -tarihinden geçerli olmak
yazımız.
üzere,
İlgide kayıtlı yazımızla Başikanlıığınıza sunulan
Zonguldak Milletvekili Rıza Öner Çakan, 15 gün
«Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu Tasarısı» nm
hastalığı nedeniyle 21.4.1986 tarihinden geçerli olmak
geri gönderilmesini arz ederim.
üzere,
Turgut Özal
Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu, 15 gün has
Başbakan
talığı nedeniyle 21.4.1986 tarihinden geçerli olmak
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
üzere,
nunda 'bulunan Kanun tasarısı geri verilmiştir.
Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, 15 gün hasta
2. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair
lığı nedeniyle 24.4.1986 tarihinden geçerli olmak
Başkanlık tezkeresi (3/1039)
üzere.
B AŞİK AN —• Sayın milıletvekiller inden bazıla
BAŞKAN — Tekrar okutup, ayrı ayrı oyları
rına izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet
nıza sunacağım.
Meclisi 'Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup,
Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk, 3 ay, hasta
ayrı ayrı, oylarınıza sunacağım.
lığı nedeniyle; 17.3.1986 tarihinden geçerli oılmak
Türkiye !Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
üzere.
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi
'BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istem
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
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istanbul Milletvekili İhr-alhim Ura!, 20 gün, has
talığı nedeniyle; 17.4.1986 tarihinden geçerli olmak
üzere.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Zonguldak Milletvekili Rıza Öner Çakan, 15 gün,
hastalığı nedeniyle; 21.4.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere,
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu, 15 gün, has
talığı nedeniyle; 21.4.1986 tarihinden geçerli otanaik
üzere.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, 15 gün, has
talığı nedeniyle; 24.4.1986 tarihinden geçerli oıknalk
üzere.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
3. — Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk'e öde
nek ve yolluğunun verilebilmesine dair Başkanlık
tezkeresi (3/1040)
BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline, ödenek ve
yolluğunun verilmesine dair Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız
olarak iki aydan fazla izin alan Nevşehir Milletve
kili Turan Öztürk'e ödenek ve yolluğunun verilebil
mesi, içtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel
Kurulun onayına sunulur.
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN — Tezkereyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
a) Siyasî Parti Grubu Önerisi
1. — TBMM Genel Kurulunun çalışma gün ve
saatleri ile sözlü soruların görüşülme gününe ilişkin
ANAP Grubu önerisi.
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, içtü
züğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre veril
miş bir tezkeresi vardır; okutup, onayınıza sunaca
ğım.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
20 Mayıs 1986 tarihinde toplanan Danışma Ku
ruluna bir siyasî parti grubu katılmadığından, bir
öneri hazırlanamamıştır. Bu nedenle grubumuzun
aşağıdaki önerilerinin, içtüzüğün 19 uncu maddesi
nin son fıkrası uyarınca Genel Kurulun onayına su
nulmasını arz ederim.
Pertev Aşçıoğlu
Anavatan Partisi Grubu
Başkanvekili
Öneriler : 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurul çalışmalarının 20 Mayıs Salı günü 15.00 19.00 ve 21.30 - 24.00 saatleri arasında; 21 Mayıs
Çarşamba, 22 Mayıs Perşembe günleri 14.00 - 19.00
ve 21.30 - 24.00 saatleri arasında; 27 Mayıs Salı, 28
Mayıs Çarşamba, 29 Mayıs Perşembe, 30 Mayıs Cu
ma günleri 14.00 - 19.00 ve 21.30 - 02.30 saatleri ara
sında yapılması önerilmiştir.
2. Sözlü soruların çarşamba günlerinde görüşül
mesi önerilmiştir.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
Danışma Kurulunun toplanamaması nedeniyle orta
ya çıkan bu durum Yüce Meclise arz edildi, «Bir par
ti grubunun katılmaması» nedeniyle deniyor. Bu öne
riyle ilgili olarak grup adına söz istiyoruz efendim.
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi efendim?
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte Sayın
Genel Başkanımız konuşacaklar.
BAŞKAN — Buyurun efendim. (Alkışlar)
Talep olduğu takdirde bu önerinin 2 lehinde, 2
aleyhinde söz vereceğim.
Sayın Genel Başkan aleyhinde söz istemişlerdir;
buyurun Sayın Genel Başkan.
SHP GRUBU BAŞKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin sayın üyeleri; Danışma Kurulu, uzun
ca bir süredir kötüye kullanılmaktadır. Eğer biz, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde bulunan siyasal partiler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çalışma biçimi, yönte
mi ve zamanı konusunda uzlaşma sağlayamazsak,
Türkiye'de de uzlaşma sağlamamız mümkün olmaktan
ne yazık ki çıkar.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma biçimi
konusunda, çalıştırılma biçimi konusunda müteaddit
defalar anamuhalefet partisi olarak söz aldık ve ya
kınmalarımızı dile getirdik. Türkiye Büyük Millet

— 114 —

T.B.M.M.

B : 107

20.5.1986

Meclisi, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir biçim
de tek yanlı ve keyfî çalıştırılmakta, anamuhalefet
partisi ve diğer muhalefet partileri yok sayılmakta
dır.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Zaten
yok.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu
güne değin Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir za
man... (SHP sıralarından gürültüler)
İSMET TURHANG1L (Manisa) — Ayıp be, ayıp;
dinle...
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen taham
mül edip hatibi dinlemek zahmetinde bulunun. Maa
lesef, «dinlemek zahmetinde bulunun» demek zaru
retini hissediyorum; lütfen... (SHP sıralarından al
kışlar)
CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Sayın Genel
Başkan da biraz yavaş konuşsun.
BAŞKAN — Zatıâliniz kürsüye çıktığı zaman
biraz hafif konuşursunuz, denkleştirirsiniz. Lütfen
efendim...
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ba
kınız, zaman zaman 12 Eylül öncesi günlerini bize
atfediyorsunuz. Eğer siz bu kürsüde konuşma özgür
lüğünü muhafaza ettirmezseniz, eğer siz bir anamu
halefet partisi genel başkanını dinleyecek ölçüde sa
bır gösteremezseniz, gerekli saygıyı gösteremezseniz,
bu toplumu yönetemezsiniz; size haber veriyorum.
(SHP sıralarından alkışlar)
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Bu Meclis, hükümetin meclisi değildir. Bu Mec
lis, Bakanlar Kurulunun istediği zamanda, biçimde,
yönde ve istediği şekilde çalıştırılması için oluşturul
mamıştır. Bir hükümete bu ölçüde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üzerinde hegemonya tanımak demek,
millî iradeyi ayaklar altına almak demektir.
Bu hafta ve önümüzdeki hafta Türkiye Büyük
Millet Meclisine, Türk Halkını yakından ilgilendiren
konuları, hükümet tasarı olarak sevk etmiştir. Dev
lete ait KİT'ler özelleştirilecektir. Üçyüzelli-dörtyüz
bin tütün üreticisini yakından ilgilendiren, tütün konu
sundaki tekelin kaldırılmasına ilişkin kanun görüşü
lecektir. 2821 sayılı Yasada değişiklik yaparak, Sos
yal Sjgortalar Kurumunu bir devlet dairesi haline
getirmek istemektesiniz. îşkollarını, sendikalara par
tizanlık sokabilmek; işkollarını, sağ sendikalar oluş
turabilmek için keyfî bir biçimde düzenlemek niyetindesiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin deneti
mi olmaksızın 1 trilyonluk fon oluşturarak bunu hü
kümetin emrine vermeyi planlamaktasınız.
Bütün
bunların hepsi vahim şeylerdir. Bütün bunların hep
si usulüne uygun bir biçimde Türkiye Büyük Millet
Meclisinde tartışılmak zorundadır.

Sonra şaşmayın; Türk - İş ortaya çıkıp, «Genel
grev yapacağım» dediğinde şaşmayın. Bu Türkiye'de
olacak şeylerin müsebbibi sizler olacaksınız. Eğer bu
ülkede huzuru ve barışı koruyamazsak, eğer bu ül
kede toplumun çok çeşitli kesimleri arasında hakça
uzlaşmalar bulamazsak ve Türkiye binbir çalkantı
nın içine düşerse, bunun müsebbipleri sizler olacaksı
nız. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından
gürültüler)

Bir demokraside yasalar şöyle yapılır sayın mil
letvekilleri : Yasa zamanında sevk edilir. Devletin
radyosunda, televizyonunda tartışılır, basında tartı
şılır; Üniversitelerinden, sendikalarından, derneklerin
den, meslek odalarından görüş alınır; komisyonlarında
uzun boylu tartışılır, parti gruplarında tartışılır, parti
merkez organlarında görüş belirlenir ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşır ve o yasaya hefkes saygıyla eğilir. Bu, yasama
değildir. Bu, hükümetin Türkiye Büyük Millet Mec
lisini tek yanlı bir biçimde hegemonyası altına alma
sürecidir.
Bir yasa getiriyorsunuz, tütünde tekeli kaldırıyor
sunuz. Tüm Türkiye'de yazan, düşünen, çizen ve bir
parçacık viodanı olan herkes bu yasanın, yüzbinlerce
tütün üreticisini perişan ettiğini bas bas söylüyor.

Söylüyorum; göstermelik bir demokrasi istemiyo
ruz, ciddî ve çalışan bir meclis ve asgarî kurallarına
riayet edilen bir demokrasi istiyoruz. Bunun başlan
gıç noktası ise, Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin çalışma biçimi konusunda parti
lerin mutabakatını sağlayarak düzenlemeler yapması
dır. Aylar ve hatta yıllar vardır ki, Danışma Kuru
lunda anamuhalefetin ve muhalefet partilerinden hiç
birinin dileği dikkate alınmaksızın tek yanlı bir bi
çimde bu Meclis çalıştırılmaktadır.

Sendikalar Yasası ile ilgili değişiklikler getiriyor
sunuz, işkolunu gönlünüzce düzenliyorsunuz. Nerede
dir sendikaların görüşü, nerededir sendikaların rızası?
İşçilerin alın terleriyle oluşturulmuş Sosyal Sigortalar
Kurumunu, hükümetin denetimi altındaki bir devlet
dairesi haline^ getiriyorsunuz; nerededir sendikaların
görüşü, nerededir TRT, nerededir üniversiteler?..
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu şekilde çalıştı
rılamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını de
falarca uyardık; «Türkiye Büyük Millet Meclisinin
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saygınlığını korumak göreviniz vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisini hükümetin bir danışma organı, bir
tescil organı olarak çalıştıramazsınız» dedik; ama in
saf...
Bakınız, en son özelleştirme yasası; KİT'leri özelleştiriyorsunuz. Komisyon başkanları buradalar;
«Çarşamba günü gecesi biz bunu dolaplarınıza attık»
diyorlar. Arkadaşlarımızın eline Perşembe günü öğ
len geçiyor. Hiç gelenek olmadığı halde, hiç rastlan
madığı halde, Cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonunu toplantıya çağırıyorsunuz. Komisyondaki arkadaş
larımız haklı olarak, Türkiye için yaşamsal önemi olan
bu yasa hakkında yeterince zamana sahip olamadık
larını ve ertelenmesini rica ediyorlar, reddediyorsu
nuz; Cuma günü komisyonda görüşüyorsunuz, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
indiriyorsunuz. Peki, KİT'lerin özelleştirilmesi gibi,
doğrudan rejimi ilgilendiren, geniş halk kitlelerini ilgilendiren bu yasada demokratik sürecin işlemesi ne
rededir?..
BAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayınız efen
dim. (ANAP sıralarından «Toparlayamaz ki» sesleri)
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Nere
dedir sendikaların görüşü, nerededir üniversitelerin
görüşü, nerededir komisyonlarda muhalefetin görüşü,
nerededir grubunuzun görüşü?.. (SHP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayınız efen
dim.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın
Başkan, Türkiye, anamühalefet ve diğer muhalefet
partileri dahil olmak üzere, bu ölçüde dışlanarak yönetilemez. Açıkça söylüyorum, bu çıkartacağınız ya
saları yasalaşmış kabul etmiyoruz, (ANAP sıraların
dan gürültüler ve «Allah Allah» sesleri) Yasalaşmış
kabul etmiyoruz, yasa saymıyoruz bunları. Bunları,
sizin buradan vereceğiniz onayla... (ANAP sıralarından gürültüler, «Otur yerine, yeter» sesleri)
AHMET YILMAZ (Giresun) — Millete saygısızlığı bırak.
BAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayınız efendim;
süreniz dolmuştur toparlayınız, bağlayınız lütfen efendim.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — To
parlıyorum efendim.
Sizin buradan bu usulde vereceğiniz onayla eğer
uluslararası sigara tekelleri Türkiye'de yatırım yapmaya teşebbüs ©derlerse, partim adına açıkça söylüyorum, çok zarar görürler. Ya bu yasayı geri çe-
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J kersiniz ve usulüne uygun bir biçimde getirirsiniz,
ı o iradeyi oluşturursunuz, onu millî irade sayar, say
gı duyarız. Bu yasayı kadük sayıyoruz, bu yasaya
dayanarak buraya gelecek yatırımları kabul etmi
| yoruz ve geri alacağız. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Geri alacağız, söylüyorum...
İHSAN NURİ TOPKAYA /(Ordu) — Senin
böyle bir gücün yok. (SHP sıralarından, «Müdahale
ettirme Sayın Başkan» sesleri.)
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ge
ı
ri alacağız; çünkü, meşru saymıyoruz. KİT'leri sa
tacaksınız...
İHSAN NURİ TOPKAYA ı(|Ordu) — Senin
böyle yetkin mi var? (ANAP sıralarından «Vakit
j doldu» sesleri))
BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen (Başkanlığın
j ikazlarına riayet edin efendim; lütfen efendim.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
j
tın alanlara ifade ediyorum...
'BAŞKAN — Sayın Gürkan, Başkanlığın ikazla
rına Üül'fen riayet ©din efendim.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —
KİT'leri satacaksınız...
BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen toparlayınız
efendim. Başkanlığın ikazına riayet ediniz; bu dör
düncü, beşinci ikazım efendim. (SHP sıralarından
«Rahat konuştursunlar» sesleri.)
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — To
parlıyorum efendim.
KİT'leri bu yasayla satarsanız, Türkiye Büyük
Millet Meclisini meşru bir biçimde çalıştırarak değil
de, KİT'leri bu oldubittiyle satarsanız, bağlayıcı ola
rak kamuoyu önünde ifade ediyorum ki, bu satışı
meşru saymayacağız. (SHP sıralarından alkışlar)
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Kimden
aldınız bu yetkiyi?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İle
j ride kimse zarar görmesin diye ifade ediyorum.
Sizinle bu Meclisi olağan ve demokratik bir
j Meclis olarak çalıştırmak mümkün değil. Yarın...
j[
BAŞKAN — Sayın Gürkan, Başkanlığı mecbur
j tutmayın efendim.
ı
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bîj ıtiriyoruım efendim.
Yarın Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubunu ola
j ğanüstü toplantıya çağırdım. Bu toplantı.
i
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Kes sesini!
j
BAŞKAN — Efendim, lütfen...
I
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efen
J dim, sol taraftan «sesini kes» sesi geliyor.
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BAŞKAN — Sayın Başkan, süreniz...
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ya
rın...
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Müdahale
etsenize Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, sayın başkanın süresi dol
muştur, onu ikaz ediyorum.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biti
riyorum efendim.
Yarın grubumuz bu konuda kesin tavrını ortaya
koyacaktır. Sizi, sorumluluğunuzla başbaşa bıraka
biliriz. Sizi bir kez daha sorumluluklarınız üzerinde
düşünmeye davet ediyorum. Eğer anamuhalefet par
tisini siz Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde ola
ğan bir biçimde çalıştırmazdanız, yarın milyonlarca
insanın sokaklarda hakkını aramasını önleyemezsi
niz; sizi uyarıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Kadri Altay, buyu
runuz.
Süreniz 10 dakikadır, bu süre içerisinde görüşle-'
rinizi bildirmenizi rica ediyorum.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, çok
değerli milletvekili arkadaşlarım; maksat Meclisin
çalışmasıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) Feryat
etmek, Meclisi çalışamaz duruma getirmek hüner
değil.
Efendim, konu ne? Konu, ANAP Grubunca tes
pit edilen Genel Kurulumuzun çalışma günü ve saat
leri için yapılan öneridir. Bu teklif, cuma günlerini
de içine almak üzere, üç günlük çalışmaları dört
güne çıkarmakta, ve saat 15.00'ten 19.00'a kadar
yapılan çalışmaları, gece 24.00 veya 02.30'a kadar
uzatmaktan ibarettir.
Efendim, bu Meclisin gündemi günlerce boştu,
biliyorsunuz;.
MUSA ATEŞ i(Tunceli) — Neredeydiniz o za
man?
KADRİ ALTAY (Devamla) — Efendim, orta
da görüşülecek konu bile yoktu; bunu da biliyorsu
nuz.,
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Her
gün dolu.
KADRİ ALTAY (Devamla) — Tutanaklara ba
kılabilir efendim. Lütfen, lütfen...
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Her
gün dolu, demagoji yapmayalım.
BAŞKAN — Efendim, lütfen efendim...
KADRİ ALTAY (Devamla) — Ortada fol yok,
yumurta yok; ortada acil durum yok.
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BAŞKAN — Sayın Altay, bir dakikanızı rica
edeceğim.
Müdahale eden arkadaşlara ikaz ©diyorum...
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Polis kuv
vetiyle at dışarı.
BAŞKAN — Efendim, gerekirse, öyle bir durum
olursa, sizin kararlarınız atar, ben atamam. Lütfen
efendim, lütfen... İkaz ediyorum...
Devam edin efendim.
KADRİ ALTAY (Devamla) — Efendim, İçtü
züğün 19 uncu maddesi gereğince Sayın Meclis Baş
kanı riyasetinde teşkil ©dilen Danışma Kurulu top
lantısına ben katıldım. Biraz evvel burada konuyu
dile getiren parti başkanı veyahut mensuplarından
hiçbirisi o toplantıya gelmediler. OANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Bu toplantıya yalnız Doğru
Yol Partisinin bir üyesi katıldı; üç kişi idik.
Şunu dile getirmek istiyorum : önergeyi geti
ren ANAP sorumlusuna sordum: «Neden buna lü
zum görüyorsunuz, ortada acil bir durum mu var,
ne için?» Tek sarf ettikleri söz şu oldu: «Çok önemli
kanunlar gelecek»
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) —
Gümrükten mal kaçırmak...
KADRİ ALTAY (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, önümüzde çok az zaman var. Biliyorsunuz,
yeni Anayasamıza göre, başka bir durum olmazsa,
Meclis 3 ay tatil. 1 Eylülde yeni yasama yılı başlı
yor.
Öyle zannediyorum ki, ANAP, az kalan zaman
da usul ittihaz ettikleri yöntemle kısa zamanda en
önemli kanun tasarı ve tekliflerini getirmek suretiy
le bunları birdenbire çıkarmak istiyorlar. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri) Buna fırsat verilir mi, ve
rilmez mi, onu sizler takdir edersiniz.
Biz, Meclisin normal prosedürü gereğince işle
mesini istiyoruz; biz, lüzum olduğu takdirde, gece
değil her gün çalışma yolunu ihtiyar ediyoruz.
(ANAP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Ama
bu durum ortada yok. (ANAP sıralarından gürül
tüler)
Onun için biz, parti olarak, normal çalışma prog
ramının uygulanmasını istiyoruz. Bu görüşteyiz, bu
görüş doğrultusunda oy kullanacağımızı belirtmek
isteriz. (ANAP sıralarından «Hangi parti adına» ses
leri)
Sayın milletvekilleri, ANAP için söyleyeceğim
bir şey var: Sanki yangından mal kaçırır gibi bir
duruma girdiler; niye fırsat verildi, niye buna yönel
diler, hayret ediyorum.
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NUH MEHMET KAŞIKÇI ((Kayseri) — Ace
lemiz var.
KADRİ ALTAY '(Devamla) — Benim görüşüm
şu, teklif de yaptım Bakın, biraz sonra Beden Ter
biyesi ve Spor Genel 'Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısını görüşeceğiz.
Bu tasarıdaki madde sayısı 40'ın çok üzerindedir.
Mutlaka önemli bir tasarıdır; ama durup durup da
şimdi mi getirmek lazım? Daha önemlileri varsa
onları getirelim, bunları çıkartalım geriye atalım.
Bunun gibi, daha önemli kanunlar varsa onları gö
rüşelim.
Biz şunu teklif ediyoruz: Eğer 12 tane kanun
varsa, bunların en önemlilerinden üç tanesi, dört
tanesi Meclise gelsin, normal programa göre bunlar
kanunlaşsın istiyoruz.
Saygılarla arz ediyorum. (lAlki'şlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.

O : 1

İ «ile takip ettiği ta'bloyu tekrar yaratmaktan hepimiz
I dikkatle ve itina ile kaçınmak mecburiyetindeyiz.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — O günleri geI tiriyorsunuz.
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (DevamI la) — Çünkü ıbiz bu millete söz verdik, hizmet için
I buraya geldik; elbirliğiyle, muhalefetiyle, iktidarıyla
I çalışacağız.
HASAN ALTAY (Samsun) — Hani elbirliği?
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (DevaımI la) — Sayın genel 'başkan eğer şuraya çıkıp da şöyle
I bir konuşma yapsaydı, deseydi ki : «Siz iktidar olaI rak çalışmaktan kaçıyorsunuz. Çalışalım; üç saat
I yerine on saat çalışalım...» İşte o zaman 'ben, elleI rim patlarcasına bu genel 'başkan arkadaşımızı alI kışlardım.
t
İSMET T U R H A N G I L (Manisa) — Yaz tatili
I yapmayalım, çalışalım, var mısınız?
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (DevamI la) — Müsaade 'buyurun.
I
Üzerinde konuştuğumuz konu, Meclisin fazla çaI lıışması. Yoksa şu anda ıbir kanun görüşmüyoruz
I değerli arkadaşlar; ama sayın anamuhalefet partisi
I genel başkanı buna karşı çıkarken birtakım şanssız ve
I sayın genel başkandan hiç 'beklenmeyen sözler sarf
I ediyor; Anavatan Partisi Grubunun gayrimeşru olduI ğunu iddia ediyor. Buna asla hakkı yoktu. (SHP sıI Talanından «Evet» sesleri)

Lehinde, Sayın Turan Soğancıoğlu;
buyurun.
'(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) —
Sayın Başkan, çoik değerii milletvekili arkadaşlarını;
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili bir öneri getir
di Öneri, Meclisimizin daha çok çalışması, memleketknizin mulhtaç olduğu kanunların bir an evvel
çıkarılması İsteğinden ibaret. (SHP sıralarından gü
rültüler)
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Mec
lisi kaldırırsanız daha rahat çalışırsınız.
I
I
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamla)
I
— Bu isteğe muhalefetin hele anamuhalefetin genel
I
başkanının karışı çıkmasını, üzülerek söylüyorum^
I
hayretle karşıladım arkadaşlar. (SHP sıralarından gü
j
rültüler)
I
Çok değerli arkadaşlarını, kanunlar, iktidarı ile
I
muhalefeti ile elbirliğiyle, gönül 'birliğiyle çalışılarak
çıkarılır. (SHP sıralarından «Ne bağırıyorsun» sesleri,
gürültüler)
I
Müsaade buyurun arkadaşllar, müsaade buyurun;
size fazla çatacak değilim, hiç ıbeniım yaradılışımda I
yok öyle şey. Sayın genel başkanınız burada oıilkrofomları patlatorcasına bağırıyor. Bir genel başkanın I
daha sakin, daha soğukkanlı, daha anlayışlı ve da I
ha yapıcı olarak konuşması arzu edilen 'bir şeydir. I
Tahrik etmekle, olay yaratmakla hiçbir noktaya va I
ramayız.
I
Değerli arkadaşlarım, «Hafızai (beşer nisyaın ile I
maluldür.» 'Biraz geriye dönüp bakalım, 12 Eylül ön I
celerine bakalım. O günleri, 'bütün milletin üzüntü j

Anavatan Partisi Grubu meşru ve ıbu 'milletin sinesinden çıkıp gelmiş bir gruptur arkadaşlar. (ANAP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, önce birbirimize olan saygıyı, sevgiyi muhafaza edelim. Sayın genel başkanımrzın bir sözü vardır; «Kavga ile hiçbir yere varılmaz.» Bırakalım şu kavgayı, çekişmeyi, elbirliği
yapalım.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Transferler de dahil mi?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Danışma Kurulunda niye elbirliği yapmıyorsunuz?
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamila) — Kanunları gerektiği kadar inceleyelim. Genel
başkanın şu sözüne belki katılırım 'arkadaşllar; «Daha çolk incelensin» diyor. Ona ıben de katılıyorum.
Kanunlar, gerektiğinıden daha çok 'titizlikle üzerinde
durularak, incelenerek bu Meclise gelsin ve ıbunun
için komisyonlara lütfen devam ediniz. Danışma Kurulona çağınlmışsmız, gelmemişsiniz; şimdi bunu tenkit etmeye hakkınız yoktur arkadaşlar.

— 118 —

T. B. M. M.

B : 107

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Danışma Kuru
lunu bu şekilde araç olarak. kullanmaya hakkınız
yoktur.
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Değerli muhalefet mensubu arkadaşlarıım; Sa
yın Gürkan, «Sendikalardan sormuyorsunuz, dernek
lerden sormuyorsunuz» diyorlar. Değerli arkadaşlarıım, burada kanıunları bu yüce heyetiniz yapar, mil
let namına 'bu heyet yapar.
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın
Başkan, konuşmaya cevap veriyorlar efendim.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Yanlışınız
var, Başbakan yapıyor,
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim...
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Sendikalar ve dernekler kanun yapmaz. Sen
dikallardan ve derneklerden sadece fikir sorulur, o
da gerektiği zaman sorulur. Bunu birbirinden ayır
mak lazım.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ne
zaman konuya girecekler efendim?
BAŞKAN — Onu kendileri 'bilir efendim.
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Cevap
veriyorlar.
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Beyefendi, ben'konu dahilinde konuşuyorum.
Çok değerli arkadaşlarımı, teklif, Meclisin daha
fazla süre çalışmasından ibarettir. Muhalefet olarak
sizin hunu teklif etmeniz, sizin bizi teşvik etmeniz,
sizin 'bizi daha çok çalışmaya teşvik etmeniz, zor
lamanız gerekirken siz, çalışmadan
kaçıyorsunuz;
«Biz o kadar saat çalışamayız» diyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Soğancıoğlu, lütfen topalla
yınız efendim.
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Değerli [arkadaşlarım; sözlerimi şöylece bağ
lamak istiyorum...
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Meclise hakaret ediyorlar; hem ANAP olarak
burada bulunmuyorlar, oturmuyorlar...
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim...
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Bu Meclis, muhalefetiyle, iktidarıyla Türk
Milletinin temsilcisidir. Hep 'birlikte bu kanunları
buradan çıkaracağız. Yapılan teklif çok yerindedir;
bunu iktidarıyla, muhalefetiyle 'burada alkışlayarak
kabul edelim,
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP iiralarındıan «Bravo» sesleri, alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soğancıoğ
lu.
Buyurun Sayın Kaya Erdem. (ANAP sıralarından
alkışlar)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET »KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis çalışmalarıyla
alakalı olarak, özellikle (kamu İktisadî teşebbüslerinin
özelleştirilmesiyle 'ilgili hükümlerin çok önemli ol
duğu ve ıbu yönüyle bunun aceleye getirilmemesi ve
uzun uzun görüşülmesi gerekeceği konusu önergemin
reddinin ana nedenlerinden biri olarak, burada hu
zurunuza intikal ettirildi. Bu konuda açıklama yap
mak üzere söz almış 'bulunuyorum.
Kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi, 233
sayılı Kanunun hükümleriyle halihazırda mevcuttur.
Yani 'bugün hükümetin, kamu «İktisadî 'teşebbüsleri
ni özelleştirmek dçin Meclisin huzuruna gelerek, ayrı
kanunlarla bunu yeniden düzenleme yetkisini alma
ya ihtiyacı yoktur.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Niye getir
diniz? "
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Mü
saade edin, anlatayım efendim.
BAŞKAN — Sayın Turhangıil, lütfen efendim,
dinleyelim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 233
sayılı Kanunun 38 inci maddesi, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusundaki yetki ve
usulleri hükümete vermiştir.
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Hatırlamıyorlar,
'bilmiyorlar.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu
özelleştirme konusu, Anavatan Partisinin Seçim Be
yannamesinde yer almış ve hükümet programında da
açıkça dile getirilmiş önemli bir konudur.
SALİM EREL (Konya) — Holdinglere hitap
ediyor.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİM
CİSİ İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Biz se
çime girdiğimiz zaman vatandaşa, kamu 'iktisadî te
şebbüslerini yeniden kurmayacağımızı, ancak geri
kalmış bölgelerde ve Doğuda kamu iktisadî teşebbü
sü ıkuracağımızı; fakat bunun da biiahara elden çı
karılacağım açıkça beyan ettik ve diğer taraftan,
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kamu iktisadî teşebbüslerini imkânlar ölçüsünde-özel
sektöre devredeceğimizi de ortaya koyduk. Buna is
tinaden de vatandaştan oy istedik ve iktidara geldik.
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Bir da
ha istosene...
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Gayet
tabiî olaraik bir 'hükümet, secini beyannamesinde ta
ahhüt ettiği konuları yapmıalk mecburiyetindedir. Ya
rın 'bunlar yapılamadığı talkdirde, vatandaş ıbunun
hesabını bizden sorar.
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Zaten soracak.
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sizden çok
hesap sorulacak.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Biz, ka
mu iktisadî teşebbüslerinin d'evri konusunda kanunen
mevcut yetkilerimizi kullanacağız. Siz muhalefet ola
rak aksi görüşü müdafaa edip, bunun tartışmasını
yapabilirsiniz. Hatta özel sektördeki mevcutların dahi
devletleştirilmesini arzu edebilirsiniz. Bu bir görüştür
ve doğru tarafları, fikre göre, mevcut da olabilir;
'ama Anavatan Partisi olaraik biz, böyle ıbir görüşü
seçimlerde dile getirdik ve 'buna istinaden iktidara
geldik, hükümet programında da 'bu konuyu açıkça
(belirledik. Artık, bunu devredersiniz veya etmezsiniz
tartışmasının bu safhada yapıilımaması lazım geldiği
.kanaatindeyim.
CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Sayın Başkan, bu
rada Meclisin çalışma usullerini tartışıyoruz efen
dim.
(BA§KAN — Sayın Tutum, lütfen efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kamu
'iktisadî teşebbüslerine ilişkin olaraik Meclise gelecek
olan kanunda istediğimiz değişiklik nedir? 'Buradaki
değişiklik şudur : Bir kamu'(iktisadî teşebbüsünün dev
ri, Ekonomik Kurul kararıyla olur. Yani, herhangi
bir kamu iktisadî teşebbüsünün özelleştirilmesi ko
nusunda karar...
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın
Başkan, sayın hatip önergenin dışında konuşuyor,
önergeyle ilgili olarak konuşsun efendim.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; kendi
leri önergenin zaruretini o şekilde izah ediyorlar. Ben,
«Şu şökilde izah et» diye ikazda bulunabilir miyim
efendim?
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Devam ediniz Sayın Bakan.
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Sayın Baş
kan, sonunu biliyorsunuz galiba?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri...
SALIM EREL ((Konya) — Sayın Bakan, bu hafta
kaç kişiyi transfer edeceksiniz?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) Meclisin
çalıştırılmasında veya çalışmaların uzatılmasında
önemli iki kanun dile getirilerek, bunun aceleye geti
rilmemesi konusunda iki önemli gerekçe ileri sürüldü :
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 1
Temmuza kadar çalışalım.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET RAYA ERDEM (Devamla) — Bir ta
neli, kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesiydi.
Onun için, buna burada ağırlıklı önem veriyorum.
Konu gündemle, bu konu ile alakalıdır.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — 1 Eylüle ka
dar çalışalım.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kamu
iktisadî teşebbüslerirjin Ekonomik Kurul kararıyla
devri öngörülmüştü. Biz, çok önemli bir konu olduğu
içıin «IBu, Ekonomik Kurul kararı ile olmasın, Bakan
lar Kurulu kararı ile olsun» diyoruz; değişikliğin bir
tanesi budur. Onun dışındaki değişliktik tamamen
teknik konuları içermektedir. Bu bakımdan, kamu ik
tisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusu, bu bah
sedilen konuyla ağırlığı olan -yeniden karar verilecekbu yönde 'bir mevzu değil; mevcut kanunu olan ve o
kanunun" uygulamasında ortaya çıkan bir-iki konu
nun açıklığa kavuşturulmasından ibarettir.
Bunu arz etmek için huzurunuza geldim. Hepini
zi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz
istiyorum efendim.
BAŞKAN — Efendim, görüşmeler tamamlanmış
tır.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ta
mamlanmamıştır; bakandan sonra söz hakkım vardır.
IBAŞKAN — Efendim, iki lehte, ik'i aleyhte-söz
verdim. Sayın Kaya Erdem, Sayın Soğancıoğlu lehin-
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de; Sayın Altay, sayın genel başkan da aleyhinde konuştu. Bu itibarla görüşme tamamlanmıştır. (SHP sıfalarından gürültüler)
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzük gereğince,
sayın bakandan sonra söz hakkım doğmuştur.
BAŞKAN — Sonra olmaz efendim; bakan sıfatıyla çıkmadı, milletvekili sıfatıyla çıktı.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bakan sıfatıyla çıktı
Sayın Başkan.
BAŞKAN —Milletvekilli sıfatıyla söz verdim efendim. (SHP sıralarından gürültüler)
Lütfen efendim...
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, lüt
fen meseleyi tartışma haline sokmayınız.
BAŞKAN — Efendim, dikkat ettiyseniz «Sayın
Kaya Erdem» dedim, «sayın bakan» demedim. İBurada Sayın Pertev Aşçıoğlu'nun da (bir talebi var,
«Sayın konuşmacı Kaya Erdem» diye bildirmiş. Bu
itibarla, görüşmeler tamamlanmıştır.
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bakan
I
I olarak konuştular.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
I
bul edenler...
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, taban
I
I dan mal mı kaçırıyorsunuz? (ANAP sıralarından gü
I rültüler)
Bunların hesapları ağır boyutlarda sorulacak Sa
yın Başkan.
I
MUSTAFA SABRI GÜVENÇ (Niğde) — Varsa
I
gücünüz, sorarsınız; tehdit yok.
I
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul
I
edilmiştir.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Tarafsız Baş
I kan...
BAŞKAN — Tarafsızlığımızı ne ile ölçüyorsunuz,
neyle gösteriyorsunuz, izah eder misiniz?
İSMET TURHANGİL (Manisa) — «Tarafsız» de
dik efendim.
j
BAŞKAN — Lütfen efendim...

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜLMELER
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 13 arkadaşının, Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ile ilgili politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13)
BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Önıgörüşmeler» kısmına geçiyoruz.
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 13 arkadaşı
nın, Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile
ilgili politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inai maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşimelere başlıyoruz.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
'Biz aşağıda imzaları bulunan milletvekilleri rnüşterek genel görüşme önergemizi arz etmiş bulunuyoruz.
Bugüne kadar kesin çizgileriyle politikası sap
tanamamış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ıhir plan oluşturmayı açık ve net çizgileriyle Yüksek Meclîsin onaymdan da geçiirerek dünyaya sunamamıştır.
Kıbrıs'ta, her zaman ödün veren taraf durumuna
düşüriilmerrîizi önleyecek tedbirlerin alınması konu-

I sunda tatmin edilmiş durumda değiliz.
Rum tarafının bütün dünyada hâlâ tanınan tek
I
meşru
devlet olma çabalarının haksızlığını kanıtlayıcı,
I
I bunu önleyici önlemler bir türlü alınamamaktadır.
Ada Rumları ve Yunanlıların konuyu Birleşmiş
I Milletlere götürüp Sovyet Rusya'nın da desteğini ala
rak işi uzatma ve zaman kaynakları arama çabalarını
kıracak,
dünyayı uyandırıcı önlemlerimizin neler ol
I
I duğunu bilmemekteyiz.
ISon haftalar içinde Sayın Başbakanımızın, zeytin
dalını bir yana bırakarak Kıbrıs davamızla yakından
j
ilgilendiğini görüyoruz. Bu ilginin dayandığı ciddî ve
I
millî önlemlerimiz nelerdir?
I
Kuzey Kıbrıs Türk DevletÜni tanıtma çabasına gi
I rilmekte .gecikmiş olmamızla, bunca yılı heder etmişe
benziyoruz. Bundan sonra olsun tek çıkar yolun bu
I olduğu inancı, hükümetimizce de benimsenmiş ve
I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle gereken işbirliği
I sağlanmış olmalıdır, sanıyoruz.
Üç yıldan beri adaların silahlandırılacağını söyle
I yip zaman ve zemin kollayan Yunan Hükümeti, bur
I numuzun dibindeki bu adala.fi nihayet silahlandırI mıştır.
I
Hükümetimizin bu konuda alınmış bir kararı ol
duğundan da Meclisimiz, dolayısıyla milletimiz ha
I berli değildir.
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Türk Hükümetinin Kuzey Kılbrıs Türk Cumhuri. yeti ile lilgil'i politikası konusunda, Anayasanın 98 inci,
Meclis içtüzüğümüzün 100 ve 101 inci maddelerine
dayanarak genel görüşme açılması dileğimizi, gereği
için Başkanlık makamına saygıyla arz ediyoruz.
İzmir Milletvekili
Rüştü Şardağ ve Arkadaşları
BAŞKAN — ©uyunsunlar Sayın Dışişleri Baka
nı.
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletve
kili Sayın Rüştü Şardağ ve 13 arkadaşının, Kıbrıs ko
nusunda yüce Mecliste bir genel görüşme açılması
konusundaki önergesi ile ilişfcıil'i olarak hükümetimi
zin görüşlerindi arz etmek istiyorum.
Hükümet olarak, görev başına geldiğimizden be
ri, Kıbrıs meselesini, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri
nin temel hak ve menfaatlerine uygun biçimde, ba
rışçı yoldan kalıcı 'bir çözüme kavuşturmak için cid
dî, samimî ve sürekli gayret sarf ettik. Kıbrıs Türk
lerinin yapıcı tutumlarını ve ibarışçı çabalarını kuv
vetle destekledik. iBirleşrraiş Milletler Genel Sekreteri
nin, AdaMa 'iki toplumun eşitliği esasına dayanan,
iki kesimli federal bir devletin oluşturulmasına yöne
lik girişimlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumihuriyetiyle
ibirl'ikte yardımcı olmaya çalıştık. Ancak, sorumluluk
duygusu liçinde yürüttüğümüz ibütün bu çabaları sür. dururken, Kılbrıs Türklerinin can ve mal güvenlikleri
nin korunması için, Türkiye'nin etkili ve fiilî garan
tisini sürdürmesinin mutlak bir zaruret teşkil ettiğini
ve Türkiye'nin t>u garant'ilyi tartışma konusu yapma
sının söz konusu olmayacağını her vesile ile açıkça
'belirttik.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin; 29 Mart
1986 tarihinde taraflara sunduğu çerçeve anlaşması
tasarısı karşısında gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetinin, gerek Türkiye'nin tavrı aynı yapıcı, sorum
lu ve kararlı tutumun bir ifadesi olmuştur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Rauf Denktaş, yetkili anayasal kuruluşların gö
rüşlerini aldıktan sonra, bu anlaşma tasarısını olum
lu karşıladıklarını Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rine bildirmiş ve bu vesile ile Kıbrıs sorununun çö
zümüne ilişkin olarak, Kıbrıs Türklerinin temel gö
rüşlerini ve anlayışlarını da bir kez daha açıkça ifade
etmiştir.
Kıbrıs Rumları ise, Yunanistan Hükümeti ile yap
tıkları çeşitli temas ve görüşmelerden sonra, olum
suz yöndeki görüşlerini genel sekretere bildirmişler
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dir. Rum görüşlerinin, genel sekreterin bölünmez bir
bütün teşkil eden önerilerinin reddi anlamına geldiği
hususunda kuşku bulunmamaktadır.
Kıbrıs Türklerinin tasarıyı kabul ettiği, Rumların
ise reddettiği, tarafsız dünya basın ve yayın organ
larında da yer almıştır. Bizzat, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri, son anlaşma tasarısına karşı, Kıbrıs
Rumlarının öne sürdükleri birtakım önerilerin geçer
siz olduğunu resmen açıklamıştır. Genel sekreter, 8
Mayıs günü ingiliz basın mensuplarına yaptığı açık
lamada, Kıbrıs Rumlarının önerdiği şekilde bir mil
letlerarası konferans toplanması veya iki lider ara
sında bir zirve tertiplenmesi görüşlerine hayatiyet
kazandırmanın mümkün olmadığını belirtmiştir.
Hatırlanacağı üzere, 1985 yılı başında genel sek
reterin, aylarca süren istişarelerinden sonra hazırla
dığı önerileri reddeden taraf, yine Rumlar olmuştur.
O zaman da Rumlar, Yunanistan'ın etkisiyle, genel
sekreterin sunduğu anlaşma tasarısının hemen hemen
bütün unsurlarına karşı çıkmışlardır. Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterinin gerek o tarihteki, gerek şim
diki çabaları boşuna harcanmış sayılmamalıdır. Zira,
bu sayede sağduyu sahibi herkes, Kıbrıs meselesinin
hâlâ bir çözüme kavuşturulamamış olmasının bütün
sorumluluğunun, Yunanistan'a ve Kıbrıs Rumlarına
ait olduğunu anlamış bulunmaktadır.
Yıllarca süren yoğun propagandalar ile Türkiye'
yi ve Kıbrıs Türklerini uzlaşmaz taraf olarak dün
yaya takdim etmeye çalışan Yunanistan'ın ve Kıbrıs
Rumlarının bu gayretleri, tam bir başarısızlıkla so
nuçlanmıştır. Bu sonucun alınmasında Kıbrıs Türkle
rinin izlediği tutarlı ve basiretli politikanın en büyük
amil olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, diplomatik
alandaki bu başarılı gayretlerine Türkiye de kararlı
tutumuyla destek olmuştur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanından son
ra, Kıbrıs Türkleriyle hiçbir surette görüşmeyecekle
rini söyleyen Rumlar, daha sonra bu anlamsız tutum
larından vazgeçerek Genel Sekreterin gözetimindeki
görüşmelere katılmak zorunda kalmışlardır. Ancak,
bu görüşmeler sırasında sergiledikleri olumsuz tutum
ile, biraz önce ifade ettiğim gibi, uzlaşmaz tarafın
kendileri olduğu ortaya çıkmıştır.
Kıbrıs Türk tarafı ise, yapıcı yaklaşımıyla ulus
lararası alanda itibarını artırırken, bir yandan da ye
ni devletin anayasasını halkoyundan geçirmek, Mec
lis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmak suretiy-
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le, sahip bulunduğu demokratik düzeni daha da güç
lendirmeyi başarmıştır.
Şimdi, bazı Kıbrıs Rum gazeteleri bile, Türklerin
bir zafer kazandığından söz etmekte, Türklerin daha
güçlü bir duruma geldiklerini yazmakta ve kendi li
derlerini beceriksizlikle suçlamaktadır.
Yine de birkaç gün öncesine kadar şurada bura
da Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının uzlaşmaz tu
tumunu mazur göstermeye, gerçek anlamından farklı
bir şekilde takdim etmeye, özellikle Amerika Birle
şik Devletleri Kongresini bu yönde etkilemeye çalı
şan bazı kişi ve kuruluşlara rastlanıyordu. Ancak,
Yunanistan Başbakanının son konuşması bunların
gayretlerini de tamamen mesnetsiz bırakmış bulun
maktadır.
Sayın Papandreu, genel sekreterin önerilerinin doğ
rudan doğruya reddedilmesinin en doğru yol oldu
ğunu söylemekte herhangi bir beis görmemiştir. Ni
tekim, Yunanistan Başbakanı 14 Mayıs günü Dedeağaç'ta yaptığı bir konuşmada, Kıbrıs Rumlarının ve
Yunan Hükümetinin, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin yeni girişimini kabul edilemez nitelikte bul
duklarını açıkça ifade etmiştir.
Kıbrıs meselesinde varılan bu aşamada, Yunanis
tan'ım ve Kıbrıs Rumlarının tutumunu hiç kimsenin
makul veya uzlaşıcı olarak takdim etmesi imkânı kal
mamıştır.
Yapıcı ve sorumlu bir tutum izleyen Kıbrıslı
Türkler ile Yunanistan'ın telkiniyle bütün barış ça
balarını baltalayan Kıbrıs Rum'larını terazinin aynı
kefesine koymak kabil değildir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs Rum
larının, Adada yaşayan Türkleri iktisaden zayıflat
mayı ive onların dış dünya ile temaslarını güçleştir
meyi amaçlayan ambargo tedbirlerini etkisiz kılmak,
uluslararası camia açısından bir zaruret haline gel
miştir.
Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, bir yandan Kıb
rıs meselesinin çözümünü imkânsız halle getirmek
için her çareye başvuracaklar, bir yandan da onla
rın yüzünden ortaya çıkan çözümsüzlük durumunu
bahane ederek, Kıbrıs Türklerinin medenî âlem için
de yaşama, gelişme ve dünya ile temas etme imkân
larını engellemeye çalışacaklar ve bütün dünyanın
da bu üste kendilerine yardımcı olmalarını bekle
yecekler... IBu mümkün değildir. Bu tutumda ısrar
etmek, medenî dünyada yaşayan insanların sağdu
yusunu ciddiye almamak demektir. Artık, konuyla
ilgilenen bütün devletlerin bu gerçekleri idrak et
meleri bir zaruret haline gelmiştir.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs Rum
larının, Adada kalıcı bir çözüme yanaşmamalarının
sebebi açıktır. Çünkü, kendilerini böyle bir çözüm
aramaya sevk edecek herhangi bir siyasî veya ikti
sadî sebep mevcut değildir; çünkü, Kıbrıs'ta Ana
yasayı çiğneyerek, Türkleri devlet idaresinden zor
la ulaştırarak gasp ettikleri iktidarı yeniden Türk
lerle paylaşmak istememektedirler; çünkü, Kıbrıs'a
yönelik yardımların tümüne ve diğer iktisadî imkân
lara sahip çıkarak ulaştıkları refah seviyesini Türk
lerle paylaşmak istememektedirler. Hepsinden önem
lisi, Kıbrıs Türklerinin kendileriyle eşit haklara sa
hip, devlet idaresinde eşit söz hakkına sahip ortak
lar olarak görmek istememektedirler.
işte bütün bu nedenlerle, uluslararası camia
Adadaki iki halika ve yönetime uygulamada adil ve
eşit davranmadıkça, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum' arının kalıcı bir çözüme razı olabileceklerini tasav
vur etmek mümkün değildir.
Yunanistan (Başbakanı Dedeağaç konuşmasında,
Türk - Yunan ilişkileriyle Kıbrıs sorunu arasında
meniden irtibat kurmaya çalışmaktadır. (Kıbrıs ko
nusu göz ardı edilerek Ege sorunlarının müzakere
edilemeyeceğini söylüyor. Peki nedir Kıbrıs'ta iste
diği? 7 Ekim 1985 günü partisinin parlamento gru
bunda yaptığı konuşma, Yunanistan Başbakanının
Kıbrıs'ta neyin özlemimi çektiğimi açıkça ortaya ko
yuyor. Şöyle diyor Sayın Papandreu: «Kıbrıs'ta ıtek
bir Türk askeri kaldığı sürece herhangi bir çözü
mün kabul edilmemesi Yunanistan'ın boynunun bor
cudur. Türkiye'nin garantörlüğünü veya Türk bir
liklerinin Adada ikalısı ile (bağlantılı bir durumu Yu
nanistan'ın kabul etmesi, tarihî ve telafisi mümkün
olmayan bir hata teşkil eder. Böyle bir durumu,
hiç değilse bizim hükümetimizin kabul etmesi söz
konusu değildir.» İşte, Başbakan Papandreu'nun Kıb
rıs'la ilgili ifadeleri bunlardır. Yani, bütün Türk
askerleri çekilsin ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği
Rumların insafına terk edilsin... Böyle bir teklifle
ortaya çıkmak, sağduyuyu hafife almaktır.
!Bir kere daha tekrar ediyorum: Yunanistan ve
Rumlar bu hayalî gerçekleştirme fırsatını hiçbir za
man bulamayacaklar ve Türkiye, Adadaki etkili ve
fiilî garantisinden asla vazgeçmeyecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yunanistan
Başbakanı, 1963 ve -1967'de Türiklere karşı silah kul
lanarak, zor kullanarak elde edemediklerini, şimdi
masa başında sağlamaya çalışıyor. Türkiye'nin bu
talepleri ciddiye alması mümkün değildir; ama me-
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selenin bir de başka yönü var: Yunanistan, bir yan
dan Kıbrıs'ta en uzlaşmaz tutumu sergiyelerek ol
mayacak isteklerde bulunmakta, sonra da, bu istek
leri olmadı diye, Ege'de müzakereyi kabul etmemek
tedir. Oynanan oyun budur. Yani biz de Sayın Papandreu'nun mantığı ile hareket edecek
olursak,
«Ege'deki bütün isteklerimiz kabul edilmeden Kıb
rıs konusunda hiçbir görüşme yapmayız, hiçbir öne
riyi kabul etmeyiz» dememiz gerekir. Böyle mi ya
palım?
Kıbrıs konusunun çözümünü samimiyetle arzu
edenler, Ege meselelerinin Türkiye açısından daha
az önemli olmadığını bilmelidirler. Ege'de, Türkiye'
nin hayatî çıkarları söz konusudur. Doğu Ege
adalarının Lozan, Montrö ı(1Montreux) ve Paris ant
laşmalarıyla silahsızlandırılmış olmaları sebepsiz de
ğildir. Bunun yegâne sebebi, Türkiye'nin güvenlik
ihtiyacıdır. Yunanistan bu antlaşmaları açıkça çiğne
yerek adaları silahlandırma yolunu tutmuştur. Hal
(böyleyken, Yunanistan Dışişleri ©akanı Papulias bir
kaç gün önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin
uluslararası antlaşmalarla
belirlenen Ege ile ilgili
statükoya saygı göstermediğini iddia ediyor. Ger
çekleri bu kadar saptırabilmek için - Sayın Papandreu'nun son konuşmasında kullandığı tabirle - ba
şını devekuşu gibi kuma gömmüş olmak gerekir.
Sayın Papandreu, Dedeağaç konuşmasında Kıb
rıs'la ilgili uzlaşmaz tutumunu sergiledikten sonra,
Türkiye'nin önerdiği diyalogla ilgili olarak, «Sonuç
ta sadece bir tarafın bir şeyler elde 'edeceği bir di
yalog olmaz» diyor. Sayın Papandreu'nun anlayışı
na göre, Ege Denizi tamamıyla Yunanistan'a aittir
ve Türkiye'ye verilecek her şey Yunanistan'ın sır
tından verilecektir. Yunanistan Başbakanının bu tu
tumunu, Ege'nin gerçekleriyle bağdaştırmak müm
kün değildir.
Geçen yıl yaptığı bir konuşmada, Ege kıta sahan
lığının yüzde 97'sinin Yunanistan'a ait olduğu gi
bi, ciddiyetten uzak iddialar ileri süren Sayın Pa
pandreu'nun, Ege meselelerini (karşılıklı menfaatlere
uygun olarak hakkaniyet çerçevesinde çözüme kavuş
turma fikrinden ne kadar uzak olduğu açıkça görül
mektedir.
Yüce Meclisin huzurunda bir kere daha ifade et
mek isterim ki, Ege Denizi bir Yunan gölü değil
dir ve olmayacaktır. (Alkışlar) Türkiye, Ege'deki te
mel hak ve menfaatlerini korumaya, her zaman ol
duğu gibi, bugün de azimlidir ve kararlıdır. Başta
Lozan olmak üzere, milletlerarası antlaşmalarla Ege'
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de tesis edilmiş olan dengeyi Türkiye aleyhine de
ğiştirmek için, Yunanistan'ın çeşitli yollara başvu
rarak gerçekleştirmek istediği tertipler, sonunda ba
şarısız kalmaya mahkûmdur.
Yunanistan'ın Sayın Başbakanı, Türkiye'nin diyalogtan ne kastettiğini merak ediyormuş... Türkiye,
diyalog ve müzakere yoluyla, iki ülke arasındaki mev
cut bütün meselelere, karşılıklı menfaatlere hizmet
edecek kalıcı çözümler bulmayı istemektedir. Yu
nanistan toprakları üzerinde Türkiye'nin hiçbir eme
li yoktur. 'Bunu Sayın Başbakanımız da açıkça ifa
de ederek, mevcut sınırları karşılıklı olarak teminat
altına alacak bir dostluk antlaşması yapılması öne
risinde bulunmuştur, ©ütün bunlar ortada iken, Yu
nanistan'ın hâlâ Türkiye'den endişe duyduğunu ifa
de etmesini anlamak kabil değildir. Bir kere daha
tekrar ediyorumı: Türkiye, Yunanistan ile dostluk
ve iyi ilişkiler içinde bulunmayı samimiyetle arzu
etmektedir. Bunun yolu, mevcut bütün meseleleri mü
zakere yoluyla kalıcı çözümlere kavuşturmaktır. Esa
sen iki müttefik ülkenin, aralarındaki sorunları görüş
mek üzere bir masaya oturamamaları; akla, mantığa
ve çağın gerçeklerine uygun bir durum değildir.
Yunanistan'ın müzakerelerden kaçan tutumu ve her
vesile ile Türkiye'nin milletlerarası alandaki men
faatlerine zarar vermeye yönelik davranışları, mev
cut meselelerin çözümünü büsbütün güçleştirmekte
dir. Türkiye'ye karşı sürdürdüğü bu sunî gerginlik
politikasından, Yunanistan'ın kazançlı çıkması müm
kün değildir. Aksine, Türkiye ile dostluk içinde bu
lunmak ve işbirliği yapmak Yunanistan'ın menfaatınadır. Yunanlılar bunu er geç anlayacaklardır.
Türkiye'de ve Yunanistan'da, gelecekteki kuşak
lar, ancak Türk - Yunan dostluğuna hizmet etmiş
olan siyasî şahsiyetleri övgüyle anacaklardır. Kanlı
bir savaşın üzerinden daha on yıl geçmeden, Türki
ye ile Yunanistan arasında sağlam dostluk bağları
kuran Atatürk ve Veniizelos'un uzak görüşlü davra
nışlarından Yunanlıların alacağı hiç mi ders yok
tur?
Sayın milletvekilleri, huzurunuzda açıkça ifade
ediyorum; Yunanistan, Türkiye'nin gerek Kıbrıs ko
nusunda, gerek Türk - Yunan ilişkilerinde şimdiye
kadar takip ettiği sorumlu tutumu yanlış tefsir et
memelidir. Türkiye'nin menfaatlarıyla
oynamaya
kalkışmak Yunanistan'ın menfaatına hizmet etmez.
Limni konusu da dahil olmak üzere Yunanistan, bu
gerçeği hiçbir zaman unutmamalıdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümeti
mizin gerek Kıbrıs gerek Yunanistan konusunda iz-

— 124 —

T.B.M.M.

B : 107

lediği politika açıktır. Her vesileyle ortaya koydu
ğumuz gibi, bu konularda Türkiye'nin temel hak ve
menfaati arını titizlikle ve dikkatle korumak yolun
daki azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Sayın milletvekillerimıizin Türk Mileltinin bu ko
nulardaki haklı hassasiyetine tercüman olan sözleri
bize tgüç vermektedir. Ancak, Büyük Millet Mecli
sinde Sayın Şardağ ve arkadaşları tarafından öne
rildiği ıgi'bi bir genel görüşme açılmasını bu safiha
da gerekli görmüyoruz.
Takdir yüce heyetinizindir.
'Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Hür Demokrat Parti Grubu adı
na Sayın Osman (Bahadır; buyurun efendim.. (HDP
sıralarından alkışlar)
HDP ÖROBU ADINA OSMAN BAHADIR
'(Trabzon) — Sayın 'Başkan,. yüce Meclisin değerli
üyeleri; Kıbrıs meselesi ile Türk Yunan münasebetleri
konusunda verilen genel ıgörüşme önergesi nedeniyle,
hükümetin izlediği politika hakkında Hür Demok
rat Partinin görüşlerini sunmak üzere söz almış bu
lunuyorum. (Bu vesileyle şahsım ve 'grubum adına
yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.
Değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetinin 15 Kasım 19831te kuruluşunun ilanından
•bugüne kadar (geçen ilkibuçuk yıl içerisinde 'Kıbrıs
meselesinde ne kadar mesafe aldığımıza bakacak
olursak, bugünkü hükümetin çekingen ve insiyatiften yoksun politikası neticesi, bu yeni Türk devleti
nin bağımsızlığının bazı esaslı unsurlarının bile ta
mamlanmasında ne kadar tereddüt ve çekingenlikle
hareket edildiğini (görürüz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik
'temsilciliklerimizin 'karşılıklı olarak büyükelçilik se
viyesine" çıkarılması, bağımsızlıktan ancak beş ay
sonra; Anayasa referandumunun, cumhurbaşkanı se
çimi ve genel seçimlerin yapılabilmesi ise, bağımsız
lıktan ancak ondolkuz ay sonra mümkün olabilmiş
tir. Hükümet (bağımsızlık karşısında (bu derece çe
kingen ve cesaretsiz tavırlar alınca, kardeş Müslü
man ülkeler de bu (bağımsız devleti tanımada tered
düt. göstermişlerdir. [Böylece, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti fiilen yarım devlet olarak (bırakılmış ve
bu devletin milletlerarası planda varlığını geliştirmesi
ve kendisini 'kabul ettirmesi bizzat bu hükümet ta
rafından engellenmiştir.
(Bugünkü iktidarın Kıbrıs meselesinde bir diğer
vahim hatası da, bile bile ve sırtını Amerika'ya da
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yayıp Avrupa'ya gereken önemi vermemesi sebebiy
le, Kıbrıs meselesini Amerika'nın eline teslim etmesi
olmuşİLur. iBu mesele, tartışmasız bir şekilde Ameri
ka'nın eline tevdi edilmiştir.
Şunu unutmamak gerekir ki, Amerika, Türkiye
ile Yunanistan arasında hiçbir zaman haklilik terci
hi yapmamıştır ve bundan sonra da yapmayacak
tır. Amerika için mühim olan, hangi tarafın daha
kolay taviz verdiğidir. Maalesef (bugüne kadar taviz
veren taraf, bilhassa son ikibuçuk yıl içinde hep
Türkiye olımuştur. Pasif, insiyatiften yoksun ve her
şeyi dış güçlerin eline (bırakan bu politikanın neticesi
olarak, bugün Türlk toplumunun hayatiyetinin ve
mevcudiyetinin en sağlam teminatını teşkil eden Ku
zey Kıbrıs'taki Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın
gözünde bir işgal kuvveti haline getirilmiştir. Bu ne
denle de Ibu kuvvetler (konusunda devamlı taviz ver
mekteyiz. ©ıı durumu, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin 17 Ocak 1985 ve 29 'Mart 1986 tarihli bel
gelerini mukayese ettiğimizde daha iyi görmekteyiz.
Bir defa şunu belirtelim ki, Türkiye veya Türk
tarafı, 17 Ocak belgesini hemen ve hiçbir itizarı ka
yıt ileri sürmeksizin kabul etmekle, kendisini peşi
nen 'bağlamıştır. Çünkü, 29 Mart 1986 belgesi 17
Öca'k (belgesini hareket noktası olarak almıştır. Her
ne kadar 17 'Ocak (belgesinin Kipriyanu tarafından
imzalanmaması üzerine, Sayın Denktaş, «Artık bu
belgenin kendisini bağlamadığını» (beyan etmişse de
iş 'işiten geçmiştir. Çünkü, IBirleşmiş Milletler Genel
'Sekreteri, (bundan sonraki çalışmalarında hep 17
Ocak (belgesini hareket noktası yapmıştır. İBuna kar
şılık Rum ve Yunan tarafının uzlaşmaz tutumları
onlara yarar sağlamıştır. (Bunu, Türlk askerinin ada
dan çekilmesi meselesinde açık olarak görmekteyiz.
«Başlangıçta, Türk tarafının görüşü, geçici hükümet
kurulmadan, Türk askerinin çekilmesine ait takvim
görüşülemeyecekken, şimdi 29 Mart belgesi ile tak
vim meselesi, geçici hükümet kurulmadan düzenle
necektir.
Diğer yandan, 29 'Mart (belgesine göre, Türlk as
kerinin çekilmesine ait takvim, Türk toplumuna sağ" lanacak garantiler meselesi ile beraber tespit edile
cektir, Böylece, bu iki konu birbirine karşı bir 'taviz
haline getirilmekte ve (birbirini tamamlayan değil,
biri ötekinin yerine geçebilecek mahiyette ele alın
maktadır'.
Halbuki şimdiye kadar Türk hükümetlerinin savunageldiği görüş, askerin varlığı ile garantilerin; ya
ni her ikisi (birlikte Kıbrıs'taki Türk varlığının temel
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güvencesini teşkil ettiği idi. Hükümetin, bu görüşü
esaslı bir şekilde terk ettiği anlaşılmaktadır.
İkinci olarak, hükümet, 'garantilerin (mahiyetini
de değiştirmiştir Sayın 'Denlktaş, 4 Ocak 1985 günlü;
yani 17' Ocak belgesinden 12 igün sonra Türkiye'nin
etkin (garantileri üzerinde hiçbir pazarlık kabul et
meyeceklerini söylerken, Sayın Başbakan 'da, 14 Ara
lık 19'8'5 (günlü dokuzuncu Ibasın toplantısında Tür
kiye'nin etkili ve ifiilî (garantilerinin gereğini vurgu
luyordu.
Lefkoşe ve Ankara'nın bu i'fadderine rağmen,
'belgelere baktığımızda, garantiler meselesinin de ta
mamen ters 'bir gelişme gösterdiğini görmekteyiz.
Bir defa, Sayın Denktaş'ın, demin sözünü ettiği
miz demecinden 12 gün sonra açıklanan 17 Ocak
'belgesinde, 'garantiler için etkin değil, yeterli (adequate) deyimi kullanılmaktaydı. «Yeterli» deyiminin
«etkin» demek olmaldığı konusunda bir şüphe olma
mak ıgerek. İş 'bu kadarla da kalmamış, 29 Mart 1986
fbellgesinde «Tatmin edici 'garantiler» deyimi kulla
nılmıştır. 'Böylece Türkiye, garantiler meselesinde bir
gerileme daha yaparak, «yeterlinin yerini, mahiyeti
çok tartışma (götürecek, «tatmin edici» deyiminin
almasını olumlu karşılamıştır.
Nihayet, Kuzey Kıbrıs'ta kalacak Türk askerinin
miktarı konusunda da milletlerarası basırida çeşitli
rakamlar ortaya atılmıştır. Bu rakamlar 17 Ocak bel
gesi sırasında 7 bin civarında ifade edilirken, bugün
çok daha küçük bir sayıya indirildiği söylenmekte
dir.
Netice olarak söylemek gerekirse; Kıbrıs mese
lesinde hükümet devamlı bir gerileme içinde olmuş
tur, Ihiçlbir (gelişime sağlayamamıştır. Zira hükümet,
keridis inden önceki Ulusu Hükümeti zamanında ilan
edilmiş olan bağımsızlığı âdeta bir kambur telakki
etmiş, 'bu bağımsızlığı yarım bırakarak, (bağımsızlığın
(gereklerini yerine getirmemiş; insiyatifi elinde tuta
cağı yerde, karşı tarafa ve başkalarına bırakmış ve
başkalarının estirdiği rüzgârın önünde bir (kuru yap
rak misali sürüklenip gitmiştir. Kıbrıs meselesindeki
bu durum, hükümetin dış politikasında en büyük zim
met kalemini teşkil 'etmektedir.
Yüce 'Meclisin sayın üyeleri; şimdi Türk-Yunan
münasebetlerine (geçiyorum. Hemen belirteyim ki,
hükümetin Türk - Yunan (münasebetleri konusunda
izlediği politika da, Kıbrıs meselesinde olduğu gibi,
pasif 've hareketsiz olmuştur. Çünkü bu hükümet
Türkiye'nin dış politikasına, «Aman mesele çıkanmasın ilkesini getirmiş ve Türkiye için en hayatî konu— 126
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larda bile bu ilkeden ayrılamamıştır. Sayın Başba
kanın Yunanistan'a karşı tutumu da aynı ilke çer
çevesinde, yakın zamana kadar zeytin dalı politikası
olmuştur. Son ikibuçuk yıl içinde devamlı diyalogu
arayan, devamlı uzlaşma peşinde koşan ve devamlı
el uzatan hep Türkiye olmuştur.
'Bu konulda yapılan her teşebbüs ise, Yunanistan
tarafından 'geri çevrilmiş ve Yunan Başbakanının ter
biye dışı ve saygısızca davranışlarına maruz kalmış
tır. IBir halde ki, Yunanistan'a karşı hükümetin bu
davranış şekli zaman zaman bizim için haysiyet me
selesini dahi söz konusu hale getirmiştir.
»Bu, insiyatiften ve dinamizmden yoksun politika
nın neticesi olarak, anlaşmalarla gayri askerî hale
getirilen Elge adaları, bugün kıyılarımıza yönelmiş
namlular haline gelmiştir. Yunanistan bu adaları si
lahlandırdığını inkâr etmemekte; aksine her vesileyle
teyitten geri kalmamaktadır. Bunların başında da
Limni A'dası gelmektedir.
Yunanistan, bugün Limni'de büyük bir hava üs
sü kurmuştur. Bilindiği (gibi, Limni'nin önemi, Ku
zey 'Ege'de işgal ettiği stratejik konumdan gelmek
tedir. Limni, Çanakkale Boğazının 'güvenliği için fev
kalade önemlidir. Yunanistan'ın Limni'ye asker yer
leştirip, orada büyük bir hava üssü kurması doğ
rudan doğruya Çanakkale Boğazına yöneliktir. Bu
adanın bu derece aslkerileştirilmesinin savunma ile
Ihiçlbir ilgisi yoktur. Kıyılarımıza yakın diğer ada
ların (da silahlandırıldığı (göz önüne alınınca, taktiğin,
bir savaş halinde Türkiye'ye birçok cepheden saldır
mak olduğu kolaylıkla anlaşılır.
Limni'nin silahlandırılması ve bir harekât üssü
haline getirilmesi karşısında bu hükümet, bugüne ka
dar elle tutulur hiçbir şey yapmamıştır. Hükümetin
bütün yaptığı, Yunanistan'ın Limni'yi NATO'nun
kuvvet hedefleri planları içine sokma ve dolayısıyla
NATO manevralarına dahil etme oyunlarını önle
miş olmasıdır. Bu suretle Yunanistan'ın Limni'yi si
lahlandırmak için bir meşruiyet elde etmesi önlen
miştir. Hepsi bu kadar; fakat bu arada Yunanistan
gibi, Türkiye de şu anda kuvvet hedefleri, planları
nın dışında kalmış bulunmaktadır. Yunanistan'ın Lim
ni'de meşruiyet elde etmesi önlenmiştir; ama bütün
silahlar ve hava üssü adada durmaktadır. Bu hükü
met bu konuda hiçbir şey yapmamış durumdadır.
Limni meselesinde hazin olan bir diğer nokta ise,
NATO'lıı müttefiklerimizden bu konuda hiçbir yar
dım (göremeyişimizdir. Hiçbir müttefikimiz, Yunanis
tan'a, anlaşmalara göre Limni'yi silahlandıramayaca-
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ğını söylemek cesaretini gösterememiştir. Aksine,
NATO Başkomutanı General Rogers ile büyük Türk
dostu Joseph Luns'tan sonra, NATO Genel Sekreter
liğini deruhte eden Lord Carrington dahi Limni'nin
NATO savunma planlarına dahil edilmesini istemekte
ve dolayısıyla adanın silahlandırılmış olmasını destek
ler bir tutum almaktadır.
Limnı'de karşımıza çıkan bu durum, Midilli, Sa
kız, Sisam ve Oniki Ada için de söz konusudur. PASOK hükümeti zamanında bu adaların silahlandırıl
masına büyük bir hız verilmiştir. Bu da yetmiyormuş
gibi, geçen aralık ayında Yunan Hükümeti, Ege Ada
larında 600 bin kişilik bir milis teşkilatı kurma kararı
almıştır. Yapılmak istenen, adalar halkını hazır kuv
vet haline getirmektir. Aynı zamanda adaların silah
landırılmış olması, bu milis teşkilatı ile kamufle edil
miş olacaktır. Halbuki, bu adalarda milis teşkilatının
kurulması dahi 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşma
larına aykırıdır; fakat bu açık ihlaller ve Türkiye'yi
tehdide yönelik faaliyetler karşısında hükümetin ne
yaptığına dair hiçbir işaret mevcut değildir.
Sayın Dışişleri Bakanı, 24 Kasım 1984 günü basın
mensupları için düzenlediği bir sohbet toplantısın
da, bir basın mensubunun...
BAŞKAN — Sayın Bahadır, toparlayınız efendim.
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Toparlıyorum
Sayın Başkan, bir sayfam kaldı.
Bu adaların silahlandırılması karşısında Milletler
arası Adalet Divanına gidilip gidilemeyeceği sorusu
na verdiği cevapta, «Hükümetin Yunan seçimlerini
(Yani 1985 Haziran seçimlerini) beklediğini ve seçim
lerden sonra Yunanistan'ın diyaloga yanaşacağını umut
ettiğini» söylemiştir. Yunan seçimlerinin üzerinden onbir ay geçmiştir, hükümet hâlâ diyalogta umutlu mu
dur? Hükümetin Yunanistan'a karşı izlediği bu basit
politika sadece adalar meselesinde değil, diğer husus
larda da kendisini göstermektedir.
Yunan Başbakanı 14 Aralık 1984 günü PASOK
Partisi yöneticileri ile yaptığı bir toplantıda, «Yuna
nistan'ın savunma planlarının, tehlikenin Türkiye'den
gelmesi esasına göre.düzenleneceğini ve Batı Trakya'
da Bulgaristan sınırlarındaki Yunan kuvvetlerinin,
Türk sınırlarına kaydırılacağını» söylemiş ve Yunan
Dışişleri ve Savunma Konseyi de 8 Ocak 1985 tarihin
de yaptığı toplantıda aynı doğrultuda karar almıştır.
Bunun üzerine Millî Güvenlik Kurulumuz 26 Ocak
1985 günü toplanarak, Yunanistan'a karşı uygulanmak
üzere bir dizi siyasî ve askerî tedbirler kararlaştırmış
tır. Bu toplantı vesilesiyle Sayın Dışişleri Bakanı da
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bir basın mensubuna yaptığı açıklamada, bu tedbir
lerin yavaş yavaş; yani derece derece uygulanacağını
ifade etmiştir.
Bu tedbirlerin uygulandığına dair hiçbir işaret or
taya çıkmadığı gibi, Yunan Başbakanı bir ay kadar
sonra verdiği demeçte, hiç çekinmeden ve fütursuz
ca, Ege'nin savunulmasının tamamen Yunanistan'a ait
olduğunun, Ege'de 10 millik haya sahasının, Limni'yi
silahlandırmanın Yunanistan'ın hakkı olduğunun ve
Ege'de hava kontrol sahasının kendisine ait bulun
duğunun Türkiye tarafından kabulünü diyalog için şart
olarak ileri sürmüştür. Türkiye'nin almayı düşündüğü
siyasî ve askerî tedbirlere Yunanistan'ın cevabı bu ol
muştur.
Yunan Başbakanının bu tutumuna karşılık Sayın
Özal, diyalog ve zeytin dalında direnmiş ve 1985 Mar
tı ortalarında, Atina'da bulunan yabancı muhabirleri
Ankara'ya davet ederek, 15 Mart günü kendilerine
verdiği yemekte yaptığı konuşmada, yine Yunanistan
ile diyalog ve geniş kapsamlı müzakereler istediğinden
söz etmiştir. Bu isteğe ertesi günü Yunan hükümet söz
cüsünün verdiği cevap ise, Yunan Başbakanının ileri
sürdüğü deminki şartların tekrarı olmuştur.
Bütün bunlardan onüç ay sonra, geçen Nisan ayın
da Sayın Başbakanın birdenbire sertleştiğini ve Yunan
Başbakanı hakkında gayet ağır ifadeler kullandığını
görüyoruz. Birdenbire ne olmuştur ki, Sayın Başba
kan bir aşırı uçtan öbür aşırı uca atlayıp, kuzu pos
tundan çıkıp kurt postuna bürünüvermiştir? Bunun
da açıklaması hâlâ yapılmamıştır. Yapılmamıştır ama,
bu olay bir kere daha ortaya koymuştur ki, hüküme
tin, sistematik, planlı ve ne yaptığını bilen bir dış po
litikası yoktur. Dış politikamız, Sayın Başbakanın gün
lük düşüncelerine göre şekil almaktadır. Bunun başka
bir şekilde ifadesi ise, Türk dış politikasının bu hü
kümet zamanında istikrarsızlık ve düzensizlik ile ma
lul hale gelmiş olduğudur. Bu arada, millî menfaat
lerimizin zedelendiği de bir gerçektir; çünkü Yuna
nistan'la münasebetlerimizde de bir Amerikan ipoteği
mevcut bulunmaktadır.
Yüce Meclisin sayın üyeleri; yukarıdan beri arz ve
izah ettiğimiz nedenlerle grubumuzun önerge lehinde
hareket edeceğini beyan eder, saygılar sunarım. (HDP
ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Grup adına başka söz isteyen?..
FETHİ ÇEL1KBAŞ (Burdur) — Bendeniz rica edi
yorum. •
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına mı?..
FETHÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş.
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ANAP GRUBU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
CBuırdur) — Sayın Başkan, sayın üyeler; cumhuri
yet hükümetinin, Kıbrıs ve Yumanis'tanla ilgili poli
tikası hakkında Şardaığ ve arkadaşlarının verdiği ge
neli görüşme takriri üzerimde Anavatan Partisinin gö
rüşlerini arz için huzurunuzdayım.
•Benden evvel konuşan değerli sözcü Bahadır ar
kadaşımız, bu sahada hükümet politikasının başarısız
olduğu hususu üzerinde durdu. Müsaade buyurursa
nız, hu konuda tarafsız, hakem mevkiinde olan ve
dış politika üzerinde oldukça ihtisas yazıları yazan
bir editöryalistin, dış politikada söz sahibi hir yaza
rım 15 Mayıs 1986 tarihli Milliyet Gazetesinde çı
kan yazışımdan bir pasaj okumak istiyorum :
'«'Son gelişmeler, Kıbrıs Türkleri ve kuşkusuz An
kara açısından olumlu sayılır. Birkşrnıiş Milletler Ge
nel Sekreterinin 'Rum tarafından, kesin, ya «Evet» ya
da «Hayır» yanıtını istemesi Kipriyanu'yu ve dolay
lı olarak da Papandreu'yu köşeye sıkıştırmıştır.
Ferez de Cuellar'Mi son öneri taslağının, genelde
Türk tarafının görüşlerine uygun veya yakın olma
sını olağan, sıradan ıbiır olay olarak görmemek ge
rekir. Tasarının hazırlanmasından önce aylarca ya
pılan görüşme ve temaslarda Türk tarafının yürüt
tüğü politikanın, harcadığı çabaların bunda payı çok
büyüktür. Diğer bir deyişle, eğer böyle bir çalışma
yapiilımasaydı, Genel Sekreterim hazırladığı plan da
şimdikinden epey farklı olabilirdi.»
Muhterem arkadaşlar, dış politikanın bir tabu ol
madığı hususumda mutabıkız; ama dış politikamın
fevkalade nazik, son derece dikkatli bir konuşma
mevzuu olması gereği ile ilgili olarak benim değil,
bu konuda kendisiyle dışarıda beraber çalışmaktan
zevk duyduğum, kariyer itibariyle diplomaside üyii
yetişmiş Sayın İnan'ın bir kitabından bir satır oku
mak istiyorum. Balkınız, Sayın İmam ne diyor : «Kıb
rıs millî davasıyla ilgili beyan ve davranışlarda has
sas ve ölçülü olmak zarureti ortadadır. Hükümeti
yıpratmak uğruna bu millî davayı yıpratmaya kalk
mamalıdır.»
Muhterem arkadaşlar, hükümetimiz işbaşına gel
diği tarihten itibaren, bilhassa Kıbrıs mevzuunu millî
bir politika olmaktan çıkarmamak hususunda aza
mî gayret sarf etmiştir; 'ama hiçbir suretle sorumsuz
davranış içerisinde bulunmamıştır.
Arkadaşlar, dış politikada hatalı bir davranış o
gün değil, yıllar geçtikten sonra dahi pekâla ortaya
atılabilmektedir. Bir hatıramı nakledeyim : Montrö
Antlaşmasından sonra devrin dışişleri bakanının sa

20.5.1986

0:1

dece bir gazetede çıkan beyanatı, bundan bir müddet
evvel, Yunanlılar tarafımdan vesika diye okundu. Bu
sebepten, hükümetin duş politikada sorumluluğunu
bihakkın idrak ederek yürüttüğü, sebatkâr, azimkar
politikası bugüne kadar meyvesini vermiş bulunmak
tadır.
Avrupa Konseyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti temsilcileri hiçbir komisyonda dinlenmezken,
son defa, komisyonda dinlenir hale gelmişlerdir; si
yasî gruplarda dinlenir hâle gelmişlerdir ve hiçbir
heyetin oraya gitmesine rıza göstermeyen Konsey,
dörtlü bir temas grubunum Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetimi ziyaretini de karara bağlamıştır, Bütün
bunlar başarı değil de nedir arkadaşlar? Bu itibarla
hükümetin, gerek Kıbrıs politikasında, gerekse Yu
nanistan politikasında hedefi muayyen; ama o hedefe
ulaşmak için sorumluluk duygusu içerisinde ve dün
ya kamuoyunu beraberinde götürmek hususunda gösterdiiğ gayret hakikaten takdire layıktır.
Bu itibarla, bu konunun genel görüşme mevzuu
yapılmasına bizim grubumuz taraftar değildir. Bu se
beple önergenin reddedilmesini rica edeceğiz ve hü
kümetin bu tutumunda, bu sorumluluk anlayışında
ısrar etmesini, memleketin umumî menfaatleri bak
mından bilhassa yararlı görmekteyiz.
Çeşitli vesilelerle ve defaatle Yunanistan'ın fiilî
davranışları karşısında Türkiye'nin gerek Lozan, ge
rek Montrö, gerek Paris Antlaşmalarından doğan
haklarımı mahfuz tuttuğunu ifade ettiler. Bumun dı
şımda ne yapılabilirdi arkadaşlar? Tek başınıza ha
reket edilen bir dünyada değilsiniz. Coğrafî durumu
nuz fevkalade nazik bir ortamda. Hudutlarınıza ba
kınız, etrafın inada cereyan eden olaylara balkınız ar
kadaşlar.
Bu sebeple, ateşle oynamak kabilinden, Papandreu'num mesuliyetsiz davranışlarını Türkiye Cumhu
riyetinde aramamak millî menfaatlerimiz yönünden
fevkalade isabetlidir; o sebeple genel görüşme talebi
reddedilmelidir.
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Gruplar adıma başjkaca konuşma
talebi olmadığına göre, önerge sahibi Sayın Şardağ'a
söz veriyorum.
Buyurun Sayın Şardağ.
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (tzmir) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; daha önce bir genel
görüşme önergesi getirmiştik, orada Kıbrıs yime var
dı, başka konular da vardı. Birtakım sorular sorduk,
bilgi istedik, kendi bilgilerimizi kattık, dedik ki; Suudi
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Arabistan neden vize vermiyor? Sayın • Dışişleri Baka
nımızdan cevap yok. Dedik ki; Yunanistan ile ilgili
bir planınız var mı; gerekirse gizli toplantı yapalım?
Cevap yok. On'a yakın problem konuşuldu; fakat in
sanların en kibarı Sayın Dışişleri Bakanımız nazikâne,
tatlı tatlı bizi uyutarak sonunu getirdi.,Bugün de ay
nı şekilde, benim konularımla, 13 arkadaşımın konu
suyla hiçbir ilgisi olmayan görüşlerini dinledik. Papandreu'ya çattı, Yunanistan'ın çirkin politikasını eleş
tirdi... Biz onu sormadık efendim. Biz, Türk Dışişleri
Bakanlığının hatta Dışişleri Bakanlığının değil, onu
etkileyen, tek başına dış politika yapmak isteyen Sa
yın Başbakanımızın bu konudaki tutumlarını da dile
getirmek istedi. Yazıda ima vardır; fakat bunlara en
küçük bir temas yoktur.
Sayın Özal, o günkü görüşmelerden sonra İstan
bul'da bir gazeteye verdiği demeçte, «Dış politika gö
rüşmelerinden çıka çıka teneke çıktı» dediler. Arka
daşlar, bizim birbirimizi tenekeleyecek veya kalay
layacak halimiz yoktur; bu çok ayıptır. Başbakan
evvela bir milletvekilidir, bu yüce Mecliste karşısmdakilerinin de birer milletvekili olduğunu bilmelidir.
İsparta'ya gittiklerinde, «Dış politikamızı eleştiren
ler - çok affedersiniz - bilmem neyinin üzerine otur
dular» dediler. Sayın ANAP'lılar evvela Başbakanı
nızı nezahete davet edin. Dış politika işine karışma
sınlar; çünkü bu işi bilmiyorlar, bu kesin. Bildiği ba
zı şeyler var; ama dış politikada, hele Yunanistan ve
Kıbrıs meselesindeki tutumu, başından beri sakattır.
Bu belki bir görüştür; ben nezaketle bu adamları yo
la getiririm gibi bir görüşü olabilir; fakat bunlar yo
la gelecek bir millet midirler?
Matbuat Umum Müdürlüğünün basmış olduğu
«Kurtuluş Savaşındaki Yunan Mezalimi» adlı eseri
bir görün : Her millet savaşta düşmanını öldürür, bu
savaşın icabıdır; fakat hamile kadının karnını deş
mek, çocuğunu Öldürmek, dünyanın en büyük alçak
lığıdır ve bu da Bulgarlarla Yunanlılara mahsustur.
Yunan milleti bu işten sorumludur; Papandreu
ikinci seçiminde Türk düşmanlığı ile daha büyük oy
alarak iktidara gelmiştir. Binaenaleyh, Yunan mille
tine nezaketen tatlı dil kullanalım, zeytin dalı vere
lim, «Buyurun kahvaltıya Sayın Papandreu» diyelim,
o da, «Hayır gelmem» desin ve o çağırsın biz gide
lim... Bununla neyin sonunu alacağız?
Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşım, Kıbrıs politika
sında başarıdan bahsetti ve «genel görüşmeye gerek
olmadığını» söyledi. Halbuki bu konu millî davamız
dır ve milliyetçiliği prensiplerinden biri olarak ele
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almış olan Anavatan Partisi, bu konuyu büyük bir
hassasiyetle rahatça dinlemeli ve konuşabilmelidir.
Bundan kaçmanın ne manası var? Eğer, bu işin du
yarlılığında bir gizlilik payı saklıysa, o zaman gizlilik
teklif edilir ve bu konu gizli olarak konuşulur; biz
buna açığız. Kıbrıs konusu buraya gelmiyor, geldiği
zaman da kaçırılıyor; bu konu budur efendim.
Arkadaşlar, biz bu konuda haklıyız. Kıbrıs, Yu
nanlının değildir. Kıbrıs, tarihte Arî bir ırkın yaşa-;
dığı ülkedir; ondan sonra (Romalılar, İngilizler, Fran
sızlar) çeşitli ülkeler almış; en son Fransız valinin
karısı Venedikli diye, hükümet Venediklilerin yöne
timine geçmiş. Yunanlılar, Venediklililerin mirasçısı
değildir ve Yunanlılar hiçbir zaman Kıbrıs'ın sahibi
olmamıştır, halkı olmamıştır; daima himaye altında
oraya getirilmişlerdir. Biz bunu dünyaya tanıtamadık.
Arkadaşlar, «Akritas Planı» diye bir Yunan planı
/ar; bu planı Sayın Denktaş, Kıbrıs'ta basılı olarak
ilan etti. Bu planda, Makarios ve Grivas, «Ateşle ba
rut nasıl bir araya gelmezse, Türklerle Yunanlılar da
öyle bir araya gelmezler» diyor. Bu plan da, «Adada,
Türk'ün hayatına son vereceğiz» diyor. Belgeler or
tada, yazılar ortada. Bütün bunlar ortada iken, Bir
leşmiş Milletlerde her yaptığımız konuşmada, Ame
rika'nın desteğiyle bir adım daha ilerleyen Yunanlı
dır. Neden arkadaşlar? Yunanlı, Maraş'ı kabul ettir
di bize; şehitlerin kanıyla alınmış bir yer olan Ma
raş'ı, biz defaten vermeye hazır olduğumuzu söyle
dik; Yunanlı, «Tamam o çantada keklik, yeni toplan
tıya bakalım» dedi. Yeni toplantıya geldi. Yeni top
lantıda, askerlerin çekilme işi taraflar arasına sonra
dan görüşülecek, diye bir elastikî madde var; bizi bu
maddenin içine soktu, «o da nasıl olsa garanti» dedi;
fakat onunla yetinmedi; bu Papandreu, bu Yunanlı,
kalktı Sovyetlerden medet bulacağını zannederek git
ti, ona da etek kaldırdı ve «Birleşmiş Milletlere gö
türelim» dedi. Bir şey çıkmaz oradan; gidecek ve en
sonunda yine, karşılıklı, «Yapmayın, etmeyin, bir ara
ya gelin» denilecek. Bizim yaptığımız fedakârlıklar
çantada kekliktir, garantidir arkadaşlar. Onlar ise, bir
yenisini koparma davasmdadır ve biz, her toplantı
da bir yenisini mi vereceğiz?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti var. Bu
devletin tanıtılmasında ne hükümetimizin, ne de Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin aktif bir ha :
reketi yok; ama belki bıraksak onlar birkaç devlete
tanıtacaklar. Hükümetimiz, ya gizli toplantıda, ya da
açık açık, neden başka devletlerin tanıması çabaları
na girişmediğimizi söylemelidir. Yazımızdaki görüş-
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lere ve hiçbir sorunumuza hükümetimizden bir cevap
yok.
Kıbrıs'ta 1878'den 1949'a kadar zulüm var. Bakıyorsunuz 1950'de bir yumuşama, biraz Türklere yaklaşım davranışı içine girme; tekrar Enosis mücadele
si... O yıllarda, başlangıçta Türk Devletinden ses yok.
Sayın Fuat Köprülü (merhum) «Bizim Kıbrıs diye
bir davamız yoktur; dostuz» dedi çıktı.
Yunanlılar gayelerine nasıl ulanıyor arkadaşlar,
adaları nasıl silahlandırıyorlar? «Silahlandırdım» di
ye mi silahlandırdılar? Hayır, İngilizler Kıbrıs'ı peş
keş çekeceklerdi, - ki, Kıbrıs İngilizlerin değildi;
bizden emeneten alınmıştı - bunu yavaş yavaş, sindire sindire konuşmaya başladılar. Bizdende bir il
gi görmeyince ilerlettiler ve nihayet bildiğiniz Kıbrıs
faciası oldu. Arkasından, bize ne düşüyor? Bize,
zora başvurmak düşüyor.
Ben birkaç defa daha söyledim arkadaşlar, «En
iyi dış politika, milletlerini savaşa sokmayan dış
politikadır» diyen Disraeli'dir; dünyanın en büyük
politikacısıdır.
«Bir savaşa mı gidelim»? diyor Sayın Fethi Çelikbaş; yani kavga mı edelim? Bunu kim ister ar
kadaşlar? Biz, kavga etmeyelim diye bunun müca
delesini veriyoruz. Bizi bu noktaya Sayın Başbaka
nımız getirdi arkadaşlar. Bu konuda kesinlikle hiçbir
ANAP'h arkadaşımı suçlamıyorum. Sayın Başbaka
nımızın da, yalnız bu konuda keyfî olarak kendi esprileriyle dış politika idare etmek gibi bir yola sap
tığını elemle görüyorum.
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Sayın Başbakanımızı ANAP Grubunda eleştirin
I arkadaşlar. O da insandır, beşerdir; bu şekilde ko
j nuşmamasını hatırlatın ve muhalefet tenkit ediyor
I diye de üzülmeyin. Muhalefet, iktidarın başının altı
na kuştüyü yastık koymak demek değildir. Elbetteki
bunlar olacak ve bu durumlara katlanacaksınız. Ben,
muhalefetin tenkitlerinde sadece haykırmak ve ba
ğırmak taraflısı değilim; çünkü insanlar maksatları
nı ısırmadan da anlatabilirler. (Alkışlar)
Arkadaşlar, çok ilginçtir, 1960 yılında İspanya'
da sivil havacılık toplantısı yapılıyor ve bizden de
bir tuğgeneralin başkanlığında bir heyet gidiyor.
Orada Yunanlılar, «Adalarda sivil havacılık mer
kezi kuralım» diyorlar. Şiddetle karşı koyuyoruz;
Genelkurmay, hükümet şiddetle karşı koyuyor ve
bir daha lafını edemiyorlar; ama bu niyetleri de var,
I yavaş yavaş «Adaları silahlandıracağız, silahlandır
mayı düşünüyoruz» diyorlar. Biz, «Lozan Antlaşma
I sına aykırıdır» diyoruz; Sayın Dışişleri Bakanımız
I da aynı şeyi söylüyor. Lozan Antlaşmasına aykırıefendim; bitti. Şimdi biz
I maykırı; silahlandırdı
onları silahla mı çıkaracağız? İmkânsız.
I
Basiretimizi toplayalım, başlangıçta tedbirimizi
alalım, karşımızdaki düşmanın karakterini tanıyalım.
Bu sinsi düşman, sosyalist maskeli -faşist; eğer tabir
caizse sosyolo faşist, megaloman «Sayın» demeye
I dilim varmaz) bir adamın, bir başbakanın, hükümet
başkanının taktikleri ortadayken; biz, ona yumuşak
I metotlarla, yöntemlerle gitmenin başlangıçta karşı
sında olmalıydık. Ancak, bugün bir şansımız doğmuş
I tur; bu bir gerçektir: Gerçekten bugün, Yunanlılar
I ve Rum tarafı Cueller'in ortaya sunduğu plana
karşı çıkmışlardır; mukabil plan teklif etmişlerdir;
Cuellar da bunu reddetmiştir.

Makarios bir yakınına, «Türklere her şeyi yapın;
fakat onların bir öfke noktası var, aman oraya
varmayın» demiş. Bunu, aynı zamanda Sayın DenkŞimdi, bize düşen tek şey vardır; bu fırsatda Ku
taş'in sınıf arkadaşı olan bir Rum, Sayın Denktaş'a
anlatıyor ve Deriktaş'da bunu yazıyor.
j zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmaktır. Çocuk
oyuncağı gibi, adı cumhuriyet; fakat kendisi müte
Arkadaşlar, kaderimiz itibariyle bize tarihte hep
madiyen anlaşmalara giriyor çıkıyor, Rum daima
böyle savaşmak mı düşecek, «höt» demek mi düşe- I
mızıkçılık çıkarıyor. Bugünkü başarı bizim lehimize
cek? Biz politikadan anlamayacak mıyız? Bu müsait
dir; ancak burada Yunanistan başarı elde etmemiş
ve yumuşak davranışlarımız ne zamana kadar gide- I
değildir yine söyledim, Yunanlılar, Türk Ordusunun
cek?
adadan çekilmesi konusunu birtakım dolambaçlı laf
Bir de İsparta'da Sayın Başbakanımızın, «Sab- I larla, Genel Sekreterin dilinden - isterse bir tavizat
rımı taşırmasınlar» deyişi var. Şimdi o da karanlık- I olsun diye söylesin, ister laf olsun diye söylesinjta. Acaba Yunanlılar yeni bir şey mi yaptılar? Yap- I o maddenin içine koydurmuşlardı; ama federatif dev
tıkları ne ise hepimizin malumu zaten. Birdenbire ] let görüşü kabul edilmiştir; yani karşı karşıya iki
güller memleketi İsparta'da harekete geçerek, kük- I hakka sahip devlet... Bunu Genel Sekreter ortaya
reyerek bu cümleyi söylemesinin de bir izahı, açık- I atmıştır, bu bizim için ilerlemedir. Buna karşılık,
laması yapılmadı. Siz bununla nasıl bir dış politikaya I Rum tarafı buna da itiraz etmiştir. Şimdi, insan dü
gidersiniz?
| şünüyor; acaba bu fırsatta biz ne yapacağız?
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Sayın hükümetimizin bu konuda bir gizli görüş
me teklifi ile bu konuyu Sayın Meclisimize açıkla
ması, getirmesi gerekir. Bu nedenle bizim de tat
min olmamız lazım.
Kıbrıs'ta 'bir konu daha var arkadaşlar: Bütün
Kıbrıslılar hüzünle şunu söylüyorlar; «Acaba Sayın
özal bir Kıbrıs sorunu olduğunu bilmiyor muV Papandreu'ya gösterdiği yakınlık, incelik; tabiî bu ya
kınlık samimî değil, elbetteki siyasî yakınlıktır; ama
bugün Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet BaşKanını
davet edip, karşı karşıya konuştuğunu, kendisinin
gittiğini, bu konuya ağırlık koyduğunu görmüyoruz.»
Her eleştirinin arkasından bir hakikat payı çıkar.
Bu sözlerimizin sonunda yine Sayın Özal, «Şardağ*
in bu konuşmasından bu sefer bakır çıktı, çinko
çıktı» der; ama kendisinin İsparta'da başlattığı ha
rekete biraz daha hız verir. Ben razıyım, hafife al
sın; ancak bu konuşmaların ışığında metodunu, yön
temini değiştirsin. Benim bildiğim Sayın Özal me
todunu değiştirebilme yeteneğine sahip insandır. Bu
nu değiştireceğine de inanıyorum.
Kıbrıs konusu hiçbir zaman hükümetimizin sa
vunabileceği bir konu değildir. Benden eweJ ko-
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nuşan grup sözcüsü arkadaşımızın dediği gibi, ba
şarısız bir politikadır. Sayın Çelikbaş arkadaşımı
zın vicdanının da bunun başarılı olduğunu samimi
yetle söylediğine inanmıyorum; doğrudan doğruya
iktidarın görüşü budur. Sayın Şardağ'ı konuşturma
yalım, diğerlerini konuşturmayalım bitirelim bu işi
demekten ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Şardağ, süreniz hayli geçmiş
tir, lütfen toparlayınız efendim.
RÜŞTÜ ŞARDAĞ ((Devamla) — Tamam efen
dim, ben her şeyi söyledim; arif olan anlar.
Teşekkür ederim, saygılar efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Rüştü Şardağ ve arkadaşla
rının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle ilgili poli
tika hakkındaki genel görüşme önergesinin gündeme
alınıp alınmaması hakkında öngörüşmelerimizin mü
zakeresi tamamlanmıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Alınan karar gereğince, sözlü soruları çarşamba
günü görüşeceğiz.

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Ar
kadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve Mil
lî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/761),
(2/258) (S. Sayısı : 440) (1)

HDP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY (Antal
ya) —• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: Beden
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Hür De
mokrat Parti Grubu ve şahsım adına görüşlerimi arz
etmek için huzurunuzda bulunuyorum.

BAŞKAN — Şimdi, «Kanun Tasarı ve Teklifleriy
le Komisyonlardan Gelen Diğer tşler» kısmında bu
lunan, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı
sı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 arka
daşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifinin gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır.

Elbetteki bu durumdan mutluyum. Bunun nedeni
de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayramının 67 nci yıldönümünü dün çok heyecanlı,
renkli ve haşmetli bir şekilde ve gururla kutlamamızdır. Tabiî bu bayramın oluşumu, görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısı ile ilgili olduğu ve ona esas teşkil
ettiği için de, oldukça sevinçliyim.

Geçen birleşimde tasarının tümü üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına Sayın Nihat Akpak konuş
muşlar, ve sıra diğer parti gruplarının görüşmesine
gelmişti. Bu sıraya göre, Hür Demokrat Parti Grubu
adına Sayın Kadri Altay'a söz veriyorum.
Buyurun Sayın Altay.
(1) 440 S. Sayılı Basmayazı, 15.5.1986 tarihli 106
ncı Birleşim Tutanağına eklidir.

Sayın milletvekilleri, Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ve aynı konudaki kanun teklifi üze
rinde konuşurken, Türk gençliğinin ne kadar önemli
olduğunu, bilmem ki söylemeye lüzum var mı? Çünkü
gençlerimiz yarının değerli yöneticileri olacaklarından
ve yine, O ilâ 20 yaş grubunu oluşturan gençlerimi
zin, nüfus bakımından Türkiyemizin bugün yüzde
60'ını teşkil ettiğini hesaba katarsak, geleceğimizin
garantisi olarak bunların vatanperver, örf ve âdetleri-
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ne saygılı, çalışkan, bilgili, sağlıklı, insan sevgisiyle
dolu, Atatürk ilke ve inkılaplarından ilham alan ve
yeni ufuklara iman ve azimle yürüyen bir yapıda ol
maları elbette aranır ve istenir.
Gençlerimize, tam manasıyla sahip çıkma, onları
anlama ve sorunlarına ilgi gösterme hem devlete ve
hem de hükümete düşen önemli görevler arasındadır.
Bugün, toplum olarak gençlerimize tam sahip çıktı
ğımızı söyleyemeyiz. Yine bugün, gençlerimizin yüz
de 80'i eğitim ve öğretim dışında;, yüzbinlerce genci
miz, yarınlarından emin olamayarak üniversite kapıla
rında bekliyor.
Yukarıdaki maksat ve nedenlerle yüce Atatürk,
Türkiye Cumhuriyetini, bildiğiniz üzere gençlere ema
net etmiştir. Onların bedenen ve fikren yetişmelerini
sağlamak için de, 1938 yılında, yine bildiğiniz üzere,
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu çıkarılmıştır.
Buna mukabil, o günden bu yana biz ne yapmışız?
Memen hemen biç. Büyük bir ileri görüşle ve isabetle
geçmişte Başbakanlığa bağlanmış olan bu katma büt
çeli genel müdürlüğü; siyasî görüşlerimiz ve çıkarları
mız doğrultusunda şu veya bu bakanlığa 'bağlayarak,
genel müdürlüğü, beden eğitimini ve sporu, bunun so
nucu olarak da gençlerimizi ihmal etmişizdir.
Yıllardır sancısını çektiğimiz demokrasimizin öz
lediğimiz seviyeye ulaşamamasının nedenlerinden biri
ni de buurada aramamız gerekir. Başıboş bırakılan
gençler, belli güçler tarafından sivri uçlara çekilmiş
tir. 'Bunların birikmiş enerjileri, boş zamanları, sapık
ideolojiler, için militan olarak kullanılmış ve bu, anar
şinin yarattığı ortamda, demokrasimizin zaman zaman
duraksamasına, yara 'almasına sebep olmuştur.
1982 Anayasasının 82 nci maddesi ile lilk defa bu
.konu, Anayasa hükmü haline getirtilmiştir. Anayasa
mızın 59 uncu maddesi, «(Devlet, ıher yaştaki Türk
vatandaşlarının beden ve rulh sağlığını geliştirecek
tedbirleri alır, sporun 'kitlelere yayılmasını teşvik eder.
Devlet başarılı sporcuyu korur» hükmünü taşımasına
rağmen, maalesef hükümet, bu konuda bugünle kadar,
hemen hemen hiçbir ciddî çalışma yapamamıştır.
Bugün 'huzurunuza getirilen tasarı da, aslında bir
kaç sporsever milletvekili arikadaşimızın çalışmaların
dan, tekliflerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu
durumu ile kanun tasarısı, konuya gerçek ve köklü
bir çözüm getirmekten de oldukça uzaktır. Halbuki,
spor politikasının amacı, sporu yaygınlaştırmak, her
yaştaki vatandaşlarımıza spor yapma alışkanlığını 'ka
zandırmak, ruh ve beden sağlığı yüksek ve iyi ahlaklı
nesiller yetiştirmektir; bu da mükemmel ve sorumlu
bir teşkilatla ancak mümkün olabilir.
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Bu nedenle ve öncelikle üç ana noktada kanun ta
sarısının sakat olduğunu, bugünkü durumu pek az de
ğiştirmekten başka bir işe yaramayacağını bilhassa be
lirtmek istiyorum.
Birinci husus : Genel müdürlüğün, Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak bırakılma
sı ve bakana geniş yetkiler verilmesi hususu oldukça
sakattır, yanlıştır. Bu konuyu, esasen 1986 Bütçe Ka
nununun Tasarısı görüşmelerinde de belirtmiştim.
Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığımızın ne kadar yüklü olduğunu, ne kadar
önemli oluduğunu ve büyük bir sorumluluk taşıdığını
da hepimiz biliyoruz. Hükümet, biz bakanlıkları böy
le kurduk, bunu değiştirenleyiz görüş ve inadından
lütfen ayrılmalı, vazgeçmeli; ya ayrı bir Gençlik ve
Spor iBakanlığı kurmalı, bunun teşkilat kanununu çı
karmalı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bu ba
kanlığa bağlamalı, ya da genel müdürlüğü doğrudan
doğruya Başbakanlığa bağlamalıdır. Bunun başka ça
resi yoktur.
İkinci husus : Bakanlığın esas görevi, okullarla ha
şır neşir olmaktır, öğrencilerin elbette beden eğitim
ve 'sporla ilgisi vardır; ama bütün Türk vatandaşları
nın beden eğitimi spor ve müsabakalarının mesuliye
tinin de bu bakanlığa verilmesi, altından kalkılama
yacak bir yükün yüklenilmesi demek olur ki, bunu
da oldukça sakıncalı görmekteyiz. .
'Bildiğiniz gibi, gençlerimizin spor- yaptığı kuru
luşların hemen hemen hepsi kulüplerdir. Esasen Be
den Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu
nun hem esasını, hem de temelini bu kulüpler teşkil
•ölmektedir. Yine, bildiğiniz üzere kulüplerimiz, Der
nekler Kanununa tabidir; yani ona bağlıdırlar. An
cak tescil ile beden terbiyesi ve spor teşkilatına da
hil edilmişlerdir. Bu durum ise, acayip bir uygulama
yı meydana getirir.
'Biz Hür Demokrat Parti mensupları, arz ettiğim
bu durumu bertaraf etmek için, kulüpleri Dernekler
Kanunundan kurtarıp, onların bağımsız birer kuru
luş ve işletme haline sokulmasının daha uygun ola
cağı görüşündeyiz. Dolayısıyla genel müdürlük böy
lece bu kuruluş ve işletmeleri sadece denetleyen bir
üst organ durumuna da getirilmiş olur.
Üçüncü husus : Kanun tasarısının genel gerek
çe bölümünde yeni bir kanun çıkarılmasının esas ne
denleri belirtilirken, eski kanunun çok sayıda yönet
meliklerle donatılmış olduğu zikredilmiştir ve bu du
rum menfî yönden değerlendirilmiştir.
Halbuki, düzenlenen bu yeni kanun tasarısında da
hemen hemen bütün konular yine yönetmeliklere bı-
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rakılmışıtır.' Kanunun görüşülmesi sırasında sizler de
bunun farkına varacaksınız. Bu durum, kanun tasa
rısının genel gerekçesine ters düşmektedir. Bu nedenle
dir ki, yeni kanun tasarısıyla birçok sakıncalar kaldı
rılacağına, aksine artırılmış olmaktadır.
ISayın milletvekilleri, arz ettiğim bu üç önemli hu
sus yapılmadığı müddetçe, Türk sporunun bugünkün
den bir adım daha ileriye atılacağına inanmak fazla
iyimserlik, hatta (bence hayal olur.
(Sayın milletvekilleri, bir hususu daha, önemine
binaen dile getirmek istiyorum. Malumlarınız olduğu
veçhile, bazı il ve ilçelerdeki bir kısım belediye baş
kanları -her ne hikmetse- ya kendilerinin, ya da par
tilerinin çıkarları nedeni ve maksadıyla kulüp başkan
lığı yapmaktadırlar. Bu durumun sonucu olarak ne
kadar tatsız ve uygunsuz olayların meydana geldiğini,
hemen hemep hepimiz üzüntü ile görüyor ve biliyo
ruz. iBu halin" süratle bertaraf edilmesi lazımdır.
(Hal böyle iken, kanun tasarısının 8 inci maddesi
ne göre, teşkil edilecek danışma kurullarında beledi
ye ^başkanları bu kurulların tabiî üyesi olmaktadırlar.
Düşünün 'bir kere değerli milletvekilleri; belediye baş
kanlarının bazıları hem o kulübün 'başkanı hem de o
mahalde kurulacak danışma kurulunun tabiî üyesi ola
cak... Olur mu böyle bir şey? Sporu kimin keyfine bı
rakıyoruz değerli arkadaşlarım?
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının 7 nci mad
desinde, illerde beden terbiyesi ve spor işleriyle meş
gul olmak üzere, valilerin sorumluluğunda fahrî bi
rer spor dalı temsilcisinin bulunacağı belirtilmiştir.
Spor temsilcileri için bizim düşüncemiz, valilerce ya
pılacak atamalarda, federasyon başkanlarının da gö
rüşlerinin alınmasının lüzumudur. Böyle yapıldığı tak
dirde, temsilciliklerle federasyon arasında bir bağlan
tı'kurulmuş olur ve uyum sağlanır. Aksi halde, fayda
yerine zarar temin edilmiş olur.
Değerli milletvekilleri, sporda cezanın olmamasını
elbötte gönlümüz de arzu eder; ancak, bazı kişilerin,
sporcuların ve yöneticilerin tutumu bunu zorunlu kı
labilir. Kanun tasarısının 11 inci maddesinde, ne gibi
cezaların verileceğinin, düzenlenecek ceza yönetmeli
ğinde gösterileceği, hatta bazı cezaların para cezasına
çevrileceği de belirtilmektedir. Bu gibi hallerin; yani
cezaların yönetmeliğe bırakılmasını biz doğru bulmu
yoruz. Spor mensuplarına verilecek cezalar ile para
cezalarının kanunda yer alması hem uygun ve hem de
faydalı olur. Haltta, bunların açıkça ve etkili bir şekil
de kanunda belirtilmesinin çok isabetli olacağı görü
şündeyiz.

20.5.1986

O : 1

Federasyonların parasal yönden daha rahat ve ve
rimli çalışmalarını sağlamak için Federasyonlar Fo
nu kurulmuşsa da -Sayın Bayan Türkân Arıkan'ın
kulakları çınlasın- bunun gelirleri arasına, itiraz ve
ceza gelirlerinin yüzde 50'si- 15 inci maddenin (e) fık
rasında yer almış- ile genel müdürlük gelirlerinin yüz
de 50'si sokulmuştur. (Madde 14, ı(j) fıkrası)
Kanun tasarısı amacının gerçekleşebilmesi için,
Hür Demokrat Parti olarak bizler, tüm itiraz ve ceza
gelirlerinin fona alınmasının daha yararlı ve zorunlu
olacağı düşüncesindeyiz. Kanun tasarısının 17. nci
maddesiyle getirilen vergi muafiyetini, belediye eğlen
ce vergisini de ihtiva ettiği takdirde ancak olumlu
karşılayacağımızı ifade etmek işitiyoruz. Kanun tasa
rısının madde gerekçelerinde buna dair bir açıklama
yoktur. Değerli bakanımızdan, bu hususun açıklan
masını arzuladığımızı, bilhassa belirtmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, genel müdürlük merkez teş
kilatını esaslı bir şekilde incelememe rağmen, kanun
tasarısının 18 ve 19 uncu maddelerinde yer alan fe
derasyon başkanlıklarının nereye bağlı olduklarını bir
türlü bulamadım. Her ne kadar 24 üncü maddede, bu
hususun tüzükle düzenleneceği belirtiliyorsa da, bu
konuya açıklık getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu
maksatla değerli bakanımızdan, bu konuda da bizi ay
dınlatmalarını özellikle istirham ediyoruz. Çünkü,
fahrî olarak hizmet veren federasyon başkanlarının,
bilhassa onore edilmeleri çok önemli ve gereklidir.
Bu makamların küçük düşürücü duruma sokulmama lan da özel tavsiyelerimiz arasındadır.
s

Kanun tasarısının, federasyon başkanlarına ayrı
lan 19 uncu maddesinde de, başkanların süreleri dol
madan değiştirme •yetkisinin daha objektif kurallara
bağlanması, keyfî tasarrufları önleyecektir. Yoksa,
sadece gerekçe gösterilnıasi yeterli değildir ve keyfi
liği de önleyemez.
Kanun tasarısının 23 üncü maddesinde, sporcula
rın sigortalanması hususunun yer alması yerinde ol
makla beraber, bunun sadece profesyonelleri değil,
amatör sporcuları da kapsamasının gerektiği görüşün
deyiz ve de uygun olur kanaatini taşıyoruz.
Tesıis yapmak mükellefiyetine gelince : (Bildiğiniz
üzere, 1938 tarihli 3530 sayılı Kanunda da bulunma
sına rağmen, maalesef bu hükmün uygulanamadığı
görüîmüşitür. Bu hüküm yeni şekliyle; yani iyi uy
gulandığı takdirde yararlı ve çok olumlu olacağı dü
şüncesindeyiz.
Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uz
manlık, danışmanlık yapabilmeleri isabetli gibi gö-
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rülüyorsa da, her beden eğitimi öğretmeninin uzman
lık eğitimi veya kursu görmeden, bu şekilde kullanıl
masının, yarar yerine zarar getireceğini gözden uzak
tutmamalıyız.
Spor kontrolörlüğü gibi yeni bir müessesenin ku
rulduğunu da görüyoruz. Bunun ne olduğu ile çalış
ma usul ve esaslarının yönetmelikte belirtileceği açık
lanmıştır. Halbuki, bu konuya ait ana hükümlerin ka
nuna konmasının, meçhulatı önlemesi bakımından,
daha faydalı olacağı kanaatini taşıdığımızı bilhassa
belirtmek isterim.
Değerli milletvekilleri, şu ana kadar sunduğum ek
sikliklerin müzakereler sırasında da düzeltileceği inan
cı ve spor politikası konusunda Hür Demokrat Parti
Programının en kalıcı ve doğru çözümler getirdiği dü
şüncesiyle hepinizi saygılarımla selamlarım efendim,
(HDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay.
Sosyaldemiokrat Halkçı Parti Grubu adına .Sayın
Yılmaz önen; buyurun.
SHP GRUBU ADINA H. YTUMAZ ÖNEN (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; spor po
litikamız ve 'Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Tasa
rısı ile ilgili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına görüşlerimi bildirmek üzere huzurlarınızdayıım. Partim ve şahsım adına hepinizi saygı ile selam
larım. (SHP sıralarından alkışlar)
Değerli 'milletvekilleri, yarım yüzyıldır spor poli
tikamızı sağlıklı bir çizgiye oturtamamış olmamızın
iki önemli nedeni vardır : Birincisi, spor olayı her dö
nemde devlet katında gereği gibi ağırlık kazanama
mıştır. İkinci, neden; sporun evrenselliğinden gelen ba
ğımsızlık özelliğinin yönetim birimlerine yanısıtılamamış olmasıdır. Beden eğitimi ve spor kavramlarını yo
rumlamadan düştüğümüz yanılgılar, bu iki nedenin
oluşmasında en büyük etken olmuştur. Temel hede
fin «Kimi nasıl yeneriz»den, ya da «Nereye nasıl bağ
lanırsak daha rahat ederiz»den çok, kavramların ulaş
tığı boyutlar olması gerekirken; tersine, bir kavram
kargaşası sürüp gelmiştir. Bugün çok net bir biçimde
görülebilen engellerin aşılabilmesi, olaya ancak bu
açıdan Yakılmasıyla açıklık kazanır. Ülkemizde beden
eğitimi ve sporun ulaştığı boyutları, inişli çıkışlı ba
şarı göstergelerini, sansasyonel olayların kaynağını doğ
ru değerlendiremeden yeni bir politika oluşturmak ola
nak dışıdır. Olursa da böyle bir politika, öteden beri
izlenmekte olan çizginin yanında yürüyen, oyalayıcı,
aldatıcı ve kısır bir politika olmaktan öteye gitmeye-.
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çektir. Yapılması gereken içinde hepimizin kusurları
nı taşıyan bu çemberin dışına çıkmaktır; olayı baş
ka yönleriyle de görüp yeni bir çıkış yolu bulabil
mektir. Yoksa, ardı arkası kesilmeyen, hiçbir ekono
mik ve sosyal dayanağı olmayan boş vaatlerden öte
bir yere varmamız söz konusu olamaz.
Kötü ıkentleşıme ve gecekondu olgusuyla teknolo
jik çağın kapalı iş merkezlerine hapsettiği insan top
lulukları, fizyolojik ve ruhsal gerginlikler nedeniyle
stresler içerisindedirler. Bu oluşumun açacağı toplum
sal yara başka türlü kapatılamaz; şirketçilik oyna
makla hiç kapatılamaz.
Hizmet üretimindeki tarihlerimizi, tercihlerimizi
toplum çıkarları doğrultusunda yapabilmeni iz için be
den eğitimi ve spor kavramlarını kargaşa ortamından
çekip, sağlam bir temele oturtmak zorundayız. Bu ya
pılamadığı sürece kime, ne amaçla bizmet ettiğimizin,
neyi neden yaptığımızın yanıtını veremeyiz.
'Spordaki başarılarımız, en başta ulusal prestijimiz
açısından önemlidir. Üstelik, her alanda olduğu gibi,
spordaki üstünlüğe gereksinmemiz vardır. Ancak, bu
mekanizma içinde o prestijin kazanılması da, korun
ması da çok zordur.
Spor olayına artık, bir yönünden yaklaşmamız ge
rekmektedir. Kulüpleri, salt sporcu alıp satan kurum
lar olmaktan çıkarıp, sporcuyu kendi yapısında yetiş
tiren bir sporcu eğitim merkezi durumuna .getirebile
cek, gelir kaynaklarını artırıcı, yol ve yöntemleri bu
lup uygulamaya 'koymada yasal dayanakları olacak
bir yönetimin eksikliği her geçen gün daha çok du
yulmaktadır.
Hareket yeteneği olmayan, yetki ve otoritesini za
manla başka güçlere kaptıran spor yönetimini, yeni
yasal düzenlemelerle güçlü kılmak gerekiyor. Bu ne
denle, 67 il, 574 ilçe ve 36 bin köyün tesis, antrenör,
hakem, yönetici ile spor organizasyonları sorumlulu
ğunu üstlenmiş bir kurumun, tüm yetki ve otoritesiyle
özerk bir yapıya kavuşturulması gereksinimi doğu
yor".
Değerli milletvekilleri, ülkemizde zaman zaman
yapılan küçüklü büyüklü toplantılarda, konunun ciddî
boyutlar kazanması nedeniyle, bir çıkış yolu arandığı
çök görüldü. Çoğu kez tutarlı kararların alındığı da
gözlendi. Tüm bunlara karşın, somut ve sürekli bir
çalışmaya da tanık olunamadı. Yeni yasal düzenle
me girişimleri ise, olayı salt ticarî bir zihniyetin ba«
kış açısından görüp değerlendirdiğinden, kalıcı bir
etken olamayacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan, Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmeleriyle ilgili
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özel ihtisas komisyonunda önerilen Spor Yüksek
Konseyi de, aslında böyle bir arayışın ürünüdür.
Cumhurbaşkanlığına bağlı olmasının istenmesi de bu
bunalımın sonucu idi.
Özerk 'bir spor kurumu içinde oluşturulacak Spor
Yüksek Konseyinin yararı kuşkusuz çok fazladır. Ay
rıca gereklidir de; ama 'bu mekanizmada öyle bir
konseyin başarılı olması zordur. Çünkü, kendi ken
dim yönetmekte güçlük çeken bir kurumun, yukarı
dan yönlendirilmesine zemin hazırlayacak bu tasarı,
işleri daha da içinden çıkılmaz duruma getirmekte
dir. Oysa otoritesini, ürettiği hizmetle yaratacak bir
kurumla, istenilen hedeflere daha kısa bir sürede varılabilinir. Spor politikasını çizecekler de, yürüte
cekler de sporun kültür yapısından da eğitilmiş, o
düzeyde kimlik kazanmış spor adamlarından 'bekle
nir. 'Böyle bir yetki ise ancak, özel bir kurumdan
alınabilir, Ülkemiz spor sorunlarını iyi (hilen, plan
ve proje üretmede tam yetkili olabilecek bir kadro
bu yapıda oluşabilir.
Uluslararası ortak kurallarla işleyen spor olayı
nın yönetimini, çağımızda bağımlı kılmanın bir an
lamı kalmamıştır. Artık üretilecek spor politikasının
keyfî ölçülerde, fırsat tanımayan, kurumsal temeli
olma gereksinimi vardır; eksik olan da budur. Yok
sa otorite boşluğundan yakınarak, sistemin sakatlı
ğını gözardı etmekle bir yere varamayız.
Değerli milletvekilleri, geçmişte Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünün değişik mevkilere bağlanma
sında 'bir yarar olmadığı artık görülmüş olmalıdır.
Nitekim Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Beden
Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 4235 sayılı Kanunla
1942'de IM'iMî Eğitim Bakanlığına, 7474 sayılı Ka
nunla 1960'da yeniden Başbakanlığa, 1156 sayılı Ka
rarnameyle Gençlik ve Spor Bakanlığına, son olarak
da Millî Eğitim Bakanlığına bağlanarak, devlet ka
demesindeki statüsü 5 kez değişikliğe uğramıştır. An
cak, başlangıçta (her yeni değişiklik bir hedef gö
zetmiş olmasına karşın, ilkelerde ve yönetim biçi
minde hedefe götürecek yöntemler geiiştirilmediğinden sonuç alınamamıştır. Çünkü asıl sıkıntı, kuru
mun kendi yapısından gelmektedir. O sıkıntıları baş
ka kurumların ve otoritelerin çıkarlarundan geçirme
nin de bir yararı olmaz. Sıkıntıyı üreten merkezde
tedavi yapılması gerekmektedir. Bu yapılamadığı sü
rece, köklü ve kalıcı hizmetler üretilemez.
Devlet katında ağırlık kazanmaya başlamış olma
sı nedeniyle, beden eğitimi ve spor yapımızı sağlıklı
bir çizgiye oturtabilmenin, belki de en olanaklı bir
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döneminde bu fırsat kaçırıldı. Şimdi ise, ne amaçla
yapıldığı bilinmeden yeni düzenlemelere gidildiğini
görüyoruz. Konuyu yeniden gündeme getirirken, be
den eğitimi ve sporun amaç ve ilkelerini, en önemli
si de sporun ulaştığı boyutları doğru saptamak ge
rekmektedir. Evrensel doğrulardan kaynaklanmayan
bir model, gelecekte savunması güç yaralar açabile
cektir. Onun için, öncelikle üzerinde durulması ge
reken konu, amaç ve ilke birliği olmalıdır.
Devletin spor politikası, 50 yıldan beri 3530 sa
yılı Yasa çerçevesinde sürdürülmektedir. Yarım yüz
yıllık zaman aralığında görüldüki, yasa, spor sorun
larımızın çözümüne yetmedi. Sosyal ve ekono.nik
darboğazlara karşın, üretken bir çizgi tutturabilme
olanağı varken, bu şans kullanılamadı. Daha 10 yıl
öncesine kadar, beden eğitimi ve sporun sıradan bir
etkinlik gibi »görüldüğü ülkemizde, fazla talep de
olmadığı için, - yönetim kadroları, hizmet üretimin
deki açığı kapatmak gibi bir sorumluluk da duyma
dılar. Şimdi kapılarımıza dayanan köy muhtarları ve
yerel yöneticiler, torpil mekanizmalarını da harekete
geçirerek, sporun nimetlerinden yararlanmak istiyor
lar, Zamanla büyüyen hizmet açığında, kuşkusuz 3530
sayılı Yasanın yaptırım gücünden yoksun oluşu da
önemli bir etken oldu. Ayrıca, spora bakış açımızla,
yasanın uygarlık özelliği birbirine koşut olarak ge
liştiğinden bu noktaya gelindi.
1938'lerde, o günün ulusal kalkınma heyecanı
içinde, büyük umutlarla hazırlanmış olan Beden Ter
biyesi Kanunu, bu çelişkilerin doğmasını önleyeme
miştir.
Yasanın yaptırım gücünden yoksun oluşu karşı
sında, umutlar geçerli bir üstünlük sağlayamamıştır.
Gerçi o gün yurtseverlik ve Atatürk Türkiye'sinin
coşkular ortamında, yasanın işlerliği konusunda ön
lem alma gereği duyulmamıştır. Bu yüzden yasa ko
yucuları, zorlayıcı hükümler getirmeyi de düşünme
mişlerdir.
Nitekim, yasanın yürürlüğe girdiği ilk yıllarda
her maddesi normal koşullarda uygulanırken, daha
sondaları devlet otoritelerinde egemen olmaya baş
layan sosyoekonomik baskı güçlerinin etkisinde, ço
ğunlukla da umursamazlık nedeniyle yasa maddele
ri gereği gibi işlerlik kazanamamıştır. Örneğin, 3530
sayiîı Yasanın 21 inci maddesi işlet'ilememiiştir; çünkü,
beşyüz kişiden fazla personel çalıştıran işyenlerinin
patronu ile devlet adamının sosyal güvencesiodeki
farklılık, yetki kullanımındaki dengeyi kurmaya yet
memiştir.
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Genellikle ülkemizde, ekonomik ve sosyal sorun
ların yoğunluğu ve güncelliği yanında, bir de .spora
olan umursamazlık (karşısında, toplum katmanların
da gereği gibi ağırlık kazanamayan spor olayı, kaçı
nılmaz bunalıma ıböyle ulaşmıştır.
1938'de spor yönetimini, yurttaşların fizik ve mo
ral niteliklerinin ulusal ve devrimci amaçlara göre,
gelişimini sağlayan bir yapı olarak gören eğitimci
lerimiz, ülke çıkarları ile özdeş yaklaşımlarını güven
ceye alacak yasal 'düzenlemeleri de beraberinde ge
tir emdiklerinden, karar organlarının gücü bu açığı
kapatmaya yetmemiştir.
Elli yılda ülkemizde oluşan sosyal yapı, Ikurumlararası eşgüdüm eksikliği ve yönetim kadrolarının spo
ra 'bakış açiilarındaki farklılıklar, hep sporun aley
hine gelişmiştir. Örneğin, ülkemiz genelinde giderek
yaygınlaşan spor dinamizminin getirdiği yönetici, ant
renör ve monitör gereksinmesi dar zaman dilimlileri
içerisinde spor federasyonlarınea giderilmeye çalışı
lırken, gençlik ve spor akademileri bu sorunun çö
zümü için gündeme getirilmiştir, Ancak, daha son
raları okuldan çıikan öğrencilerin istihdam sorunları
bile yıllarca çözülememiştir. Millî Eğitimi Temel Ka
nunuyla çeliştiğinden ve yasal bir çılkış yolu da gös
terilmediğinden, geçici önlemler dışında /kalıcı bir
statüye (kavuşturulamamıştır. Devletin spor politika
sının temel konularından sayılan amatörlük, olgusu
bile, Beden Terbiyesi Tüzüğünün 4 ve 6 ncı mıaddeleriınde hükme bağlanmış olmasına karşın, işlerliği
ni kesinlikle yitirmiş durumdadır. Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü gizli ya da açık profesyonel spor
etkinliklerinin sorumlusu ve düzenleyicisi durumuna
gelmiştir.
Ülkemiz koşulları doğru değerlendirilerek, hazır
lanacak yeni bir yasayla bu tür sorunların altımdan
'kalkmak her zaman olasıdır. Ancak yasa, demokra
tik olmayan tüm 'baskı güçlerinin etkisinden uzak,
(kendi evrenselliği İçerisinde özerk olmak zorundadır.
Bunları söylerken kendi başına buyruk, (kimsenin
söz geçiremeyeoeği kadar yasal dayanağı olan bîr
kurum önerdiğimiz anlaşılmamalıdır. Tersine, gücünü
spor kurumlarından ve spor adamlarından alan, dev
letin koruyuculuğu altında; ama, her önüne gelenin
de etken olamayacağı bir örgütsel yapıyı savunuyo
ruz.
Neden ıböyle bir yapı gereklidir? öncelikle bu
sorunun yanıtı üzerinde ortak bir gerekçe bulmak
ve günümüze değin her alanda karşılaştığımız güç
lüklerin temeline inimde zorundayız. Tüm insanları
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din, dil, ırk ve rejim farkı gözetmeksizin aynı alan
larda birleştirebilen spor olgusuna, artık bir başka
açıdan bakmak zorundayız. Sporun, tüm ulusla
rın propaganda aracı olarak: kullanılmaya başlan
dığı çağımızda, Türkiye'nin bu olguya seyirci 'kal
ması, en azından politik bir hatadır. Tüm dünya spo
ra bir propaganda aracı olarak bakmaya başlayıp,
alabildiğince olanaklar hazırlayıp, yönetimini en usta
yöneticilere ve bilimsel niteliklere kavuşmuş spor
adamlarına verirken, bizler belli 'kişi ve kurumların
çıkarları uğruna, olmadık yanlışlıklara göz yuma
biliyoruz. Spor yönetimimizi, ilgisi olan, olmayan,
spor alanına olsun adımını atmamış 'kimselere dahi
teslim edebiliyoruz.
Değerli milletvekilleri, sorunlarımızın asıl nede
ninin, sosyal, ekonomik yapımızdan kaynaklandığını
bilmeyen kalmadı. Ancak, bu koşullarda da olsa ülıkemiz sporunu sağlıklı bir çizgiye oturtma, onu
tüm aiit ve üst yapılarıyla işler duruma getirtme ola
nağı her zaman vardır. 'Bunun için tek koşul da,
sanırız-sporun din gibi, hukuk gibi bilim kurumları,
iletişim araçları gibi bir ölçüde özerk kılınmasıdır.
Gücünü ve evrensel niteliğini tarihin derinlikle
rinden alan beden eğitimi ve spor konusunda yeni
denemelere girişikken, öncelikle 'kavramlarda ve ilke
lerde birleşmek; daha da önemlisi spora inanmak ve
bunu (devlet politikası olarak görmek durumunda
yız.
Ülkemizde beden eğitimi ve sporun bugünkü bo
yutlarında nasıl bir yol ve yöntem
izlenmelidir?
3530 sayılı Yasanın seçeneği ne olacaktır? Demokra
tik düzen içerisinde kaçınılmaz olan baskı güçleri
nin spora müdahaleleri ne ölçüde önlenebilecektir?
Gücünü tarihin derinliklerinden alan beden eğitimi ve
spor olgusu, evrensel niteliklerimi koruyarak, top
lum yararına nasıl yönlendirilecektir? Uygulanacak
hangi modelle, ulusal prestijimizi diri tutacak elit
sporcular yetişebilecektir? En 'önemlisi, yine 3530 sa
yılı Yasanın 1 inci maddesinde 'amaç olarak belir
lenen, yurttaşın fizik ve moral yeteneklerinıin ulusal
ve devrimci amaçlara göre gelişimini .sağlayacak olan
bir yapıyı nasıl oluşturacaktıır?
Biz 'Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, başın
dan beri, özünde toplum çıkarlarına daha çok yara
yacağına inandığımız özerk bir beden terbiyesi ya
sasını, bu sorunlara yanıt vereceği umuduyla savunu
yoruz. Ülkemiz koşullarında en doğru ve en üretken
bir spor politikası, ancak özerk bir kurum içerisinde
oluşabilir. Bu yapının demokratik olabilmesi de özerk
liğine bağlıdır.
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Spor basınımızdan, ekonomik baskı güçleri ve si
yasal tercihlerinize kadar açılan yelpazede her birin
den ayrı etkilenen spor olayını sağlıklı bir çizgiye
oturtabilmenin başka yolu ve yöntemi yoktur kanı
sındayız. Yapı değiştiremediği sürece spor yöneti
mi nereye bağlanırsa bağlansın, içindeki sorunları da
birlikte taşıyacaktır. O yüzden, yeni bir yapı, yeni
bir kimlik gereklidir; o da özerk bir Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğüdür.
Değerli milletvekilleri, biz Sosyaldemokrat Halkçı
Parti olarak sporda iktidar, sporda muhalefet, spor
da siyaset kabul etmiyoruz. Bunu, partim adına ko
nuştuğum bütçe görüşmelerinde de dile getirmiş, spor
adına yapılacak her iyi atılımın yanında olacağımızı
ve alkış tutacağımızı söylemiştim; ama nedendir bi
linmez, görüşlerimiz alınmadı. Gönül isterdi ki, spor
da siyaset olmayacağı bilincine, en az benim kadar
inanan sayın bakan, spor konusunda yeni denemele
re girişirken ve yasa hazırlarken, «Gelin, hep bera
ber hazırlayalım» deseydi, ne olurdu? Olmadı, ola
mazdı da. Bu yasada tüm sporcu parlamenterlerin,
spor otoritelerinin, spor basınının, spor kulüplerinin
ve sporcuların da sesi olsaydı ne kaybederdiniz sayın
bakan?
Değerli milletvekilleri, şu anda gündemde, salt
finansman sağlamayı hedef tutmuş, keyfîliği ortadan
kaldırıcı ilkeler getirmeyen ve Türk sporunu siyase
tin kucağına iten bir yasa tasarısı bulunmaktadır. Kay
nak açısından Türk sporu, tasarıyla getirilen maddî
olanakları bugüne kadar görmemiştir. Bu, sporumuz
adına kıvanç verici bir olaydır. Yalnız, şunu unut
mayalım ki, net olmayan fonlardan oluşan bu kay
nak, her siyası iktidar tarafından çeşitli amaçlar için
kullanılabilir ve kullanılacaktır.
50 yıldır spor kamuoyunu ilgilendiren 3530 sa
yılı Beden Terbiyesi Yasasını, şimdiye kadar iyi yön
leriyle savunanlar olduğu gibi, eleştirenler de çok ol
muştur; ama şu bir gerçek ki, 3530 sayılı yasa ile yö
netilen Türk sporu bugüne kadar ilerlememiş ve çağ
daş ülkelerin daima gerisinde kalmıştır. Yasalar da,
insanlar gibi, kusursuz doğmaz. Asıl olan, Türkiye'
de sporun öneminin devlet tarafından benimsenmesi
dir. 50 yıl gündemde kalan bir yasanın onarılması için
yapılan çalışmaların takdir edilmesi gerekir. Ancak,
yalnız malî kaynak artırılarak ve 3530 sayılı yasanın
bazı maddelerini değiştirerek, «Türk sporunu yurt dü
zeyinde istenilen hedefe ulaştıracağız» diyemezsiniz.
Yasadaki boşluklar her zaman tartışılacak ve yasa
yıpratılacaktır. Yasanın maddelerinde özerklik değil,
keyfîlik yatmaktadır.
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Bu yasa teklifinin Yüce Mecliste geliştirilmesini
diler, grubum adına hepinize saygılar sunarım. (SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Önen.
Şahsı adına, Sayın Besim Göçer; buyurun.
M. BESİM GÖÇER (Çorum) — Sayın Başkan,
saygıdeğer milletvekilleri; bir soru sorarak sözlerime
başlamak istiyorum: Halka dönük spor mu, yoksa
halka dönük beden eğitimi mi?
Halka dönük spor çıkış noktası olarak alınırsa,
bu sadece müsabaka esaslarının uygulanmasını doğu
rur. Çünkü spor, bugünkü anlamıyla yenme ve yenil
meyi hedef alan teşkilatın üstün bedenî nitelikteki
kişileri kendine muhatap edinen bir organizasyonun
simgesidir. Böyle bir organizasyon ise, tarihin her. ça
ğında, birkaç üstün nitelikte sporcu, binlerce seyirci
ve profesyonellik denen bir ucube doğurmaktan başka bir şey ortaya koymamıştır; bu da, kapitalist top
lumun ezelî hastalıklarıdır.

I
Oysa, «halka dönük beden eğitimi» sloganı, tüm
I halkın bedenî yapısı, hangi yaş ve fizikî nitelikte olur
sa olsun, eğitilebilme olanaklarının kendine verileceği
müjdesini de kapsar. Bu gerekçeyledir ki, daha binler
ce yıl önce toplumlar, tüm halka, bedenen sıhhatli
olma olanakları yaratmak, bu olanakların kullanılma
sı sırasında ortaya çıkabilecek üstün bedenî nitelikI teki kişileri de daha ileriye götürecek organizasyonlar
I kurmak istemişlerdir ve yine bu gerekçeyledir ki, halI ka spor değil, tüm halka beden eğitimi olanakları ve
recek bir organizasyonun kurulması ve organizasyoI nun da, «halka dönük, halk için beden eğitimi» diye
I tarif edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
I
I
I
I
I
I
I
I
I

j
|

Değerli üyeler, çağımız insanı, ekonomik ve teknolojik yönden, geçmiş çağların insanlarından daha
elverişli olanaklara sahiptir. Daha iyi beslenme, endüstrinin makineleşmesi neticesi olarak daha fazla
boş zaman ve daha az bedenî hareket gibi faktörler
doğuruyor.
Çağımız insanı, kendisine bu olanakları sağlayan
ve bunu devam ettirecek olan üstün zekâ ve kabiliy etteki uzman ve teknik elemanlar, tarihin hiçbir devrinde, zamanımızdaki kadar bağımlı olmamıştır. İn
sanlar kültürel üstünlüklerini kabul ettirebilmek için,
geçmiş çağlarda olduğu gibi, diğer insanların üzeri
ne ordularını gönderip, amaca o yoldan kolayca
varma olanaklarına sahip değildir, önümüzdeki gün
lerde kültürel üstünlüğü kabul ettirebilme, politik etkişi olma, yeni yöntemleri bulma kaygısı tüm ulusların ortak yanı olmuştur.
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Ulusal geliri rekor düzeyde olan, çağımızın tüm
teknik olanaklarından faydalanan Amerika Birleşik
Devletlerinde, 1953 yılında silah altına çağrılan 3,5
milyon gençten 1,5 milyonunun bedensel yetersizlik
nedeniyle çürüğe çıkması, sadece iyi beslenme ve bey
ne dönük eğitsel çalışmanın iflasını ilan etmeye yet
miştir.
Batı Almanya'da askere çağrılan her gence uygu
lanan fiziksel güç testlerinden çıkan sonuca göre
yüzde 29'unun sağlam ve yüzde 71'inin de değişik be
densel yoksunlukta netice vermesi, her semte bir spor
tesisi yapılmasını amaçlayan «Deer Golden Plan»
denilen ve malî portesi milyarları bulan, halka dö
nük bir beden eğitimi çalışmalarının seferberliğinin
yapılmasına yol açmıştır.
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Gerçi çağımız insanları geçmiş çağ insanlarından
1
daha iyi beslenme ve teknik olanaklara sahip olma
I
larına rağmen, bu olanaklar, yan tedbirler alınmazsa
mutsuzluk kaynağı olmaktadır, tyi beslenme, normal
insanı ayakta tutan kas gruplarını yozlaştıran temel
I
unsurdur. Doktor Kraus - Weber tarafından uygula
nan fiziksel güç testleri de, Amerikalı çocukların yüz I
de 40'ının sırt, karın ve kalça kaslarının güçsüz ol I
duğunu ve özel bedensel hareketlerle geliştirilmesi ge I
rektiğini ortaya koymuştur. Sonuç ise, tüm Amerikan I
üniversitelerinde, beden eğitimi dersinin mecburî
ders olmasına yol açmıştır.
Çağımız toplumları, kendisine daha elverişli yaşa
ma olanakları sağlayan ve bunu devam ettirecek üs
tün zekâ ve kültürdeki teknik eleman ve uzmanların
yetişmesini sağlayabilmek için, her yıl milyarlarca
lira sarf etmektedirler. Maddeci bir görüşle de, mil
yarlarca liralık yatırımla yetiştirdiği bu insanların be
yin ve iş güçlerinden uzun süre faydalanmak iste
mektedirler. Aşırı beslenme - bilhassa zenginlere söy
lüyorum bunu - ve hareketsizlik neticesi oluşan be
denî çaresizlikle, verim gücünün en yüksek olması
gereken bir çağda kalp yetmezliğinden, damar sert
liğinden, beyin kanamasından ve hormonal denge
sizliklerden ölen bir uzman veya teknik elemanın yok
oluşu, kötü netice veren bir yatırımı ortaya koyar
ve buna da, maddeci güçlerin egemen olduğu çağı
mızın tahammülü yoktur. Çare, onları ayakta tuta
cak bedensel etkinliklerin geliştirilmesi ve bu etkin
likler ile de onları uzun süre üretken yapabilme ola
naklarının sağlanmasıdır.
Değerli üyeler, Doğu Almanya'da yapılan bir
araştırma da, devamlı olarak bedensel eğitim faali
yetlerine katılan bir fikir işçisinin - burası çok önem-
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li arkadaşlar; özellikle belirtiyorum - beden eğitimi
faaliyetlerine katılmayan diğer fikir işçisine oranla
yaşama süresinin yüzde 23,5 daha uzun olduğunu
ortaya koymuştur. Hele beden eğitimi faaliyetlerine
katılmayan fikir işçisi, sigara ve içki de kutlanıyorsa,
bu fark yüzde 26,5'a kadar çıkmaktadır.
Çağımız ulusları kültürel üstünlüklerini, diğer
uluslara rahatlıkla kabul ettirememektedirler. İhtilal
sayılacak başka bir buluşla, bugün bazı toplumlar,
yine kültürel etkinliklerini diğer toplumlara kabul ettirebilmenin yolunu bulmuşlardır. Bu kansız ihtilalin
adı da spordur. Sporda, bir başka deyimle, üstün bedenî nitelikteki insanların, yenmeyi amaçladıkları be
denî faaliyetlerde başarılı olabilmek hangi yöntemle
mümkün olacaktır? Bu sorunun cevabı, tarihten gereken dersi almış tüm toplumlarca hemen çözülüverdi : önce, en küçük yaştan, en büyük yaştakine kadar tüm halka beden eğitimi yapma olanağı vermek,
sonra da bu faaliyetlerde sivrilen üstün bedenî nite
likteki kişileri, çağdaş, ilmî koşullarla eğitmek ve onlan yenilmezliğe eriştirmek... Bu, antik çağlardan beri
uygulanan metodun aşağı yukarı aynısı idi. Doğu Almanya'nın uyguladığı yöntemler, bu stratejinin en belirgin örneğidir. 1968 - 1972 yıllarında yapılan olimpiyatlarda Doğu Almanlar, yeteri kadar altın madal
ya alarak iki süper devleti ve dünya kamuoyunu, ib
retle lehine çevirmişlerdir.
Doğu Almanya'da bu tip organizasyonlarda orta
ya çıkan üstün bedenî nitelikteki gençlerin yetişti
rildikleri yeteri kadar spor lisesi' vardır. 12 yıllık
ortaöğretim devresindeki öğrencilerin yüzde 98,5'i
devamlı olarak spor yapmaktadır. Üniversitelerinde
beden eğitimi dersi, tüm okullarında da yüzme öğrenimi zorunludur. Öğrenciler dışındaki tüm çalışan
lar, mesai saatleri içerisinde, günde en az 10 daki
ka kültürfizik yapmakla yükümlüdür. Geliştirilen
sistem ve organizasyon öylesine iç içedir ki, 'hangi
yaşta olursa olsun, herhangi bir kişinin beden eğitimi
yapma alışkanlığını kazanmaması veya üstün bedeni nitelikteki birisinin göze çarpmaması olanak dı
şıdır.
17 milyonluk bir ülkenin sporda aldığı başarı
larla, tüm dünya uluslarını, dünya kamuoyunu etki
lemesinin, hayran bırakmasının nedeni de bunlardır.
Kısaca özetlemek gerekirse, tüm uluslar beden
eğitimini şu iki amaç için uygulamaktadırlar.
a) Toplumu oluşturan bütün insanların, fizikî
yetenek ve verim güçlerini daha yüksek düzeye getirmek.
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b) Beden eğitimini oluşturan faktörlerden biri
de, müsabaka sistemlerini geliştirip, bu yöntemle
üstün bedenî nitelikteki insanları bulup, onları daha üstün niteliklere kavuşturmak ve politik etki araçlan haline getirmek için bir vasıta olarak kullanmaktır.
Öteden beri bizdeki durum ve uygulamaya gelinoe: Türkiye'de bu gerçek ve gereksinme daha
1930'larda kendisini göstermiş, buna cevap olmak
üzere de 26.6.1938 yılında 3530 sayılı bir Kanun
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereğince, tüm vatandaşlar, beden eğitimi faaliyetlerine katılmakla
yükümlü idi. Bu yükümlülüğü yerine getirebilmek
için de, iller, ilçeler ve köyler kendi sınırları içinde
spor kulüpleri, spor grupları kurmak ve yöresel
esaslara dönük çalışmalar yapmak zorunda idi. Ka
nunun bu maddesi, Anayasa Mahkemesince 1964
yılında iptal edildi.
Memur ve işçi sayısı 500'den fazla olan her tür
kurum ve kurulutş, çalışanlara yeterli spor tesisi ve
uzman beden eğitimi öğretmeni olanağı sağlamakla
yükümlüydü. Halen yürürlükte olan bu madde, yeterince kontrol edilmed ğinden işlemez durumdadır.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü en kısa za
man içerisinde millî eğitimin, ordunun, kendi teş
kilatının, her türlü kuruluşların
gereksinmelerine
cevap verecek miktarda antrenör, monitör, beden
eğitimi öğretmeni ve spor doktoru yetiştirebilecek
bir Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsünü, dünkü
adıyla da, spor akademilerini çoğaltmakla yükümlü idi. Bugün açılanların sayılan da yetersizdir.
BAŞKAN — Sayın Göçer, toparlamanız gereki
yor; rica ediyorum.
İM. BESİM GÖÇER (Devamla) — Az kaldı.
Zamanın iktidarları tarafından kaldırılan Halkevleri birer kültür merkezi idi. Atatürk'ün irşadı ile
açılan bu kültür ve eğitim merkezlerinde anneler,
çocuklar, çalışan erkek ve kadınlar ve öğrenciler
için beden eğitimi kursları açılmakta idi. Önce halkevleri kapatıldı, sonra da yerlerine hiçbir örgüt kurulmadı. Bugün hâla, hedefi belirlenmiş bir beden
eğitimi organizasyonu yapılmamaktadır. \Ordu ile
işbirliği yapılarak, okul çağındaki ve diğer gençlere
izcilik, kitlesel koşular, dağcılık çalışmaları yaptırılacaktı. Ordu ile müşterek çalışmalar bugün yürütülmemektedir.
Kentlerde, ilçelerde, köylerde belirli sayıda vatandaş için spor kulüpleri, spor grupları kurulacak,
bunların faaliyetleri sırasında, ortaya çıkacak üstün
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bedenî nitelikte olan kişiler, bölge müdürlükleri
kanalıyla genel müdürlüğe bildirilecekti. Bize bir çok
dünya şampiyonlukları kazandırmış eski güreşçilerin
çoğu, bu halkevlerinin çalışmaları ile ortaya çıkmış
tır. Anayasa Mahkemesince bu madde de iptal edil
di.
Tüm okullar, kulüpler, spor grupları, her sportif
branşta daha önceden saptanmış müsabakaları yap
mak ve her yıl bu müsabakalara katılmaların sayı
sını artıracak yöntemler bulmakla yükümlü idi.
Bunu sağlamak için de tüm federasyonlar 5 yıllık
plan hazırlayacak, bütün faaliyetler bu esaslara göre
yapılacaktı. Sporda ilk 5 yıllık plan aletizm federasyonunca 1939 - 1944 yılları için yapılmıştı. İlk 5
yıllık planın, bitimi olan 1944 yılına kadar İkinci
Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. O yıl
larda 1 milyonun üzerinde gençlerimiz silah altında
olmasına rağmen, li&ansiye atlet sayısı, 1972 yılı
lisansiye atlet sayısından yüzde 400'den daha fazla
idi. Bugün ise, tabana dayalı 5 yıllık aletizm planı
yapılmakmak tadır.

I
Her bölgede sporcu sağlık merkezleri kurulacak
I
I ve tüm sporcular periyodik olarak sağlık kontro
lünden geçirilecekti. Bu sağlık merkezleri birkaç
bölgede kurulmuş, kısa zaman sonra kapatılmış ve
I aletler depolarda çürümeye terk edilmiştir. Tüm
I belediyeler gelirlerinin yüzde 4'ünü, özel idareler
I ise yüzde 2'sini spor faaliyetlerinin yürütülmesi için
I kullanacaklardı.
j
Toplanan bu paraların yüzde 80'i tesis yapımı,
I
yüzde 20'si bakım ve personel giderleri için kulla
nılacaktı. 1952 yılından sonra belediyeler bu para
lan
ödemedi. 1965 tarih ve 655 sayılı bir Kanunla,
I
ödenmemiş borçların affedilmesi ve bu maddenin
J de yürürlükten kaldırılması sağlandı. O günden bu
j yana, belediyelerce yeterince sportif oyun ve semt
j sahaları yaptırılmadı. Yapılanlar da ihtiyacı kar
j şılamaz durumdadır.
I
Görüleceği, üzere 3530 sayılı Kanun, tüm hal
I ka beden eğitim olanakları sağlamak, bu olanakların
I kullanılması sırasında sivrilecek üstün bedenî nite
likteki kişileri saptamak, onların kaybını önlemek
j gerçeği üzerine bina edilmişti; ama uzun süre uy
j gulanmadı. 1950 yılından sonra da bir tarafa atıldı.
I
BAŞKAN — Sayın Göçer, lütfen toparlayınız.
I
M. BESİM GÖÇER ıflDevamla) — ToparlıyoI yorum efendim; çok az kaldı.
I
1950 sonrası tüm kuruluşlar, bu dört dörtlük
j organizasyonun yok olması için çalıştı. Neticede bu
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kanunun uygulamasının kısa sürede ortaya çıkardığı
spor olayını beden terbiyesiyle birlikte toplumda
sonuçlar şunlar olmuştur:
bir disiplin haline getirecek ve bir netice olan ba
Yeşil sahalar, et tanzim satış yerlerine; köy sa
şarıyı da devamlı kılacak birtakım düzenlemeler bu
haları, otlak yerlerine; şehir semt sahaları, gece
tasarıyla getirilmiş olmaktadır. Esasen, arzu ©dilen
kondu alanlarına; kulüpler, bir gecede 5 - 6 milyon
budur. Anayasamızın 59 uncu maddesinde, «Devlet,
lira mano toplayan kumarhanelere; kapalı salonlar,
her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağ
nezarethanelere; yüzme havuzları da bataklıklara dö
lığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun
kitlelere
nüştürüldü. (SHP sıralarından alkışlar)
yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu ko
rur» hükmü getirilmektedir.
Sayın üyeler, buıgün yine Türk sporunu nasıl
kurtaracağız diye iki gözü iki çeşme ağlıyoruz. Ka
Demek oluyor ki, devlet, vatandaşların beden ve
naatime göre tüm parti liderleri halka dönük bir
ruh sağlığını geliştirmek amacıyla, sporun topluma
organizasyonun yapılması görüşündedirler. Bu sorun
yayılmasını, kitlelere yayılması tedbirini bir görev
nasıl çözümlenebilir? Getirilen bu yasa bu sorunu
olarak, bir Anayasa 'emri olarak yüklenmiş bulun
çözebilir mi? Bize göre bu işin pratik çözümü şu
maktadır.
olabilirdi: 3530 sayılı Yasa, günün demokratik ko
Şimdi )bu konu, Sayın Önen'in açıklamasında da
şullarına uydurulmıalı, yeni yasaların peşinde kozaten vardı. «SBir öz'etlk kıırul oluşturulsun ve bu
şuimamalı, uygulamada güçlük çıkaran parasal güç
faaliyetler bu özerk kurum marifetiyle yürütülsün»
lerin üzerine gidilmelidir.
şeklinde Ibir açıklama yaptılar. Aslında, «Beden eği
Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunarım. (SHP
timi mi kitlelere dönük olmalı, spor mu kitlelere
sıralarından alkışlar)
dlönük 'olmalı?» diyen Sayın Göçer, ıbu soruyu sorar
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ken, beden eğitiminin 'geniş ruh ve vücut sağlığını
Hükümet adına Sayın Millî Eğitim Gençlik ve
sağlamaya yönelmiş Ibir faaliyet olduğunu, sporun
Spor Bakanı; buyurun efendim.
ise, beden eğitimi sonucu müsabakalara yönelmiş bir
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Baş
faaliyetler dizisi olduğunu dile getirmiş oldular.
kan, söz istemiştim, bana söz vermediniz efendim.
Ayrıca, «Sporun bir müsabaka neticesi arz .eden
BAŞKAN — Sayın Bakan söz istediler, İçtüzü
şekli yanında, (beden eğitiminin de toplumda geniş
ğümüze göre hükümet ve komisyon öncelik arz
ve yaygın şekilde bir disiplin haline 'getirilmesini sağ
eder. Sayın Bakan söz alırsa, milletvekiline söz ve- '
layalım 've Ibu yönde tedlbirler getirelim» diye de arzu
rilmez diye bir şey yoktur. Sayın Bakandan sonra
©hiiier. Ben, kendilerinin görüşlerine tamamen katıl
söz vereceğim efendim.
maktayım. Bu bakımdan, kurulması istenen Beden
Buyurun Sayın Bakan.
Terbiyesi ve Spor Genel 'Müdürlüğünün teşkilat ve
iMİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
görevleri hakkındaki kanun tasarısını tanzim eder
KANI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın
ken, Anayasanın devlete verdiği vazifeyi de dikkate
Başkan, değerli milletvekilleri; Beden Terbiyesi ve
almak suretiyle, her şeyden önce spor olayını toplu
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
ma yayacak tedlbirler ile sporda disiplin ve istikrarı
Hakkındaki Kamun Tasarısı üzerinde, değerli mil
sağlayacak, spordaki (gelişmeleri birtakım müessese
letvekillerinin açıklamalarını dikkatle dinledim. As
lere bağlayacak ve dolayısıyla spor olayındaki başa
lında, biraz sonra yapacağım
açıklamalardan da
rıyı istikrarlı kılacak esasları getirmeyi amaç edinmiş
anlaşılacağı üzere, bu tasarıda getirilmiş bulunan
bulunmak'tayız.
anahatlar ve düzenlemeler, ortaya konulan fikirle
rin dışında esaslar getirmemektedir.
50 yıldan beri el atılmamış olan bu mesele üze
rinde
ne gibi 'esaslarla ibu sayılan hedefleri 'gerçekleş
Ana hatlarıyla özetlemek gerekirse değerli ar
tirmek mümkün olacaktır ve toplumun arzu ettiği
kadaşlarım, Türk sporunun toplumda bir disiplin
beden terbiyesi ve spor faaliyetlerindeki etkinlik te
haline getirilmesinden
bahsettiler, Türk sporunun
min edilecektir ve ibu hangi araçlarla yapılacaktır
topluma yaygınlaştırılmasından bahsettiler, iyi bir
konusuna değinmek istiyorum.
denetim mekanizmasına kavuşturulmasından bahset
tiler, kaynakların artırılması- gereğinden bahsettiler
Sayın Göçer de değindiler «Bunun çatısını mu
' ve Türk sporunda eğitimden bahsettiler.
hafaza etmek lazım; ancak bazı düzenlemelerle top
lumun bugün gelişen ihtiyaçlarına göre bu yasayı
Gerçekten bütün bu esaslar, sporda birtakım
düzenlemekte fayda vardır» dediler. Biz aslında 'buferdî başarılarla yetinmemizi ortadan kaldıracak ve
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nu yaptık değerli arkadaşlarım. Bu tasanda ıgetiri- j bariyle tamamen hükümetimizin 3 aydan beri süren
çok titiz ve ciddî çalışmalarının bir neticesi olarak
len esaslarda, 3530 sayılı Kanunun ana yapısını mu
şu anda huzurlarınızda bulunmaktadır.
hafaza etmeye çalıştık, iptal edilmiş maddelerini ayık
ladık, uygulanmayan maddelerine müeyyideler ge
Sizlerden nerede ayrılıyoruz, bir kere onu söytirdik ve nihayet Anayasanın devlete verdiği, spor
gözlendi, tekliflerden bir tanesinde, Türk sporunu
olayını topluma yaygınlaştırıcı birtakım »hükümleri,
sadece müsabaka sporu şeklinde düşünmek ve bu
tedbirleri bu tasarı içerisine 'koymuş bulunduk.
nu özerk olarak çalışan ayrı bir kuruma vermek
Yalnız, Sayın Önen'in değindiği gibi, 'bu tasarıyı | düşüncesi vardı, biz bunu uygun görmedik. Hükü
met olarak, bu tekliflerin bir kere temelinden ay
yaparken toplumda olması arzu edilen konsensüsün
temin edilmesinden de pek uzak durmadık. Eğer bu I rılmış olduk ve buraya Beden Terbiyesi ve Spor
Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine müte
şekilde söylenecek olursa, zannederim biraz (haksız
dair "bir kanun. getirmek suretiyle ve bu işin Anaya
lık •edilmiş olur. Hiçbir yasada olmadığı şekilde, bu
sa ile devlete verilmiş olduğu esprisinden hareketle,
tasarıyı hazırlarken, komisyonlarda görüşülmeden
evvel, gerek spor yazarlarımızla, (gerek Türk spor I bunun devlet tarafından topluma beden tedbiyesi ve
camiasıyla düzenlenen seminerlerde ve muhtelif - ve spor faaliyetlerinin yayılması esasını getirmeş bu
lunmaktayız.
silelerle Türk basınında bu konuyu tartıştık; aşağı
yukarı üç aydan 'beri bunun .tartışılması yapıl agelSpor hangi araçlarla yayılacak, onu arz etmek
mektedir ve ortaya konan eleştirileri bu tasarının içe- I istiyorum: Araçlardan bir
tanesi ve en önemlisi
mine koymaya gayret ettik.
okullarımızdır. Okullarımız; Sayın Göçer Avrupa'
Bir kere, -'devlete görev olarak verilmiş bulunan
spor ve beden terbiyesi faaliyetlerini topluma yay
ma görevini, özerk bir kuruma vermek mümkün müdür? Eğer, sadece müsabaka sporlarını düzenleyen
bir kurum arzu ediliyorsa, o zaman topluma yaygın
-Sayın GÖçer'in de haklı olarak sorduğu gibi- bir
spor ve beden terbiyesi faaliyetlerini hangi kuruluş
eli ile meydana getirebiliriz? Özerk olarak işleyen,
kendi kanunları ve ilkeleri içerisinde işleyen bir kurum 'marifetiyle Anayasanın devlete verdiği bu görevleri yapmak mümkün müdür? Yoksa, sadece müsabaka sporlarını düzenlemek değil, bu toplumda
sporun kitlelere yayılmasını ve beden terbiyesi faaliyetlerinin topluma yayılmasını temin edecek bir
devlet kuruluşunun tesisinde mi zaruret vardır? Zannederim Anayasa bunu devlete bir görev olarak verdiğine göre, devletin bu görevi, 'özerk olarak çalışaıcak ve sadece müsabaka sporlarıyla ilgilenecek
bir kuruma vermesi mümkün değildir; doğru da değildir.
Bu açıdan hükümet olarak .getirdiğimiz tasarı,
Sayın Altay'ın belirttikleri gilbi, bu konuda teklif vermiş olan arkadaşlarımızın sadece tekliflerine münhasır veya o teklifleri ihtiva eden bir tasarı değildir,
yüzde 90'ı ile -burada teker 'teker sayacağım- bükümet tarafından hazırlanmış bir tasarıdır. Bunu burada zabıtlara geçmesi bakımından arz etmek is'tiyorum. Teklif veren arkadaşlarımızın emekleri vardır;
ama bu kanun tasarısı 'gerek yapısı, gerek çatısı ve
gerekse' getirdiği reform mahiyetindeki yenilikler iti-
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daki, Amerika'daki tatbikatları dile getirdiler, be
den terbiyesi faaliyetlerinin okullar için ne derece
önemli olduğunu dile getirdiler; tamamen yasaya
yansımıştır. Bir kere, Türk sporunun gelişme menbaı olarak okulları ön plana almış bulunmaktayız.
Okullarda beden terbiyesi ve özellikle spor faaliyet
leri nasıl gelişecek? Neden özellikle diyorum?... Çün
kü, beden terbiyesi faaliyetlerini millî eğitim teşkilattımız, beden eğitimi öğretmenleriyle ve şu anda üç
saate çıkarmış bulunduğumuz - Bu, Talim - Terbiye
Kurulundan geçmiştir - ortaöğretimdeki beden terbi
yesi derslerini yürütürken, beden terbiyesi ve spor
teşkilatımız da„ okullarda, boş zamanlarımda oku
lun sportif altyapısını, salonunu, pistlerini, teçhizatını
ve bu arada, öğretmenini antrenör olarak kullanmak
suretiyle öğrencilerin ve aynı zamanda sadece öğ
rencilerin değil, öğrenci olmayan gençliğin de hiz
metine açmış - bulunmaktadır. Sporu toplumda yay
gınlaştırmanın en önemli adımı burada atılmış olu
yor. Okullarımızdaki mevcut spor altyapısını boş
zamanlarda hem öğrenci gençliğimize açmak, hem de
öğrenci olmayan gençliğimizin buradan istifade et
mesini, düzenlediğimiz hükümlerle getirmiş bulun
maktayız.
IBu nasıl olacaktır, onu da kısaca arz edeyim:
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü sadece
millî eğitim bütçesiyle bağlı kalmayarak, bu okul
larda spor altyapısını fizikî olarak tesis etmekle de
yükümlü kılınmıştır. Bunun yanında, okullarımızda,
boş zamanlarda antrenör olarak görev yapmak üze-

T. B. M. M.

B : 107

, re mevcut beden eğitimi öğretmenlerimizin devreye
girmesi temin edilmiştir, kendilerine ayrıca ücret
ödenecektir ve bunun yanında ayrıca Beden Terbiyesi
ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı olan antrenörle
rin bu okullarda hem öğrenci gençliğe, hem de öğ
renci olmayan gençliğimize spor ve beden eğitimi
konusunda hizmet götürmesi esası bu tasarıyla geirilmiş olmaktadır.
Jşte size bir çırpıda, atıl olarak, duran, kullanıl
mayan kapasitenin, kanunda yapılan düzenlemelerle
Türk gençliğine yaygın 'bir şekilde arz edilmesi ve
dolayısıyla Anayasanın devlete verdiği görevin yeri
ne getirilmesi bu şekilde temin edilmiş olmaktadır.
Topluma sporu ve 'beden terbiyesini yayacak baş
ka ne gibi tedbirler vardır? Bunun dışında, beden
terbiyesi il müdürlüklerin in yanında, beden terbiyesi
ilçe müdürlükleri kurmak suretiyle, artık Türk spo
runun ve spor faaliyetlerinin bir yetkilisini getirmiş
oluyoruz. Sadece beden terbiyesi ilçe müdürlüğü de
ğil, bunun altında antrenör, uzman, monitör ve di
ğer spor elemanlarıyla bu kadro, kanun tasarısına
eklenen cetvelde de görüleceği gibi, 2 500'ün üzerin
dedir ve Türk spor camiasına bu kadroyu sunmak
"suretiyle, 'beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde toplu
ma yaygın bir uygulamanın şartları, kadro ve per
sonel yönünden tahakkuk etmiş olacaktır.
Sadece bu iki düzenleme, Anayasanın devlete ver
diği görevleri yerine getirmek 'bakımından, fevkalade
radikal tedbirler mahiyetindedir. Ancak, yasadaki
düzenlemeler sadece bunlardan ibaret değildir. Spor
olayımın eğitime yayılması yanında, spordaki başa
rıyı devamlı ve kaliteli bir şekilde tesis edebilmek
için, sporda eğitim meselesine el atılmıştır. Spor ele
manı, antrenör, hakem, monitör yetiştirilmesinin hem
kaynakları tesis edilmiştir, hem müesseseleri tesis
edilmiştir ve hu müesseseler tesis edilirken, ortaöğ
retimden başlayarak yükseköğretimle olan ilişkileri
de kurulmuştur.
(Değerli arkadaşlarım, eğitim konusu, ben öyle
iddia etmekteyim ki, finansman konusundan daha
da önemlidir. Spor konusunda görüş serdeden birçok
-ilgililer, Türk sporunun gelişememesinin nedenlerini
her kaynak eksikliğine
bağlamuşlaırdır; «Efendiım,
altyapı yok, kaynak yok, tesis yok» demişlerdir.
'Biz, mevcut tesislerimizi iyi kulîıanaımamısızdır;
ancak, 'bunun yanında, eğitim meselesini de 'bugü
ne kadar köklü olarak hallettiğimiz söylenemez. 'Bu
açıdan kalıcı neticeler ve spor faaliyetlerinde is'tiik— 142
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rarı sağlayacak müesseseleri kurmak, başta da belirt
tiğim gibi, bu tasarının temel yaklaşımı olmuştur.
Eğitim faaliyeti nasıl ele alınmıştır? Bugün bizim,
Türkiye'de kurulu 'bulunan spor liselerimiz vardır.
Vaktiyle 'bu spor liseleri, spor akademilerine eleman
yetiştiren kurumlardı; ancak 'bunlar YÖK Kanunu
İle YÖIK'e bağlanınca, spor liselerimiz boşlukta kal
mıştır. Biz, 'tasarıda getirdiğimiz düzenlemelerle, spor
'liselerini, bölgelerdeki ağırlık taşıyan branşlara göre,
spor meslek liseleri haline getirmek istiyoruz. Me
sela, Maraş Bölgesinde kuracağımız 'bir spor mes
lek lisesinde güreş antrenörü ağıriıklı, antrenör eği
timi yapmak; Doğu Bölgesinde atletizm, kayak; Ku
zeybatıda, yani İstanbul Bölgesinde futbol, basket
bol; Antalya, İzmir 'bölgelerinde yüzme ağırlıklı 'bir
takım ihtiyaca göre, adedi değişebilen spor meslek
liseleri halline getirmek suretiyle, buralarda antrenör
eğitimini sağlamış olacağız.
Peki, bu liseleri bitiren öğrencilerimiz hemen
antrenör olacaklar mı? Hayır, hemen antrenör ola
mayacaklar; bu liseleri bitiren öğrencilerimiz, daha
sonra Spor Eğitimi ve 'Sağlık Araştırma, Merkezinde
(Ki, Türkiye'de tek merkez olarak yine tasarıda
tesis edilmiştir) açılacak kurslardan geçmek suretiy
le kendilerine, muhtelif, (A), (B), (C) kademelerin
de belgeler verilecektir.
Üniversitelerin, eğitim fakültelerinin beden eğitimi
bölümünü bitiren ve beden eğitimi öğretmeni olarak
görev yapan öğretmenlerimize 'de, yine bu merkez
den geçmek suretiyle, ayrıca antrenörlük belgesi
verilecektir.
Zannediyorum Sayın Albay konuşmasında, «Bu
okulları bitirenler veyahut okullardaki beden eğitimi
öğretmenlerimiz antrenör olarak hemen göreve baş
layabilecekler mi, nasıl olacak?» şeklinde bu konu
yu dile getirdiler.
Bu öğretmenlerimizin bazılarının
antrenörlük
belgesi vardır; ama çoğunun yoktur. Bu öğretmen
lerimizi antrenör kursuna davet edeceğiz. Tasarı bu
öğretmenlerimize, «Boş zamanlarınızda okullar
daki spor faaliyetlerinde görev almak istiyorsanız,
Devlet size burada belli ilave maddî imkânlar da
sağlamıştır; ancak bunun bir şartı var, kurslardan
geçin, anitrenörlülk belgesini alın ve bu okullarda 'be
den eğitimi öğretmenliğinizin yanında antrenör ola
rak da göırev yapın» demek imkânını getirmiş bu
lunmaktadır.
Böylece, ister bu spor meslek liselerini bitirenler
ve ister üniversiteden mezun olan beden eğitimi öğ-
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^etmenlerimizin Beden Terbiyesi Teşkilatında görev
almaları bu şekilde imkân dahiline girmiş 'buluna
caktır.
'Böylesine bilinçli bir eğitimin Türk sporuna çok
büyük gelişmeler sağlayacağına ve spordaki 'kaliteyi,
başarıyı devamlı kılacağına inanmaktayız.
Spor Eğitimi ve Sağlık Araştırma Merkezinin
faaliyetleri ise, sporda 'bir beyin görevi görmektir.
İsticarı mahiyette görev yapacak olan bu kurulda,
kursları hazırlamak, spordaki standartları kurmak,
sporcu sağlığına ilişkin esasları getirmek, sporla ilgili
teknik yönetmelikleri hazırlamak gibi birtakımı gö
revler verilmiş bulunmaktadır.
Ayrıca, YÖK'le yaptığımız bir mutabakat, ile spor
hekimliği kürsüsünün ilgili üniversitelerimizde kurul
masında da bir ön anlaşma sağlarmış bulunmaktayız.
Böylece, gelişen spor teşkilatımızda sporcu sağlığı
çak daha ciddî 'bir şekilde takip edilecek ve şu anda
sayıları beşe çıkan sporcu sağlık merkezlerinde bu>
doktorların görevlendirilmeleri suretiyle, ayrıca iller
de görevlendiriilmesi suretiyle sporcu sağlığı da ciddî
'bir kontrol ve denetim altına alınmış olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bir ilave olarak, bu spor
meslek liselerindeki atıl kapasiteyi sporcu eğitimine
de yönelterek, sporcu eğitmeyi de yine 'bu Kanun
tasarısında getirdiğimiz hükümlerle öngörmüş bulun
maktayız.
Bizim kuracağımız bu eğitim merkezleri, örgün
eğitim yapan kurumlardır, yatılı kurumlardır; ye
mekhanesi vardır, spor yapacak alt yapısı vardır,
antrenörü vardır ve programı vardır. Bu eğitim ku
rumlarının boş kapasitelerine, ilgili merkezlerde, özel
likle güreşte bunu yapmak istemekteyiz; her eğitim
merkezine üçyüz dörtyüz kadar kapasite yaratabi
leceğimizi hesap etmekteyiz. Burada, belli ön ele
melerden geçirmek
suretiyle halkımıza, kabiliyetli
sporcularımıza ve gençlerimize, sporcu eğitimi içe
risinde bu merkezleri açmak niyetindeyiz ve buna
mütedair hükmü de yine yasa ile getirmiş buluna
cağız. Böylece bu sporcu ımerkezine, faraza güreş
eğitim merkezine ön elemelerden geçerek seçilmiş bir
güreşçi, eğitim süresince faraza altı aylık bir eğitime
tabi tutulacak, kendisine .harçlığı verilecek, eğitim
programları için altyapı tahsis edilecek, okul mutfa
ğından yararlanacak, sıhhatli beslenme yapılacak,
sağlık konuları yözetilecek ve nihayet belli bir progıram dahilinde sporcu eğitimine ıbu gençlerimizi tabi
tutma imkânı olacaktır. Bu eğitim esnasında eğer ba
şarılı olurlarsa, yine 'bu Kanunla yenilik olarak gel— 143
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mıiş bulunan, çıkaracağımız teşvik yönetmeliği hü
kümlerine göre, kendilerine ayrıca birtakımı teşvikler
uygulanma imkânı da olacaktır. Yani, bu merkeze
gelen sporcu, hiçbir meselenin etkisinde kalmadan
kendisini tam manasıyla spora verecek ve başarılı
olduğu zaman da gerekli teşvik tedbirlerinden isti
fade edecektir. Eğitim konusuna 'böylece değinmiş
oldum.
Bu Kanunun getirdiği diğer önemli hususlardan
bir tanesi de kontrol meselesidir, ayrı bir kontrolör
lük teşkilatının bu Kanunla tesis edilmiş olmasıdır.
Bu kontrolörlük teşkilatı nasıl bir görev yapacak?
Belki bazı arkadaşlarımız bunun bir malî kontrol
olduğunu zannedebilirler. Hemen ifade etmek isterim
ki, bu 'bir malî kontrol değildir. Malî kontrolü, bi
zim bugünkü teftiş teşkilatımız, müfettişlerimiz yap
maktadır. Bu kontrolörlük kurulu, tam manasıyla,
illerde, ilçelerde, spor meslek liselerinde, spor eği
timi yapan kurumlarda, federasyonlarda spor eğiti
minin teknik yönünü; uygulanan programın spor tek
niğine ve uygulanan sağlık programının sporcu sağ
lığına uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Çün
kü, spordaki kaliteyi yükseltebilmek ve devamlı kı
labilmek için, uygulanan programların çağdaş tek
niklerle tanzim edilmiş olması ve ayrıca, bu teknik
lere göre yapılan programların da bir kontrole tabi
tutulması gerekmektedir. Bunun için böyle bir kont
rolörlük kurulu teknik yönden, spor programlarının
ciddî bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını tetkik
yönünden devreye sokulmuş olmaktadır. Böylece teş
vik yönetmeliğinden de (bahsetmiş
bulunuyorum.
Demek ki, kontrol ve teşvik hususunu 'bu Kanun ile
-'bazılarını da yönetmeliğe bırakmak suretiyle- getir
miş bulunmaktayız.
Getirilen önemli hususlardan bir tanesi de, fi
nansman imkânlarının artırıılmasıdır.
Değerli arkadaşlarım, insafla söylemek lazım, bu
hükümetin göreve başladığı tarihten itibaren, Anaya
sanın devlete verdiği görevleri yerine getirebilmek
için, Türk sporu ve gençliği emrine aktardığı kay
naklar çok büyük bir artış 'göstermiştir. Biliyorsu
nuz, bugün için bütçe imkânları dışında, akaryakıt
fonundan sağlanan imkânlar, Türk sporunu teşvik
fonundan sağlanan imkânlar, Spor Totö'dan gelen
gelirler ille (Spor Loto'yu da devreye soktuk) Spor
Loto'dan gelecek gelirler ve 'bunlara ilaveten de, bu
Kanunla Türk sporuna kaynak yaratacak önemli
ilave yenilikler getirilmiştir. Bunları sırasıyla saymak
isterim.
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Bunlardan en önemlisi belediyelerimize ve özel
idarelerimize yüzde 1 oranında getirilen ilave 'kay
naktır. (Biz şuna inanmaktayız; spor olayı özelikle
mahallî 'bir olaydır. Yani o beldenin gençliğine, in
sanlarına spora ait 'bir altyapı götürdüğünüz zaman,
'bunun neticesi o beldenin insanlarına direkt olarak
fayda sağlar. Bir enerji yatırımı yapıp da enterkonnekte sisteme 'bağlamıyorsunuz; o beldenin sakinle
rine, gençlerine, 'her yaştaiki vatandaşlara spor yapa
bilecekleri altyapıyı
götürüyorsunuz. Peki mesele
böyle olduğuna göre, bu noktada mahallî idarele
rin devreye girmesinde de bir mantık yok mudur?
Neden mahallî idareler bu konuya kaynak tahsis et
mesinler? Nitekim, 1938 senesinde çıkarılan 3530 sa
yılı Kanunla bu hüküm getirilmişti; ancak bu hu
sus 1976 yılında çıkarılan Belediyeler Yasası ile kal
dırıldı ve o tarihten beri de uygulanmamaktadır. An
cak, şimdi getirdiğimiz bu hüküm, mahallî idarele
rin, özel 'bütçe mahiyetinde olan 11 bütçesine bu ko
nudaki yardımın yeniden aktar ılımasını öngörmek
tedir ve 'bunun müeyyidesi de ' getirilmiştir.
«Efendim hu Kanun hükmü eskiden de vardı; fa
kat belediyeler bu yardımı yatırımadılar» 'dendi. Bu
konuda şunu ifade etmek işitiyorum, hu yardımı ya
tılmayan belediye ve mahallî idarelerin 'bütçeleri tas
dik edilmeyecektir arkadaşlarımı. Bu yardımı gençlik
'için yatırmayan mahallî idarelerin bütçeleri tasdik
edilmeyecek ve yüzde 1 oranındaki hu kaynaklar,
bütçelerimin tasdiki ile ilgili makam tarafından resen
bütçelerine konulacaktır.
İkinci olarak getirilen yaddım ise, içki ve sigara
dan Türk Sporunu Teşvik Fonuna ilave kaynak. ak
tarılmasıdır. Böylece, sigara ve içki gi'bi zararlı alış
kanlıklara ilişkin kaynaklardan Türk sporuna ilave
kaynak aktarmanın da ıbir mantığı olduğunu kabul
edersiniz. Zannederim, içki ve sigara fonlarının,
gençliğin beden ve ruh 'sağlığının tesisinde büyük
araç olan spor faaliyetleri ve hizmetlerine aktarıl
ması bu açıdan da yerindedir ve yüzde yarımlık bir
fonu da ıbu şekilde Türk sporuna aktarmış bulun
maktayız.
Getirilen diğer önemli bir kaynak da, 500'den
fazla işçi çalıştıran müesseselere tesis yapma ve ant
renör istihdam etme mecburiyetinin getirilmiş olma
sıdır. Görüyorsunuz, ımeseleyi, Türk sporunda faa
liyetleri daimî kılacak ıbir düşünce içerisinde ele al
mış bulunmaktayız. «'Efendim, ıbu hüküm daha evvel
938 sayılı Kanunda vardı; fakat işilemedi» denilebilir.
İşlememesinin nedeni değerli milletvekilleri; hu hük
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mün müeyyidesinıin olmayışıdır. Biz huna şimdi bir
müeyyide getirdik; 500'den fazla işçi çalıştıran mü
esseseler ya ilgili yönetmelikte 'belirtilecek esaslara gö
re tesis yapacaklardır veyahut da çalıştırdıkları işçi
başına asgarî ücretin 1/3'ü oranında ilgili fona
kaynak aktaracaklardır..
BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlamanızı rica
ediyorum.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMÜROĞLU (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim.
Böylece çok önemli görülen kaynak meselesinde;
hem mahallî imkânları seferber etmiş bulunuyoruz,
hem diğer müesseselerin imkânlarını seferber etmiş
bulunuyoruz ve ayrıca kurduğumuz bir federasyon
lar fonu ile de müsabaka sporlarının desteklenmesi
amacını gütmüş hulunuyaruz.
'Burada ele almak istediğim bir diğer konu da
federasyonlarla ilgilidir. 'Federasyonların kurullarının
teşkili 'bakımından, eski yasaya göre özerk olması
arzu edilen hususlar dikkate alınarak (ki, bu konu
değerli milletvekillerimıizin hazırladığı teklifte var
dır, bunu oradan aldık) seçim esasını getirmiş 'bulu
nuyoruz. Yani federasyon 'başkanının seçimlinde 3
aday gösterilecek, seçim esasları ilgili yönetmeliğinde
tespit edilecek ve bunlar 'içerisinden 'bir tanesini Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı atayacaktır. Böylece
federasyonlar seçim ve idarî bakımdan biraz daha
özerk hale getirilmiş olmaktadır.
'Bunun yanında...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan gürültüden konuşamıyorlar efendim; lüt
fen uyarınız.
BAŞKAN — Sayın Bakanı dinleyen grubuna söy
lüyoruz ama, maalesef efendim.
Ayaktaki arkadaşlar lütfen oturun efendim.
(MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN BMİ'ROĞLU (Devamla) — Federasyon
başkanları 5 yıllık bir süre için seçilecek ve kendi
leri bulundukları federasyonda beş yıllık kalkınma
planları yapacaklardır ve yıllık programlar yaparak
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne vere
ceklerdir. 'Böylece federasyonların çalışmasında da
bir düzen ve disiplin meydana gelmiş olacaktır; o
federasyonun faaliyetlerinin geliştirilmesi için uzun
vadeli hedefler bu şekilde tespit edilmiş olacaktır.
Bunun yanımda federasyonlar, eğer isterlerse ve şart
ları tahakkuk etmişse, danışma kurulunun ve bakanlığın, beden terbiyesinin görüşünü almak suretiyle
profesyonel dal kurabileceklerdir.
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Simdi, deniyor ki, «Efendim, şirketleşmeyle spor
kalkınır mı?» Biz, şirketleşmeyi burada mecburî bit
hale getirmedikki... Eğer profesyonel takımlar ister
lerse Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre -şirket
kurabileceklerdir veyahut kurulmuş şirketlere bu ta
kımın devri mümkün olabilecektir.
'Bu konu da, uzun senelerden beri spor kamuoyun
da tartışılan bir konudur. Yalnız, bu konu üzerinde
ittifak olmadığını ifade etmek isterim. Bazı ilgili
ler, şirketleşme olayının Türk sporunda başarı ge
tirmeyeceğini söylemektedirler; diğer bir görüşe gö
re . de, Türk sporunda çıkış yollarından bir tanesi
profesyonel faaliyetlerim şirketleşme suretiyle etkin
leştirilmesi düşüncesidir.
Zaman zaman bu konuda eleştiri almaktayız. Ge
çen gün, 'b'ir 'kulübün başkanı, sanki biz mevcut
kulübü, şirketlere devretme mecburiyeti getirmişiz
gibi, basına çok ağır beyanatlarda bulunmuştur. Her
halde yasayı iyi tetkik etmediğinden kendisi böyle
bir kanaata sahip olmuştur. Bu bir mecburiyet de
ğildir; ama mevcut takımın gelişmesini şirketlerde
görenler için ve bu konuda birtakım hazırlıkları olan
lar için hir yasal imkân getirilmiş olmaktadır. Sade
ce bundan ibarettir; bunu arz etmek isterim.
Bu hükümler dolayısıyla tenkit aldığımız diğer
bir nokta da, «Efendim bunun amatörler ile ilgili
olması gerekirken, bu kanunda profesyonellik düzen
lenmiştir» denmiştir.
Değerli milletvekilleri, bu kanunda sadece bir
maddede, demin arz ettiğim maddede profesyoael'ikten bahsedilmektedir. Bu kanun, getirdiği kalıcı ma
hiyetteki bütün hükümleriyle; Türk sporunun toplu
ma yayıcı mahiyetteki, Türk sporunda eğitİT.i tan
zim edici mahiyetteki, teşviki tanzim edici mahiyet
teki, Türk sporunda kontrolü tanzim edici mahiyet
teki, Türk sporuna kaynak aktaran hükümleri tan
zim edici mahiyetteki bütün hükümleriyle amatör
spor için, amatör spor faaliyetleri için tanzim edil
miştir ve tamamen Anayasayla devlete verilen bu
görev Türk gençliğine, topluma ve kitlelere sporu
yayma esprisi ile hazırlanmış bir kanundur. En önem
li özelliği de kalıcı müesseseler getirmiş olmasıdır.
Senelerden beri Türk sporunun geliştirilmesi bakimmdan ihtiyaç duyulan hususları birbiriyle dengeli
ve uyumlu bir şekilde tanzim eden bir kanundur.
Bu .kanunun yasailaşmasıyla, samimiyetle inan
maktayım ki, Türk sporu Anayasanın devlete ver
diği görevin gereği olarak kısa süre içerisinde top
luma ve kitlelere yayılma imkânı bulabilecektir. Alı
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yapıların kısa süre içerisinde tesis edilmesine imkan
bulacaktır. Eğitim faaliyetleriyle, kaliteli olarak ya
pılan ve kontrol edilen spor faaliyetleriyle gerek
okullarda, gerek okul dışında okuma imkânı bula
mayan gençlerimize ve toplumun her kademesindeki
vatandaşlarımıza hizmet etme imkânı getirecektir.
Ben, bu hislerle yapılan tenkitlere cevap verme
ye gayret ettim, zamanın imkânı nispetinde. Bu ka
nun eğer tasviplerinizden geçerse faydalı olacağına
inanmaktayım.
Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Sayın Faik Tarımcıoğlu, buyurun.
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; sporun önemini tartışmak kim
senin haddi değildir. Burada spor tartışılmıyor, spor
teşkilatı hakkındaki kanun tartışılıyor; ama saha boş,
tribünler de boş, öyleyse bu işin içerisinde bir garip
lik var.
Amaç nedir? Amaç, sporu kitlelere yaymaktır. Be
den ve ruh sağlığına yeter önemi vermek, onu geliş
tirmek ve özendirici tedbirler almak; tamam. Bunun
başlıca şartlarından birisi amatörlüğü desteklemektir;
amatörlük ve sporcu ruhunu yüceltmek, tabiî başa
rılı sporculara da destek olmaktır. Sporu kitlelere yay
mazsanız, yaygınlaştırmazsanız, ne yaparsanız yapı
nız, sonuç boştur, abestir.
Dün televizyonda seyrettik; bir şehrimizde mara
ton yarışması vardı, katılan sporcu adedi sadece 60
kişiydi. Şimdi 60 kişinin yarıştığı bir maroton mü
sabakasından bir şey elde edemezsiniz, buradan bir
Balkan şampiyonu çıkmaz, bir Avrupa şampiyonu
çıkmaz, bir olimpiyat şampiyonu hiç çıkmaz; ama bu
60 kişiyi 600 kişiye, 6 bin kişiye ve hatta 60 bin kişiye
çıkartırsanız, mutlaka içinden bir dünya şampiyonu,
bir olimpiyat şampiyonu çıkartırsınız.
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Siz ne zaman şam
piyon oluyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Üğdül, bugün zatı âlinizin
müdahalesi onu geçti... Lütfen.
Devam ediniz sayın hatip.
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, kanun tasarısı ne getiriyor; ona bir baka
lım. Hakikaten bu tasarı bazı ileri hükümler getiri
yor. Sayın bakan uzun uzun izah ettiler, bazılarına
yürekten katılıyorum; ama, bu tasarı bir reform iddiası
ile getirilmesine rağmen, bu sadece iddiada kalmak
tadır.
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Spora bir bütünlük içerisinde bakmıyor; sadece
teşkilat, tahsisat, barem, ücret, kadro ile yani koyu
bir bürokratik zihniyet ile bakıyor. Kanun tasarısı
böyle hazırlanmış ve tasanda, yine yakışıklı bakanı
mızın iddialarının aksine, amatörlük ruhunun olma
dığı hemen satırlardan anlaşılmaktadır. (SHP sırala
rından alkışlar) Eğer, sporda amatörlük ruhu yoksa,
inanın spor da yoktur.

da bir çözüm 'bulunmadığı için, bunu yönetmelikle
halletmek 'bana 'biraz zor gibi geliyor.
Spor meslek liselerine gelince : Ben, klasik lise
lerin a'leyihindeyim. Sempatik ve yakışıklı bakanımı
zın elinde eğer 'bir sihirli değnek olsa, kendisinden
sadece 'şunu isteyeceğim: ıBir gece içerisinde klasik
liseleri kaldırıverin. Meslek liselerini yaygınlaşitırmak
'benim idealim.

Spor, bir ruh ve beden eğitimidir, yoksa spor, sirk
cambazlarının son derece hünerli bir şekilde yaptık
ları oyuna benzemez.
Şimdi ne yapılmaktadır? Çok sıkı bir merkeziyet
çilik ile devlet bürokrasisini sporun içerisine sokuyo
ruz. Bundan ne fayda elde edilecek, bunu pek izah
edemiyorum.

'Güzel; ama şu spor akademilerinden mezun
olanlardan kaç kişi acalba iş 'buldu ki, (bu meslek spor
liselerini de yaygınlaştırıp Ibir işsizler ordusu yara
talım?.. Bunu nasıl çözeceğiz?
(Kanun bazı ileri hükümler getiriyor demiştim.
Taibiî, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım, bir
sigorta müessesesi getirmiş, gayet güzel; yalnız hunu profesyonel sporculara veriyor, Ibir de millî olan
lara veriyor. Peki, amatör sporcular için 'bir çözüm?.
Hayır yok. Hatta, onlar için Ibir yardım sandığı bile
düşünülmemiş. O zaman 'ben haydi haydi, derim ki,
hu kanunda amatör ruhu yoktur ve amatörcülük
yoktur. Haksız mıyım?

«Amatörlüğün içler acısı olduğunu» söyleyen Sa
yın Nihat Akpak arkadaşıma teşekkür
ediyorum;
doğrudur. Yalnız, zaten can çekişen Türk sporunun bu
ağır merkeziyetçi bürokratik zihniyet ile tamamen
öldürüleceğinden de endişe ederim. 3530 sayılı Kanun
da bir espiri ve bir ruh vardı, o da maksada elverişli
idi; ama uygulanamadı.
Spor, kulüplere ve okullara kaydırilımazsa; yani
yaygınlaştırilmazsa, zannediyorum başarıya ulaşıla
maz. Rahmetli Burhan Felek üstadımızın kemikleri
sızlanmış'tır, eğer hu kanunu görseydi feryadı basar
dı. Çünkü kendisi ısrarla amatörlüğü, olimpiyat ru
hunu; yani gerçek sporcu ruhunu savunmuştu; dev
letin ve politikanın spora karışmamasını isterdi.
Sayın 'bakanımızın iddialarının aksine, amatörlük
ve sporcu ruhunun (bulunmadığı hir kanunla karşı
karşıyayız, demiştim. Kulüpler, okullar, gençler, spo
ra yürekten bağlı gönül adamları Ibu kanunda yok
tur. Eşofman parası 'bulamadığı için yarışmalara 'ka
tılamayan, kayak (bulamadığı için -bir kayak virtiözü olabilecek iken 'Bursa'daki yarışmalara katıla
mayan Bitlis'i! hemşerilerimi acıyla hatırlıyorum.
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EM'İROĞLU (Malatya) — İşte Ibu ka
nun onu sağlayacak.
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Eğer bu
konuya 'bir çözüm getiremezsek, daha çok yanarız.
Bilemiyorum...
Kanun tasarısının 26 ncı maddesi tesis mecburi
yeti getiriyor; güzel. 'Belki Ibir pratik çözümdür, (bel
ki de bir pragmatik çözümdür, 'bilemiyorum; ama
500 işçi çalıştıran 'bir müessese düşünün, 'bodrum ka
tına 2 tane tenis masası attı «Tamam, hen spor te
sisi yaptım» dedi. O zaman ne yapacaksınız? Kanun

ENVER Ö'ZCAN (Tolkat) — Haklısınız.
FAİK TARISMCrOĞLU (Devamla) — Amatör
lük konusundaki hassasiyetimi lütfen hoşgörün; spor
buradan haşlar ve burada biter, buna önem vermek
lazımdır. Şu kanunla getirdiğimiz merkeziyetçilik ile
bürokrasiyi sporla bağdaştırmak için atılan samimî
gayretleri takdirle karşılıyorum; ama lütfen amatör
lüğü unutmasınlar, asıl spor 'burada yatar.
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcıoğlu.
Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır.
Kanun taasrısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : (Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyoaım :
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
BÎRİNCt KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
Amaç
MADDE 1. — IBu Kanunun amacı, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanlığına hağlı, merkezde
katma (bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Beden Terbiyesi
ve Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel (büt
çeli IB'eden Terbiyesi ve Spor İl ve İlçe Müdürlükle-
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rinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait
esas ve usulleri 'düzenlemektir. .
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul. edenler...
ÖMER KUŞHAN. (Kars) — Sayın Balkan, öner
gemiz var efendim. (ANAP sıralarından «Oylamaya
geçildi» sesleri)
Geçilmedi efendim. ,
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler...
'Kabul edilmiştir.
'Oylamaya 'geçildikten sonra, «Kabul edenler...
Kabul etmeyenler» »dedikten sonra, yoklama talebi
gelmez.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, na
sıl yetiştireceğiz biz size?
BAŞKAN — Yoklama talebiniz, siz söyledikten
sonra geldi.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, «Oy
lamaya (geçiyoruz» dediğinizde gönderdim.
BAŞKAN — Buraya ulaşmadı efendim.
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Ne demek «Ulaş
madı» Sayın Başkan? (ANAP sıralarından «Ne ba
ğırıyorsun» sesleri)
BAŞKAN — Sizi, en azından nezakete davet edi
yorum.
IİKSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Ayıp be,
senden Ibaşka var mı? Her zaman aynı hareketi ya
pıyorsun.
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Konuşma sen, 'ter
biyesiz »herif. (Gürültüler)
(BAŞKAN — Sizi nezakete davet ediyorum Sa
yın Kuşhan.
Oitfen efendim, 'lütfen oturun... Sayın milletve
killeri, lütfen oturun...
ÖMER KUSHAN (Kars) — 'Senden talimat ala
rak mı hareket edeceğiz?
IBAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kuşhan, Baş
kanın sözüne dikkat et. Başkanlık, zatı âlinizin oyun
cağı değildir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve
alkışlar) Onu öyle bilesiniz. lütfen, nezaketli olunuz.
Bu nezaketli olma tekliflerimizi Başkanlık olarak zap
ta 'geçiriyoruz.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanlık Di
vanını Iben ikaz ettim Sayın Başkan. •
BAŞKAN — Bizim haberliniz Olmayacak; ora
dan bir tezkere (gönderecek, ondan sonra da vavey
layı basacak... Olmaz Iböyle şey.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, her
şey açıktır.
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Ben, tezkereyi, oylamadan önce gönderdim.
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum...
ÖMER. KUŞHAN (Kars) — (Ordu Milletvekili
İhsan Nuri Topkaya'ya hitaben) Aynen iade edi
yorum sana; senin babanın tarlası değil, Türkiye
Büyük Millet Meclisi burası.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, özel husumetlerinizi
dışarıda halledin.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Özel husumetim yok
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Lütfen efendim, dışarı çıkın, kavga
yapacaksanız orada yapın.
ÖMER KUŞHAN (Kara) — Aynen iade ettim
kendisine, Sayın Başkan. (ANAP sıralarından, «Otur
yerine» sesleri)
BAŞKAN — Lütfen efendim...
ÖMER KUŞHAN (Kars).— Sizin yapmanız 'ge
rekeni yaptım.
BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum :
Görev
• •
MADDE 2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır .:
a) Vatandaşın fizik, moral ıgüç ve yeteneklerini
sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve spor faa
liyetlerini sevk ve idare etmek,
b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına
bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yur't
dışı spor faaliye'tlerini programlamak, beden eğitimi
ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürüt
mek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihti
yaçları sağlamak,
c) Spor faaliyetlerini programlamak, düzenle
mek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak, spor ida
resini, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakem
leri yetiştirmek, eğitmdk, sayılarını artırmak, eğitim
merkezleri kurmak,
d) 'Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, ak
tarma işlemlerini yapmak,
e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dal
larını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin
ve 'tespit etmek,
f) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerek
li olan saha, tesis, malzemeleri yapmak, yaptırmak,
işletmek, işlettirmek ve bu tesisleri vatandaşın istifa
desine sunmak,
ıg) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, spor
cu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işle
tilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanma
sı işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
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di) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralla- :
rın ve 'her türlü 'talimatın uygulanmasını sağlamak,
i) Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor
- Toto ve Spor - Loto) düzenlemek yönetmek,
j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve
spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetler
de bulunmak, .
k) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi
tulumsunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
1) Milletlerarası spor temas ve münasebetlerin
de resmî merci görevi yapmak,
m) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor
kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşek
kül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,
n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına aynî ve
nakdî yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödül- •
lendinmek,
o) 'ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri
görevleri yapmak.
BAŞKAN — Madde üzerinde SOP Grubu adı
na Sayın Salim Erel; buyurun efendim.
t
Sayın Erdi, süreniz 10 dakikadır efendim.
SİHP GRUBU ADINA SAUÜM EREL (Konya)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi
partim ve şahsını adına saygıyla selamlarım.
Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 440
sıra sayılı Beden Terbiyesi ve S'por Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Ta
sarısıyla, Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11
Arkadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi üze
rinde şu anda yapmakta olduğumuz müzakerelere,
genel gerekçeden bir pasaj okuyarak devam edece
ğim.
Sayın arkadaşlar, 3530 sayılı Yasanın değiştiril
mesindeki genel gerekçede, «Kanunun dört maddesi
nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, altı ımaddesinin ise uygulanamamış olması; ayrıca, değişen
sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar, yeni bir kanım
çıkarılması gereğini ortaya koymuştur» deniliyor ve
saniyen aynı gerekçenin diğer bir bölümünde ise, «yukarıda (belirtilen amaçlar çerçevesinde hazırlanan
kanunda, mevcut 3530 sayılı Kanunun getirdiği temel
•sistem esas alınmıştır» deniliyor.
Birinci bölümde 3530 sayılı -Kanunu dışlıyoruz,
ikinci bölümde de 'bu kanunun esas alındığını belir
tiyoruz.
Sayın arkadaşlar, «Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır» derken, bu
görevleri kimin üzerinde uygulayacağız, bu görevle
rin muhatabı kim olacaktır?
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«'Sporda tek ve açık bir gaye gözetmek lazımdır.
Sporu -ya propaganda için yapacağız yahut bedenî
gelişmemizi temin için yapacağız.» (Gazi Mustafa
Kemal)
«Açık ve kati olarak söyleyeyim ki, sporda başa
rılı olabilmek için her türlü yardımdan ziyade, bü
tün milletçe sporun içeriği ve kıymetinin anlaşılmış
olması ve ona kalpten bağlanmak ve onu vatanî bir
görev eylemek lazımdır.» (Gazi Mustafa Kemal)
Sayın arkadaşlar, beden eğitiminin ve sporun mu
hatabı olan gençliği biz şöyle tanımlıyoruz : (Henüz
üretime katılmamış, bununla beraber, kendisini ye
tiştirmesi için toplumca gerekli olanaklara kavuştu
rulmuş, kendisine kişiliği, kültürü, mesleğini hazırla
ma zaman ve olanağı toplum 'tarafından sağlanmış
olan, biyopsikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile
erginlik arasında geçen yaşlarda bulunan nüfus ke
simidir. Bu, 12-24 yaşları arasını kapsamaktadır.
Kısaca gençlik, buluğ çağı ile orta yaşlılar grubuna
girmemiş olanların bulunduğu kesim olarak kabul
edilmektedir.
Ülkemizde, toplumumuzun yüzde 2'8'ini oluşturan
gençliğin bir bölümünü, herhangi bir okula devam
etme olanağı bulunmayan, ilkokul eğitimini dahi ço
ğu kez tamamlamamış, ilkokul sonrası eğitim ve öğ
renimin herhangi bir devresini yarıda bırakmış veya
eğitim ve öğrenime hiç başlayamamış ve erken yaşta
hayatını kazanma mücadelesine atılmak zorunda kal
mış olanlar oluşturmaktadırlar. Bunlar, erken yaştan
itibaren tarım kesiminde görev alan erkek ve kız
çocuklarıdır. Bunlar, fabrikalarda, imalathanelerde
ve şehirde olsun, kasabada olsun, çeşitli işyerlerinde
devamlı olarak çalışan, yol yapımındaki, maden ocak-.
larındaki gençlerdir. Bunlar, başıboş bir hayat yaşa
yan,' bir işe sahip olmayan, yukarıda belirtilenlerden
daha çok topluma sorun olan gençlerdir.
Sayın milletvekilleri, gençlerimiz, mevcut olanak
larla uygun beslenmenin nasıl olacağı konusunda bil
gi sahibi değildirler. Gençlerimiz, beden ve ruh sağ
lığı konusunda pratik bilgilerden oldukça yoksundur.
Yükseköğrenim gençliğinin beden ve ruh sağlığı da,
önem taşıyan sorunlardan biridir. Gençliğimizin en
önemli sorunu beslenmedir. Sağlıklı bir kuşağın ye
tişmesinde sporu, ana eğitim aracı olarak kabul et
mek gerekir. Kişinin refahı, bir bakıma, beden ve
ruh •sağlığının tam ve devamlı olmasına bağlıdır.
Günlük yaşamlarını sağlıklı (bir biçimde devam 'etti
ren ve fizikî, ruhî gelişmelerini sağlayabilen insan
lar için sporun yeri önemlidir. Kişilerin, gerek ken-
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di toplumunda, gerekse diğer toplumlarda ilişkileri
ni 'dostluk: içinde devam ettirmelerinde, sporun uy
gun ve anlamlı bir yeri vardır.
Her çeşit spor dalında yarışanların özel olarak
'beslenmeleri, çok eski çağlardan (beri ilgi duyulan
bir tonudur. Yetersiz ve dengesiz bir şekilde besle
nen sporcuların başarısızlıklara uğradıkları görülmek
tedir. Gelişmiş ülkelerde sporda beslenme konusu,
bütün bilimsel yönleriyle ele alınmakta, ilgili uz
manlar, çağdaş öneri ve önlemler konusunda işbir
liği yapmaktaidırlar. Halbuki, bu tür uygulamalar
ülkemizde dikkate alınmamaktadır. Sporcuların bes
lenme durumlarının bilinmesi, sorunların saptanma
sı ve çözüm yolları üzerinde devamlı, sistemli ve
çeşitli çalışmalar yapılması gereklidir. Bir siyasî sis
temin ve her çağdaşlaşma eyleminin gerçekleşmesi,
özlenilen düzeye erişmesi için temel sorunların çö
zülmesi, aşılması, öncelikle zorunludur.
Sayın milletvekilleri, palyatif önerilerle oluşturu
lan siyasî üst yapı kurumlarıyla, toplumumuzun te
mel sorunlarının en önemlilerinden birisi olan sporun
amacına ulaşması asla olası değildir.
Sağlık sorunları, sağlıkta altyapı eksikliği, den
geli beslenme sorunları, ülke gerçeklerinin gereksi
nimlere uygunluğunu sağlayacak nitelikte sağlık hiz
metlerinde köklü ilkeleri içeren bir reforma gidilmesi
zorunludur.
Sayın mille'bvekilleri, bal böyle iken, bir siyasal
sistemin ve (her çağdaşlaşma eyleminin gerçekleşme
si, özlenilen düzeye erişmesi için temel sorunların Çö
zümlenmesi, (bunların öncelikle aşılması zorunludur.
İSMAİL ÜĞDÜL .(lEdirne) — Ne kadar vakit
geçirmeye çalışsanız da bu kanun tasarısını çıkara
cağız.
SAUİM EREL (Devamla) — Sağlık sorunları
çözümlenmemiş, beslenme imkânlarından yoksun,
çoğu dışarıda altı-yedi milyon işsizin içerisinde bü
yük çoğunluğu teşkil eden gençlerimizi, bu maddede
belirtilen hususlarla- eğitmek bunlara spor yaptırmak
ve çağdaş spor anlayışına göre yetiştirmek asla olası
değildir.
Bu kanun tasarısından önce, üst kurumların mu
hatap olacağı gençlerimizi önce sağlıklı yetiştirmek,
ondan sonra bu kanun tasarısının müzakeresini yap
mak gerektiğine inanıyoruz.
. Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Maldde üzerinde (başka söz İsteyen?.. Yok.
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul ddilmiştir.
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3 üncü maddeyi okutuyorum :
Teşkilat
MADDE 3. — (Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana
gelir.
BAŞKAN —- 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
3 üncü maddeyi oylarınıza .sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
İKİNCİ KISIM
Genel Müdürdük Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
'MADDE 4. — Genel Müdürlük Merkez teşkilatı,
anahizmet (birimleri, danışma ve denetim birimleri
ve yardımcı birimlerden meydana gelir.
Anahizmet 'birimleri
a) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı,
b) Dış İlişkiler (Dairesi Başkanlığı,
e) Tesisler Dairesi Başkanlığı,
d) Spor Eğitimi (Dairesi Başkanlığı,
e) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı,
Danışma ve Denetim birimleri
a) Teftiş Kurulu (Başkanlığı,
b) Hukuk Müşavirliği,
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire
si Başkanlığı,
Yardımcı birimler
a) Personel ve (Eğitim Dairesi Başkanlığı,
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Ba^kanlrğı,
c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,
d) Savunma Uzmanlığı,
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek-1 sayılı
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
'Maddeyi ce'tveliyle (birlikte oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
MADDE 5. — Genel Müdür, kuruluşun en üst
amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata,
millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık
programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel
Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer
149 —

T. B. M. M.

B : 107

kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 'koordi
nasyonu sağlamakla görevlidir. Genel Müdür, Mer
kez 've Taşra Teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Ayrı
ca bu (Kanuna ©öre tescili yapılmış bulunan spor
kulüp ve kuruluşları ile spor amacı taşıyan teşekkül
leri de denetler.
Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere 4 Ge
nel 'Müdür Yardımcısı görevlendirilir.
Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür tara
fından kendilerine verilecek iş ve (hizmetleri, mevzu
at hükümlerine uyigun olarak Genel Mü'dür adına
düzenleme ve yürütmekle görevlidir.
BAŞKAN — Madde 'üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Önergeleri okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan {Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün «(Spor Dalları Temsilcileri» baş
lıklı 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki ilavenin ya
pılmasını arz ve teklif ederiz.
«Spor temsilcilerinin valilerce görevlendirilmesin
de ilgili federasyon başkanlarının görüşü alınır.»
Kadri Al tay
Antalya

Faik Tarımcıoğlu
Bitlis

Ferit Melen
Van

Ertuğrul Gökgün
Aydın

Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş

Ayhan Sakallıoğlu
Sakarya

Osman Bahadır
Trabzon

6 ncı maddeyi okutuyorum :
IKİİNÖI BÖLÜM
Taşra Teşkilatı
Taşra Teşkilatı
MADDE 6. — İllerde, beden terbiyesi ve spor
il müdürlüğü, ilçelerde (beden terbiyesi ve spor ilçe
müdürlüğü kurulur. 'Merde vali, ilçelerde kaymakam
beden terbiyesi ve spor (başkanıdır. 'Bu teşkilatın (hiz
metleri illerde il müdürlü, ilçelerde ilçe müdürü ta
rafından yürütülür. Hizmetlerin yürütülmesinden do
layı il müdürü valiye, ilçe müdürü kaymakama kar
şı birinci derecede sorumludurlar. II teşkilatının büt
çesi özel bütçedir. II 'bütçesinden ilçelere İl Danış
ma Kurulunun teklifi ve 'valinin onayı ile Ödenek
tahsis edilir.
BAŞKAN — (Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler...
'Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Spor dalları temsilcileri
MADDE 7. — illerde, beden terbiyesi ve spor
işleriyle meşgul olmak üzere, valilerin sorumluluğu
altında, o ilde uygulanmakta olan spor dallarının il
gili federasyonları ile koordineli çalışalbilme ve bu
federasyonların taşra bağlantılarını sağlayabilme ama
cıyla fahrî birer spor dalı temsilcisi bulunur.
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Çalışma süremizin (birinci kısmı dolmak üzeredir.
Makide üzerinde verilmiş iki önerge vardır. 7 nci mad
denin müzakeresi sonuna kadar sürenin uzatılmasını
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kalbul edilmiştir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 7 nci maddesi met
nindeki '(ikinci satır) «koordineli» 'Sözcüğünün «uyum
lu» olarak değiştirilmesi gereğini saygıyla arz ederiz.
Enver Özcan '
Tokat
Seyifi Oktay
Ankara

Ömer Kuşhan
Kars
Muhittin Yıldırım
Edirne

Kadir Narin
Diyarbakır
BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre
tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 7 nci maddesi met
nindeki (ikinci satır) «koordineli» sözcüğünün «uyum
lu» olarak değiştirilmesi gereğini saygı ile arz ekle
riz.
Tokat Milletvekili Enver Özcan ve arkadaşları.
iBA'ŞKA'N — Önergeye komisyon Ve hükümet ka
tılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim.
MÎLLÎ EÖİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN BMIROĞLU ((Malatya) — Katılıyoruz
efendim.
(BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet iş
tirak ediyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kalbul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
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2 nci önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel 'Müdürlüğünün «Spor Dalları Temsilcileri» baş
lıklı 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki ilavenin ya
pılmasını arz ve teklif ederiz.
«Spor temsilcilerinin valilerce 'görevlendirilmesin
de ilgili federasyon başkanlarının görüşü alınır.»
Antalya Milletvekili (Kadri Al'fcay ve arkadaşları.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, fbu hu
sus yönetmelikle ele alınacağı için katılmıyoruz.
M'ILLÎ EĞİTİM GENÇDİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyo
ruz.
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyorlar
mı?
KADRİ ALTAY (Antalya) — Evet Sayın 'Baş
kan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altay.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, kıy
metli ımilleüvekilleri; hu önergeden maksadımız, iller
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den hirer spor temsilcisi çıkarıyoruz, hu temsilciler
spor teşkilatıyla haşır neşir olacaklardır. Bu temsil
ciyi vali atıyor, onun •sorumluluğunda. Federasyon
ile işbirliği yapılmadığı takdirde, uyum sağlanamadığı
takdirde bundan fayda (görülemez.
O sebeple illerdeki temsilcilerin behemahal fededasyon ile uyum içerisinde olması (gerekiyor. Bu
görüşlerin ışığı altında önergemizi verdik ve yalnız
o eklentiyi istedik. İstediği kadar yönergelerde söy
lensin; kanunda olmadığı takdirde esas ve usulden
ayrılmış oluruz.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... önerge kahul edilmemiştir.
7 nci "maddeyi, kahul edilen değişiklikle 'birlikte
oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... 7 nci madde kahul edilmiştir.
Çalışma süremizin birinci kısmı dolmuş bulundu
ğundan; alman karar gereğince, oturumu, saat 21.30'
da toplanmak üzere kapatıyorum.
Kapatma Saati : 19.05

İKİNCİ OTURUM
Açılma Santa : 21.30
BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Uner (Kayrjeri), Süleyman Yağeıoğlu (Samsun)

BAŞKAN — 107 nci Blirieş'imin İkinci Oturumunu açıyorum.
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Ar
kadaşının Türk Spor Kurumu Kanun Teklifi ve Mil
lî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/761, 2/258) (S. Sayısı : 440) (Devam)
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam edeceğiz.

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar.
8 inci maddeyi okutuyorum:
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Sürekli kurullar
MADDE 8. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünde sürekli kurullar şunlardır :
a) Merkez Danışma Kurulu,
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b) Merkez Ceza Kurulu,
e) /İl ve İlçe Danışma Kurulları,
Genel Müdürün teklifi Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanının onayı ile, spor faaliyetlerini düzen
lemek maksadıyla ihtiyaç duyulan, konularda ku
rul teşkil edilelbiliir.
İl Danışma Kurulunun başkanı vali veya görev
lendireceği vali yardımcısı, ilçe Danışma Kurulunun
başkana kaymakamdır. Büyükşehir belediye başkan
ları ile il ve lilçe merkez belediye başkanları kurulun
tabiî üyesidirler.
Merkez Ceza kurulunun kuruluşu ile danışma
kurullarının diğer üyeleri ve bu kurulların görev,
yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; oku
tuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Beden Terbiyesi ve Spor
Genel Müdürlüğü Kanun Tasarısınım 8 inci madde
sine, «İl ve ilçe danışma kurulu üyeleri spor gulüplerinde görev alamazlar» fıkrasının eklenmesini arz
ve teklif ederiz.
Orhan Ergüder
İstanbul

Aydın Arvasi
Van

Atilla 'Sın
Muş

Altan Kaiva'k
İstanbul

Ayçan Çakıroğulları
Denizli.

Ali Topçuoğlu
Kahramanmaraş

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet
katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TÖNCER ^Kayseri) — Komisyon katılmı
yor efendim.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI MIETİN EMİROĞUU (Malatya) — Katılıyo
ruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye hükümet .katılıyor, ko
misyon katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi, önerge istikametindeki değişik
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum:
Merkez Danışma Kurulunun teşkili
MADDE 9. — Merkez Danışma Kurulu, Beden
Terbiyesi ve -Spor Genel Müdürünün Başkanlığın
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da; ülkede spor bilgisi ve ihtisas ile tanınmış olan
lar arasından Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
tarafından seçilecek 3 kişi ile Millî Savunma, İçişleri,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, Türkiye Millî
Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Der
neği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun
kendi mensupları arasından 'belirleyecekleri birer tem
silci ve üniversitelerin sporla ilgili birimlerinin en
üst yetkililerinin kendi aralarından seçecekleri bir
temsilciden teşekkül eder.
'BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?... Yok.
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul
edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum:
Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 10. — Merkez Danışma Kurulunun
görevleri şunlardır : •
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile fe
derasyonlar tarafından hazırlanan plan ve program
ları tetkik etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma
programını tetkik ve tasdik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırla
mak,
d) Federasyonlarım .kurulması ve meşgul ola
cakları spor dalları hakkında görüş bildirmek,
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili ko
nularda temel prensipleri tespit etmek,
f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen
diğer işler hakkında görüş bildirmek,
g) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
Merkez ve Taşra Personeli İle Sporcuların. Sosyal
Güvenliğini Düzenleyici Tedbirler konusunda ilgili
yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek.
(b) ve (c) bentlerimde yazılı işler hakkında Mer
kez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir.
Ancak, bu kararlar Millî Eğitim. Gençlik ve Spor
Bakanı tarafından fesih veya. tadil olunabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bura
da bir yazım hatası var, onu arz edeceğim. 10 uncu
maddenin (e) fıkrasında «spor» kelimesi ile «saha» ke
limeleri arasında virgül olması lazım.
BAŞKAN — Evet, burada bir cümle düşüklüğü
vardır; «spor ve saha» olarak maddî hatayı düzelti
yoruz.
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Maddeyi, maddî hatası düzeltilmiş şekli ile oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 10 uncu madde kabul edilmiştir.
11 inci maddeyi okutuyorum.
Verilecek cezalar
MADDE 11. — Beden terbiyesi ve spor çalışma
larında spor teşekkül ve kişilerince, disiplin ve sport
menliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müey
yideler, kanunlara ve milletlerarası teamüllere uygun
olarak yapılacak ceza yönetmeliği ile tespit edilir. Söz
konusu fiillerin para cezası ile müeyyidelendirilmesi
mümkündür. Hangi cezaların paraya çevrileceği ceza
yönetmeliğinde belirtilir. Uygulanacak para cezası on
milyon lirayı geçemez. Bu miktarı üç katına kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının «Verilecek
cezalar» başlıklı 11 inci maddesinin ikinci satırındaki
«kanunlara ve milletlerarasr teamüllere uygun olarak
yapılacak» ifadesinden sonraki «yeni ceza yönetme
liği ile tespit edilir» kısmının «Profesyonel ve amatör
ceza yönetmelikleri ile tespit edilir» şeklinde olma
sını, aynı maddenin dördüncü satırındaki «Hangi ce
zaların paraya çevrileceği ceza yönetmeliğinde belir
tilir» cümlesinin de kanun tasarısı metninden çıkar' turnasını arz ve teklif ederiz.
Kadri Altay
Antalya

Faik Tarımcıoğlu
Bitlis

Ferit Melen
Van

Ertuğrul Gökgün
Aydın

Osman Bahadır
Trabzon

Ayhan Sakallıoğlu
Sakarya
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| ayrılmış iki yönetmeliğinin olması uygun olur görü1 şündeyiz.
«Söz konusu fiillerin para cezasıyla müeyyidelen
dirilmesi mümkündür» denilmektedir. Ancak, cezala
rın paraya çevrilebilecek olanlarının ceza yönetme
liğinde belirtilmesi yanlıştır. Bu konu üzerinde hassa
siyetle duruyoruz. Çünkü, para cezası verilmesi koI nusu başka, disiplin cezalarının para cezasına çevrilI mesi konusu. başkadır. Mesela, kavga çıkaran, tek
me atan bir sporcuya verilecek ceza ile herhangi bir
spor kulübüne verilecek üç maç müsabakadan meni
gerektiren disiplin cezası başkadır.
Bu nedenle, «Hangi cezaların paraya çevrileceği
ceza yönetmeliğinde belirtilir» ibaresinin madde met
ninden çıkarılması uygun olur görüşündeyiz.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay.
ı
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiş
tir.
I
12 nci maddeyi okutuyorum :
Atama
MADDE 12. — Atamalar 23.4.1981 gün ve 2451
sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun dışında kalan
1 - 4 derece kadrolara Bakan, diğer bütün görevlere
ise Genel Müdür tarafından atama yapılır. Ancak
Bakan ve Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü
alt kademelere devredebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
I
I

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz.
I
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz.
I
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altay.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 11 inci maddedeki konular iki şe
kilde değerlendirilmektedir.
Bildiğiniz üzere spor faaliyetleri profesyonel ve
amatör olmak üzere iki dala ayrılır. Usul ve esas yön
lerinden bunların tatbikatı; yani uygulanması ayrı
özellik taşır. Bu nedenle, profesyonel ve amatör olarak
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i
I
I
I
I

13 üncü maddeyi okutuyorum :
Bütçe've malî hükümler
MADDE 13. — Genel Müdürlük merkez teşkila
tı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. Merkez
teşkilatı Sayıştayın denetimine tabi olup, merkez ve
taşra teşkilatı Devlet İhale ve Muhasebe-i Umumîye
kanunlarına tabi değildir.
Özel bütçeler bu Kanunun 14'ncü maddesindeki
esaslar ve Genel Müdürlük direktifleriyle illerin ihti
yaçları gözönünde tutularak il danışma kurulunca
hazırlanıp valiler tarafından Ekim ayı başında Genel
Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe
incelendikten sonra Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
Bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarma il danışma kurulunun görüşü alınarak valilerin onayı ile,
bölümden bölüme aktarma yapılması da Merkez Da-
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nışma Kurulunun görüşü alınarak Genel Müdürün
onayı ile yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
14 üncü maddeyi okutuyorum :
Genel Müdürlüğün gelirleri :
MADDE 14. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünün gelirleri şunlardır :
a) Spıor - Toto ve Spor - Loto'dan alınacak his
seler,
b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek,
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse,
d) Millî ve temsilî müsabakaların .gelirleri,
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri,
f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar,
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri,
i) Her türlü bağışlar,
j) İtiraz ve ceza gelirleri,
k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar,
1) Belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden
ayrılan paylar,

de bulundurularak düzenlenir. 11 bütçelerinin ita amiri
validir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz
istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddedeki belediyieler ve il özel idareleri bütçelerinden ayrılacak
paylar hakkındaki görüşlerimi, Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki müzakereler sırasında arz etmiştim, an
cak kabul görmemişti. Belki ben yeterince açıklayamadım, anlatamadım; şimdi tekrar yüksek Genel Ku
rula arz etmek zorunluluğunu hissediyorum.

Sayın Başkan, madde, belediyelerin ve il özel ida
relerinin (bütçelerinden ayrılacak payların, bütçeleri tas
dike yetkili (makamlarca -eğer meclisler koymamışsaresen konulacağını amirdir; bu normal. Zaten eski
kanunda da vardı; belediye meclisi veya il genel mec
lisi bu tahsisatı koymamış ise, kaymakam veya vali
bütçeyi tasdik ederken, resen bunu koyardı. Ancak,
bütçeye tahsisatın konulması başkadır, teşkilata trans
fer edilmesi başkadır. Madde, transfer için bir müey
yide getirmemektedir. Ben bunu Plan ve Bütçe Ko
misyonunda arz ettim; fakat sayın bakan, «Müey
m) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler,
yidesi vardır, bütçeyi tasdike yetkili makamlar büt
n) Diğer gelirler.
çeyi tasdik etmezler» dediler. Aynı fikirlerini burada
Belediyeler ve 'il özel idareleri bir sene evvelki ge
da ıısrarla ve altını çizerek belirlediler; hu görüş yasa
lir toplamlarının ayrı ayrı yüzde birini beden -terbiyesi
ya
uygun değildir. Belediyeler Kanununda bu hüküm
ve spor faaliyetleri için tahsis ederler. Tahsis edilen
voktur;
bu tasanda da böyle bir hüküm mevcut debu paralar bütçelerin tasdikini takip eden 6 ay içinde
mahallin 'beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçe |- nsiMir. Herhangi bir yasa böyle bir yetki tanımamış
ise, kaymakam veya valiye bütçeyi tasdik ettirmeme
sine aktarılır. Ayrılan bu payların yüzde sekseni mün
vetkisi ne Millî Eğitim Bakanında vardır, ne İçişleri
hasıran mahallin beden terbiyesi ve spor saha ve te
Bakanında vardır, ne de Başbakanda vardır.
sislerinin yapılması, geri kalan yüzde yirmisi de yine
mahallin diğer beden terbiyesi ve spor teşkilat ve faa
Bu itibarla buraya bir müeyyide getirmek zorun
liyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedarik masraf
dayız. Bu müeyyide de, muayyen süre içerisinde tah
larına Genel Müdürlükçe tespit edilecek genel pren
sisatı transfer ettirmeyen saymanlara veya daha iyi
sipler çerçevesinde harcanır. Mahallî idare ve beledi
bir yaklaşımla, amiri italara yüzde 10 gibi bir ceza
yeler bütçelerine bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerini
nın uygulanacağına dair bir frkranın getirilmesi ola
tasdike yetkili makamlar tarafından resen konulur.
caktır. Hepinizin bildiği gibi, bu müeyyide, Emekli
Ayrıca, ilçelere tahsis olunmak üzere münasip nispet
Sandığı Kanununda vardır; eğer muhasipler, kanunî
te bir spor tahsisatı da il genel meclisi kararı ile kendi
süre içerisinde Emekli Sandığı aidatını yatınmazlarsa,
bütçelerine konulur.
onlardan yüzde 10 ceza alınır.
Mahallî idarelerce spora tahsis edilen ve yatırıma
Böyle bir müeyyidenin maddeye konulmasında zo
dönüşen kaynakların başka amaçlara tahsisi mümkün
runluluk vardır. Eğer bu konulmazsa, bu paralar öden
değildir.
mez. .ödenmesini istiyorsanız koymalısınız; ama, «yok,
bu böyle kalsın da, ödemeyen ödemesin» diyorsanız,
Ayrıca, Genel Müdürlük, gfeMrlerinden her yıl be
bu madde o formüle en açık ve en yakın şekli ih'tiva
lirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak
iller emrine gönderir. 11 bütçeleri, hu esaslar göz önün etmektedir.
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Yine vurgulamak istiyorum, bugünkü Anayasamı
zın, mahallî idare özerkliği karşısında bütçeyi tasdik
etmeme yetkisi hiçlb'ir mercide yoktur. Ne demektir
(bütçenin tasdik edilmemesi? Bütçenin tasdik edilme
mesi, o malî yılbaşından itibaren, o belediyede, o il
özel idaresinde hiçbir masrafın, hiçbir faaliyetin ya
pılamaması demektir ki, burnun düşünülmesi dahi
mümkün değildir.
Bu itibarla, sayın bakanın ve komisyonun konuyu
bir kere daha teemmül etmelerini tavsiye ediyorum.
Buraya, arz ettiğim müeyyidenin getirilmesi zorunlu
dur.
Plan ve Bütçe Komisyonunda arz etmiştim, ama
bir yanlış anlama veya tenim yanlış anlaıtmam ol
muş; Spor - Toto'nun ve Spor - Loto'nun kumar ol
duğunda hâlâ ısrar ederim; ama devlet tarafından
tCMillî Piyango gibi) ^oynatılmaktadır. Komisyonda da
söylediğim gfilbi, vatandaş artik kader ve baht oyun
larına bel bağlamıştır; normal geçimini başka yollar
dan temin edememektedir. Ya bir ahlakî çöküntünün
içinlde onun gereğini yerine getirmekte veya kumar
ve talihe bağlanmaktadır.
Komisyonda, Spor - Toto ve Spor - Loto'yu; bun
ların oynatılmasını, gençlerin ruhî gelıişmiesini temin
edecek .sporla İlgili bir teşkilata bırakmakta tezat var
dır. Bunu, Millî Piyango İdaresine bırakmak gere
kir. Kumar Millî Piyango İdaresi oynatır ve kazanç
tan hissesini Beden Terbiyesi Teşkilatına Öder. Hiç
değilse zevahirde, bu teşkilatı kumar oynatır durum
dan kurtarmış -oluruz» dedim, bu da kabul görmedi;
önemli değil; fakat arz ettiğim birinci konunun öne
mini tekrar tebarüz ettirmek işitiyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bayezit.
Madde -üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutu
yorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun tasarısının, Genel
Müdürlüğün Gelirleri
başlıklı 14 üncü maddesinin (j) fıkrasını ihtiva eden
«İtiraz ve ceza gelirleri» bölümünün maddeden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz.
Kadri Aitay
Antalya

Faik Tarımcıoğlu
Bitlis

Ferit Melen
Van

Ertuğrul Göfcgün
Aydın

Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş

Ayhan Sakallıoğlu
Sakarya

Osman Bahadır
Trabzon

20 . 5 .1986

O : 2

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın
Başkan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz
efendim.
önergeye hükümet ve komisyon katılmıyorlar.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 14 üncü maddeye bakıldığında,
rçenel müdürlüğün tam 14 tane gelir kalemi olduğu
•görülür. Biz sadece bir tanesine değinerek, «İtiraz
ve ceza gelirleri» fıkrasının maddeden çıkarılmasını
istiyoruz. Çünkü genel müdürlük
tüzelkişiliği haiz
katma bütçelidir. Federasyonlar var; ama onların hiç
bir igelîirleri yok. Federasyonlara katkıda bulunmak
lazım. O bakımdan 15 İndi maddede, bunun nedenle
riyle birlikte, diğer yönlerini belirteceğim.
Bu önergeye göre, genel müdürlük hiçbir şey kay
betmeyecektir. Aksine, federasyonlar ne kadar kuv
vetli olursa, genel müdürlük daha kuvvetli olur gö
rüşündeyiz.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
15 inci maddeyi okuituyorum :
Federasyonlar fonu
MADDE 15. — Federasyon faaliyetlerinde sürat
ve verimliliği artırmak amacıyla bir Devlet bankası
nezdinde, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü
ğünün emrinde «Federasyonlar Fonu» kurulur.
Fonun .gelirleri şunlardır :
a) Müsabakaların net hâsılatlarının yüzde yedisi,
b) Bağış ve yardımlar,
c) İtiraz ve ceza gelirlerinin yüzde ellisi,
d) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
e) Tescil, vize ve aktarma ücret gelirlerinin yüzde
ellisi,
f) Faiz gelirleri,.
g) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
60 inci maddesinin (a) ve (fe) bentlerinde belirtilen
mamullerin Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tara155 —

T. B. M. M.

B : 107

fundan yurt içindeki teslimlerinden ek vergi matrahı
na esaıs alınan bedellerinin binde beşi.
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 1987
tarihimden itibaren fıkrada belirtilen mamullerin tes
limlerinden fona pay ayırmaya mecburdur. Fona gön
derilecek payların ödeme süresi, şekli ve diğer husus
lar Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tayin olıınıii*.

h) Diğer gelirler.
Yukarıdaki oranları azaltmaya veya iki katına ka
dar artırmaya /Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu fon, Muhasöbe-i Umumiye ve Devlet İhale Ka
nunları ile Sayıştay denetimine taibi değildir.
Fondan yapılacak harcamalar, Mitili Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
ile Sayıştay Başkanlığınca 2 yıl için seçilecek birer
temsilci üyeden teşekkül eden heyet tarafından denet
lenir.
Federasyonlar fonundan yapılacak harcamalarda
uyulacak usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.
iBAŞKAN — Maidde üzerinde söz isteyen?..
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — İz
ninizle Sayın Başkan.
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan.
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; bir fon daha oluşturu
yoruz. Anlaşılan, bundan sonra bütçeyi kaldırıp, fon
lara dönüştüreceğiz; durum onu gösteriyor.
Bugüne kadar yaptığım çalışmalara göre, 1986 yı
lında 50 adet fonda toplanan kaynak miktarı yakla
şık 3,5 trilyonu bulmaktadır. Ben, 92 adet fon tespit
etmiştim, 2 fon daha eklıendiğine göre, fonların sayı
sı 94 olmaktadır. Demek ki, 94 fonun bu seneki büt
çesini yaptığımız zaman yaklaşık olarak 4 trilyona va
ran bir bütçeyle karşılaşacağız. Esas bütçemiz 7 tril
yon olduğuna göre, demek ki, fonlar yavaş yavaş büt
çeyi aşacak duruma gelecektir. Oldu olacak gelin
bütçeyi kaldıralım, hepsini fonlara dönüştürelim ol
sun bitsin.
Şimdi bu konuda, İzmit'ten 'bir seçmenimin gön
derdiği dörtlüğü sizlere okumak istiyorum.
«Aktifle pasifi karıştıranlar,
Alternatif deyip Kavuşturanlar,
Fonlarla zamları yarıştıranlar,
Mühendis olup hesapta şaşıranlar.»
Yüce Meclise'.saygılar sunarım. (SHP ve bağımsız
lar sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın milletve
killeri?.. Sayın Tutum, Sayın Alıtay, Sayın Sağesen.
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Başka soru sormak isteyen?.. Yok.
İlk soruyu sormak üzere, Sayın Cahit Tutum; bu•. vurun efendim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
«Bu fonun, Muhasebeİ Umumiye ve Devlet İhale ka
nunlarıyla, Sayıştay denetiminin dışında olduğu; bu
fondan yapılacak harcamaların bir heyet tarafından
denetleneceği» söylenmekte; bunun usul ve esasları
nın da yönetmelikle tespiti öngörülmektedir.
Böylesine önemli bir fonda uygulanacak denetim
usul ve esasları yönetmeliğe bırakılabilir mi? Bu fon
bir kamu fonu niteliğinde olduğuna göre, uygulana
cak usul ve esasların bir yönetmelikle saptanması, ya
sama organının, yetkisini idareye bırakması anlamı
na gelmez mi? Birinci sorum bu.
İkincisi, burada, «Yukarıdaki oranları azaltmaya
veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir» denmektedir. 15 inci maddedeki gelir kay
naklarında ise, «ceza gelirlerinin yüzde 50'si» denil
mektedir. Bu oranı nasıl artıracaksınız? Ceza gelir
lerini Bakanlar Kurulu nasıl artıracaktır? Ceza geli
rini artırma yetkisi Bakanlar Kuruluna nasıl verilebi
lecektir efendim?
Maddede özellikle, «müsabakaların net hâsılatı
nın yüzde 7'si» denilmektedir. Bakanlar Kurulu, yasa
ma organımın tespit ettiği bir oranı nasıl azaltabile
cektir? Tasarıdaki yüzde 7 oranı, Bakanlar Kurulun
ca yüzde 5'e indirilirse, yasama organının önemi ne
rede kalır?
Sayın Başkanım, azamî ve asgarî miktarlar söy
lenir ve bu oranlar içerisinde bir artırma veya eksilt
me söz konusu olabilirdi. Bakanlar Kuruluna öylesi
ne bir yetki verilmesi mümkün müdür; yüzde 7 oranı
nı yüzde 5 yapabilir mi efendim? Oysa yasama orga
nı böyle bir yetkiyi vermemiştir; kendi yetkisini nasıl
devredebilir efendim?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, Sayın
Tutum, «Yasama .organı böyle bir yetki verdi mi?» di
yor. Oysa, şimdi bu madde yüce Meclisten kaıbııl edi
lip de geçecek olursa, yetki kendiliğinden verilmiş ola
caktır.
«Yönetmeliklerle bu fonun harcama, usul ve esas
larının tespiti mümkün müdür?» diyorlar. Katma büt
çeli bir idaredir bu fon ve bilindiği gibi şu andaki
Futbol Federasyonu Fonu da, bir yönetmelikle ku
rulmuş olup, senelerden beri yönetmelikle idare edil
mektedir; ancak, buna bir hukukîlik verebilmek ba156 —

T. B. M. M.

B : 107

kınlından bu federasyonlar fonu içerisine pek tabiî
Futbol Federasyonu Fonunu da almış bulunmakta
yız.
«Ceza gelirleri Balkanlar Kuruluna verilecek yet
ki ile nasıl azaltılabilir?» diyorlar.
Asılında ceza gelirlerinin yönetmelikle düzenlenip
düzenlenmeyeceği konusunda da bazı farklı görüş
ler ileri sürülmektedir. Cezaların ve suçların şahsî
liği (ferdîliği) esasımdan hareketle, bunların tadat
edilmesi gerektiğinden hareketle, bunların bir kanun
da düzenlenmesi düşüncesi, bir görüş olarak ortaya
atılmaktadır. Ancak buradaki hususun «kanunla dü
zenlenir» yerine «yönetmelikle düzenlenir» olarak
değiştirilmesi, spor faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu
esnekliğe ilişkin bulunmaktadır. Çünkü, bütün dün
yada, spor faaliyetlerindeki ceza uygulamaları yö
netmelikle tespit edilmektedir.
Kaideler çok sık değişmektedir; beynelmilel spor
kuruluşlarının bu konudaki ölçüleri çok sık değiş
mektedir ve bu değişen ölçüler karşısında cezalar
daki esnekliği temin edebilmek, ancak hukukî ba
kımdan yönetmeliklerle mümkün olmaktadır. Burada
mühim olan, cezaların tadadî bir şekilde yönetme
likte yer almış olmasıdır. Bugüne kadarki tatbikat
da bu şekilde olmuştur.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Altay, buyurun.
KADRİ ALTAY {(Antalya) — Bizimki önerge
efendim, soru değil.
BAŞKAN — Ben soru sormak istediğinizi zan
netmiştim.
Buyursunlar Sayın Sağesen.
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Teşek
kür ederim, sormayacağım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının «Federas
yonlar Fonu» başlıklı 15 inci maddesinin (e) fıkra
sının «İtiraz ve ceza gelirlerinin yüzde ellisi» cüm
lesinin aşağıdaki şekilde olmasını arz ve teklif ederiz.
«c) İtiraz ve ceza gelirleri,
Kadri Altay
Osman Bahadır
Antalya
Trabzon
Faik Tarımcıoğlu ,
Ferit Melen
Bitlis
Van
Hüseyin Aydemir
İzmir
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye
katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANI METİN EMIROĞLU (Malatya) — Efen
dim, daha evvel kabul ettiğimiz madde muvacehe
sinde katılamıyoruz.
BAŞKAN — Buyurum Sayın Altay.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Değerli Başkan,
değerli milletvekilleri; bir fon var ve «Federasyon
lar fonu» adı altında bize takdim ediliyor. Bu fonu,
Sayın Özaİ'ın yeni getirdiği fonlardan ayrı görmek
lazım.
Esasen, eskiden beri spor dalında bu fon vardı.
Bu fon futbol dalımda vardı; futbolun bu kadar ge
lişmesi, meşin topla oynanan futbolun bu kadar
ilerlemesi bu fondan ileri gelmektedir. Diğer fede
rasyonların da nemalanması için bu fon lazımdır.
O bakımdan, biraz evvel, «"İtiraz ve ceza gelir
leri» fıkrasının maddeden çıkarılmasını teklif etmiş
tim. Bütün federasyonlar bundan faydalanmak isti
yor. Genel müdürlüğün yeterli gelirleri vardır. Sayın
bakanımız haklı olarak, 14 üncü madde kabul edil
diği için, bu maddede bu hususun kabul edilmez
olduğu görüşünü ileri sürdüler; ama federasyonlar
önemlidir. Biz, federasyontlann
ıkuvvetlendirlilmesi,
genel müdürlüğün kuvvetlendirilmesi anlamına gelir
görüşündeyiz.
Saygılarımla efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
16 ncı maddeyi okutuyorum :
Müsabaka hâsılatları
MADDE 16. — Müsabakalardan elde edilecek
brüt hâsılattan gerekli masraflar çıktıktan sonra ge
riye kalan miktar; federasyonlar fonuna, müsaba
kanın yapıldığı Beden Terbiyesi ve Spor 11 Müdür
lüklerine ve müsabaka yapan kulüplere dağıtılır. Bu
konudakli uygulama, usul ve esaslar bir yönetme
likle belirtilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. .
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
17 tıei maddeyi okutuyorum :
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Muafiyet
MADDE 17. — Bu Kanuna göre yapılacak spor
müsabaka ve gösterilerden elde edilecek gelirler Kat
ma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır.
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
Verilmiş önerge vardır; okutuyorumı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının «Muafi
yet» 'başlıklı 17 ınoi maddesinin ikinci satırının «harç
tan» kelimesinden sonra «ve belediye eğlence ver
gisinden» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Kadri Altay
Faik Tarımcıoğlu
Antalya
Bitlis
Ferit Melen
Van
Ülkü Söyiemezoğlu
Kahramanmaraş

Ayhan Sakallıoğlu
Sakarya
Ertuğrul Gökgün
Aydın
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dürünün teklifi üzerine Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı tarafından tespit olunur.
Amatör ve profesyonel futbol faaliyetleri Türkiye
Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tara
fından yürütülür.
BAŞJKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının «Federas
yon teşkili ve profesyonel daJllariın tespiti» başlıklı 18
inci maddenin ikinci fıkrasının (beşinci satırının)
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini;
«Amatör ve profesyonel spor faaliyetleri ve spor
dalının federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tarafın
dan yürütülür.» Ve yine ayrıca aynı 'maddenin so
nuna «Federasyonlar doğrudan doğruya genel mü
dürlüğe bağlıdır.» Cümlesinin eklenmesini arz ve
teklif ederiz.

Osman Bahadır
Trabzon
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER ((Kayseri) — Katılmıyoruz.
(MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim,
maddedeki muafiyet sınırı içinde bu verginin de
olduğu ve vergilerden sadece bir tanesinin tadadı
olarak sayılması hukuk tekniği bakımından uygun
olmadığı İçin katılamıyoruz.
KADRİ ALTAY '(Antalya) — Sayın Başkan söz
istiyorum...
IBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, söz
istemiş tim.
BAŞKAN — Sayın Altay, maalesef zatı âlinizin
söz istediğini görmedim ve oylamış oldum. Bu iti
barla mümkün göremiyorum.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
18 inci maddeyi okutuyorum:
Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti
MADDE 18. — Bir veya daha fazla spor dalı,
teknik ve idarî bakımdan birer federasyon bağla
nır. Ama'tiör federasyonların adedi ile profesyonel
dallar, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü
almak suretiyle Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
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Kadri Altay
Antalya

Faik Tarımcıoğlu
Bitlis

Ferit Melen
Van

Ayhan Sakallıoğlu
Sakarya

Ertuğrul Gökgün
Aydın

Ülkü Söyiemezoğlu
Kahramanmaraş

|Osman Bahadır
Trabzon
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet
katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Esasen aynı hü
kümler yasada vardır; bu açıdan önergeye katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altay.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Efendim, spor faa
liyetleri amatör ve profesyonel dallara ayrılır. Spor
faaliyetleri yalnız futbol faaliyetleri değildir ve ona in
hisar da ettirilmez. Spor faaliyetleri, değişik spor dal
larını kapsar; bunların da her birinin amatör ve pro
fesyonel yönü vardır. Değişikliğin bu nedenle yapıl
ması ve sadece futbola inhisar ettirilmesi uygun düş
mez kanaatindeyim.
Federasyonların onore edilmeleri çok önemlidir.
Bu bakımdan maddenin, önergemiz istikametinde de-
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ğiştiriimesi hern faydalı, hem de uygun olur görüşün
deyiz.
Amatör spora yer ve önem verilmezse, amatör
spor dalının gelişmesini sağlayamayız.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etemyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
18 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edil
miştir.
19 uncu maddeyi okutuyorum :
Federasyon başkanlıarının seçimi ve kurullarının
teşkili
MADDE 19. — Federasyon başkanları, kendi
spor dallarının temsilcileri tarafından gösterilen üc
aday arasından, Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
tarafından 5 yıl için atanırlar. Federasyon başkanları
gerekçe gösterilmek kaydıyla Genel Müdürün teklifi
üzerine Millî Eğitimi Gençlik ve Spor Bakanı tarafın
dan süresi dolmadan değiştirilebilir veya seçimi yeni
lenebilir.
Federasyon Başkanlığı ve kurul üyelikleri fahrîdir.
Ancak bunlardan kimlere ne kadar huzur hakkı veri
leceği Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile
belirlenir.
Federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının
teşkili, çalışmaları, görevleri, yetki ve sorumlulukları
yönetmelikle belirlenir.
Federasyonlar çalışmalarını, hazırlayacakları beş
yıllık plana dayanarak düzenleyecekleri yıllık prog
ramlara göre yürütürler. Federasyonlar, Merkez Da
nışma Kurulundan geçtikten ve Bakan tarafından tas
dik edildikten sonra bu plan ve programlara uymak
zorundadırlar. Federasyon plan ve programlarındaki
değişiklik, kabul edilmesindeki usule tabidir.
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak isti
yoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşlarım;
Sayın Sağesen, Sayın Tutum.
Sayın Sağesen buyurun.
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Madde
içinde, federasyon başkanlıklarını fahrî görev olarak
vasıflandırıyorsunuz; sonra da bunlara hakkıhuzur
veriyorsunuz. Bu çelişki değil midir? Fahrî bir görev
de ücret verilmesini fahrîlükle nasıl bağdaştırıyorsu
nuz?
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BAŞKAN —- Buyursunlar Sayın Bakan.
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Hakkıhuzuru üc
ret gibi kabul etmek doğru değildir. Hakkıhuzur, ki
şiye ilave bir menfaat getirmez; ancak, kendi zama
nını böyle fahrti bir meseleye tahsis etmesi dolayısıy
la yapılan bir ödeme mahiyetindedir. Bunu, fahrîliği
ortadan kaldırian bir menfaat şeklinde mütalaa etme
mek lazımdır. Fahrî kurulların çoğunda, bu şekilde
hakkıhuzurlar vardır efendim.
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aynı konudaydı
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Önergeler vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının «Federas
yon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili» baş
lıklı 19 uncu maddesinin ikinci satırının «Federasyon
başkanları» ifadesinden sonra «Gerekçe gösterilmek
kaydıyla» teriminin maddeden çıkarılmasını, onun
yerine;
«Başarısızlıkların, kanun, tüzük ve sportif çalış
maların veya aykırı davranışların tespiti halinde» iba
resinin konmasını arz ve 'teklif ederiz.
Kadri Altay
Faik Tarımcıoğlu
Antalya
Bitlis
Ferit Melen
Ertugrul Gökgün
Van
Aydın
Osman Bahadır
Ayhan Sakallıoğlu
Trabzon
Sakarya
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bask anlığına
Görüşülmekte olan yasa tasarının. 19 uncu mad
desinde; «'Federasyon 'başkanları, gerekçe gösterilmek
kaydıyla, Genel Müdürün teklifi üzerine Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından süresi dol
madan değiştirilebilir veya seçimi yapılabilir» cüm
lesinde «Genel Müdürün» sözcüğü yerine «kendi spor
dallarının temsloilerinin» sözcüğünün ilave edilmesini
arz ve teklif ederiz.
Yılmaz Önen
Durcan Emirbayer
İzmir
İzmir
Yi'lnıaz Demir
Salih Aloan
' Bilecik
Tekirdağ
Muzaffer Yıldırım
Mehmet Üner
Kayseri
Kayseri
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BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım :
«Başarısızlıkların kanun, tüzük ve sportif çalış
malaırım veya aykırı davranışların.tespiti halinde» iba
resinin konmasını arz ve teklif ederiz.
Antalya Milletvekili Kadri Altay ve arkadaşları
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tili ty ar mu efendim?
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim,
önergeye katılmak istiyoruz; fakat bir ifade eksikliği
var, Sayın Altay uygun görürse, düzelterek katılmak.
isteriz :
Zannederim şöyle olması iarzu edildi : «Federas
yon başkanları 'başarısızlıkları ile kanun, tüzük ve yö
netmeliklere aykırı davranışları tespit edilmesi halin
de, genel müdürün teklifi üzerine Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı tarafından süresi dolmadan değiş
tirilebilir veya seçimi yenilenebilir.» Yani (buradaki
gerekçeye bir objekitivite getirmiş oluyoruz bu şe
kilde.
BAŞKAN — Sayın Altay, önergenizi 'bu 'istika
mette düzeltmek ister misiniz; yoksa önergenizde ıs
rar ediyor musunuz?
(KADRİ ALTAY (Antalya) — Esas maksadımız
'bu efendim; 'bu 'balkımdan açıklık getirdikleri için
Sayın Balkanıma teşekkür ederim.
BAŞKAN — O faalde, önergenizi t>u istikamette
düzeltiyoruz ve tekrar okutacağız tefemdim.
Sayın Altay, önergesini, hükümetin teklifi isti
kametinde düzeltmiştir; bu önergeyi yeniden okutu
yorum :
Görüşülmekte olan kanun »başarısının «Federas
yon (başkanlarınım seçimi ve kurullarının teşkili» baş
lıklı 19 uncu maddesinin ikinci 'satırının, «Federas
yon (başkanları» ifadesinden sonra, «gerakçe gösteril
mek kaydıyla» teriminin (maddeden çıkarılmasını,
onun yerine :
'«(Federasyon başkanları, -başarısızlıkları ile kanun.
tüzük ve -yönetmeliklere aykırı davranışları tespit edil inek» ibaresinin konmasını arz ve teklif ederiz.
Antalya Milletvekili Kadri Altay ve arkadaşları
BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor.
Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
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Sayın Önen, 'bu değişiklikle sizin önergenizin de
maksadı (hâsıl olmuyor mu?
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Hayır efendim,
ayrı mahiyette,
BAŞKAN — O halde önergenizi tekrar okutu
yorum :
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 'Başkanlığına
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 19 uncu mad
desinde; «Federasyon başkanları, gerekçe gösterilmek
kaydıyla Genel Müdürün 'teklifi üzerine Millî Eği
tim Gençlide ve Spor Bakanı tarafından süresi dol
madan değiştirilebilir veya seçimi yapılabilir» cüm
lesinde, «genel müdürün» sözcüğü yerine, «kendi spor
dallarının temsilcilerinin» sözcüğünün ilave edilme
sini arz ve teklif ederiz.
Izmıir Milletvekili H. Yılmaz Önen ve arkadaş
ları.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyo
ruz.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet
katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Niye konuşma
hakkı vermediniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — İşaret görmedim Sayın Önen.
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Sormadınız ki
efendim.
BAŞKAN — Siz talep etmezseniz, benim sormam
mümkün değil efendim.
H. YILMAZ ÖNEN '(İzmir) — önerge sahibi
yim, sormanız lazım; ıbu ikinci hatanız.
BAŞKAN — Usulümüzde öyle bir şey yok efen
dim,
H. YILMAZ ÖNEN (izmir) — Efendim Kadri
Altay'da da aynı şey olmuştu,,
BAŞKAN — Efendim, Sayın Altay işaret buyur
muşlar, ben işaretlerini görmedim ve tabiatıyla işa
ret edip etmediği de anlaşılamadı.
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Sarmadan nasıl
işaret (bekliyorsunuz ki Sayın Başkan?
BAŞKAN — Efendim, içtüzük «söz isteyebilir»
diyor: Başkan illa sorar diye »bir hüküm yok; te
amülümüz de 'böyle.
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19 uncu maddeyi, yapılan değiş ikilikle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir.
20 nci maddeyi okutuyorum :
Spor kulüpleri
MAiDDE 20. — Spor kulüpleri, Dernekler [Ka
nununa göre teşekkül eder ve tescil ile 'Beden Ter
biyesi ve Spor Teşkilatına dahil olurlar.
Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatınca tescil edil
memiş kulüpler, federasyonlar tarafından tertiplenen
veya bunların denetimi altında yapılan müsabakalara
katılamazlar. Tescil olunmamış kulüpler adına lisans
verilmez,
Spor kulüpleri faaliyet gösterdikleri! dallarda ant
renör tutmaya mecburdurlar,
Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belir
lenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir.
21 inci maddeyi okutuyorum :
Kulüplerin denetimi
MADDE 21. — Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğü, kulüpleri her yönden denetler. Ge
rekirse hesap, defter ve işlemlerine el koyar. Dernek
ler Kanunu bükümleri saklıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde Sayın Sağesen ve Sayın Üzel so
ru sormak istemişlerdir.
'Başka soru sormak isteyen var mı efendim? Yok.
Sayın Sağesen, buyurun efendim.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın
Bakanım, maddede «Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğü kulüpleri her yönden demetler» de
niliyor. Bu denetlemenin zamanlaması nedir; haftada
bir mi denetler, on senede bir mi, elli senede bir mi,
yoksa 'vakit buldukça mı denetler? Bu hususta bir
açıklık getirebilir misiniz?
BAŞKAN — Sayın 'Sağesen, soru Başkana hita
ben ifade edilir; herhalde bir zühul oldu; bunu ha
tırlatmak istiyorum.
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Zühul
oldu Sayın Başkan.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, 'bi
liyorsunuz
denetlemenin geneîl temayülü periyodik
olarak yapılmasıdır. Tabiî, ani denetimler de vardır;
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ama onlar özellik arz eder. Esas, periyodik olarak bu
kulüplerin denetlenmesinden bahsediliyor.
Bunların
süreleri, yönetmeliğinde ayrıca tespit edilecektir,
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
'Sayın Üzel, buyurunuz.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın ©aşkıan,
denetlemenin her yönden alacağı keyfiyeti, zamanla
ma bakımından bir usul meselesidir; fakat her yön
den denetleme konusu bir başka mahiyet 'taşımakta
dır. Yön nedir? Hukukî yön müdür, iktisadî yön
müdür, yoksa bu tasarının amaçladığı yön müdür;
yani «yönler» demekteki maksat nedir?
BAŞKAN — Sayın ©akan, burada tadat edilme
diğine göıre, «her yönden kastedilen nedir?» demek
istemektedir iSayın Üzel.
Buyurunuz.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Kulübün tü
züğünde, kulübün amaçları zikredilmiştir. Ayrıca, bu
tasarının kulüplere getirdiği vecibeler vardır; antre
nör tutmak gibi... Her yönden yapılan denetim içe
risinde, hem hukukî bakımdan, hem malî bakımdan
yapılan denetimler söz konusudur. Bugüne kadar bun
lar bu-şekilde yapılagelmektedir. Ancak, spor kalitesi
yönünden yapılan denetim de yine bunun içerisine
girecektir; yani verilen programlarda, mesela spor
cu sağlığı gözetiliyor mu, sıhhatli beslenme esası gö
zetiliyor mu? Bu tasarı kanunlaştıktan sonra, sem*
sahalarımız arttıkça, biz bu sahaları kulüplere ver
meyi de düşünmekteyiz. O zaman kendilerine, başka
yönetmeliklerle, hu sahalarla, tesislerle ilgili olarak,
onların bakımı, korunması vesairesi gibi başka veci
beler de yükleyeceğiz. Bu açıdan da bir denetim or
taya çıkacaktır efendim.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edil
miştir,
22 noi maddeyi okutuyorum :
Sporcu lisansı
M A D D E 22. — -Sporcuların yarışmalara katıla
bilmeleri için lisans akmaları şarttır. Spor yapmaya
ve müsabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu
ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez.
Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdî ola
rak lisans alabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Mad
de üzerinde söz isteyen yok.

— 161 —

T. B. M. M.

B : 107

SALİM EREL (Konya) — Soru sormak ist'iyov
ram efendim.
BAŞKAN — Sayın Erel, soru sormak istemek
tedir.
Başka soru sormak isteyen?... Yok.
Buyurun Sayın Erel.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 22 nci
maddede, «Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri
için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve müsa
bakalara katılımya elverişliliği sğlık raporu ile tevsik
edilmeyenlere lisans verilmez.
Gerçek şahıslar, ıbir kulüp adına veya ferdî ola
nak lisans lalabilir» denilmektedir.
Sayın Başkan, Sayın Bakandan öğrenmek istiyo
rum : Yalnız sağlık raporuyla mı yetinilecek; bunun
yanında güvenlik soruşturması yapmayı da düşünüyorlaır mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROGLU (Malatya) — Burada gü
venlik soruşturması mevzubahis değil efendim. Spor
cu için öyle bir şart yok ıkanunda.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... 22 nci madde kabul edilmiş
tir.
23 üncü maddeyi okutuyorum :
Sporcuların sigortalanması
MADDE 23. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünden lisans alan profesyonel sporcular
il© Millî Takım sporcuları antrenman ve yarışma es
nasındaki spor kazaları ve hastalıklara karşı özel
sigorta sistemine göre sigortalanır. 'Millî Takım spor
cularının sigorta primleri Genel Müdürlükçe karşı
lanır.
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. SHP
Grubu adına Sayın Salih Aloan; buyurun.
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş
kan, ben de şahsım adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Buyurun Sayın Alcan.
SHP GRUBU ADINA SALİH ALCAN (Tekir
dağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; amatör
sporcularımıza neden önem verilmediği konusu dik
katimi çekmiştir, bu yönde görüşlerimi grubum adı
na açıklamak istiyorum.
1986 Gençlik Yılında, yüce Atamızın; «Gençler,
cesaretimizi takviye ve idame ettiren sizsiniz. Sizler,
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almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık me
ziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hüriyetinin en
kıymetli timsali olacaksınız» sözleriyle konuşmama
başlıyorum.
Devletimiz gençleri, alkol düşkünlüğünden, uyuş
turucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü
alışkanlıklardan ve cehaletten kurtarmak için gerekli
tedbirleri almalıdır. Gençlerimizin ruh, fikir ve be
den yönünden mükemmel şekilde gelişmesini sağla
mak hedefimiz olmalıdır.
Bu düşünce içinde, okul içi eğitim ve öğretime ila
veten, okul dışında, fikir, kültür, sanat, spor ve folk
lora önem verilmelidir.
Türk gençliği, Türkiye'nin en seçkin mimarı ve
tek ümidi olmalıdır. Gerici, bölücü ve yıkıcı değil; ya
pıcı, dengeli, yurdunu, ulusunu her şeyden çok seven
gerçek Atatürkçüler olmalıdırlar.
Ülkemizde 12 ile 24 yaş arası gençlik çağı olarak
kabul edilmiştir. Bunları da, orta dereceli okul genç
liği, üniversite ve yüksekokul gençliği, çalışan genç
lik, kırsal kesim gençliği, gecekondu gençliği, asker
gençlik diye sınıflayabiliriz. Türkiye'nin yaklaşık dört
te biri 12-24 yaş grubudur. Bu rakamlar, gençlik ko
nusunun önemini yansıtmaktadır.
Gençlere kişiliklerini korumaları için sorumluluk
verilmesi, kararlarda onların da fikirlerinin alınması,
kişiliklerinin tanınması, sorunları ile ilgilenilmesi, top
lum içinde onların da önemli bir yeri olduğunun bilin
mesi. gereklidir.
Gençlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar
da, öncelikle toplumumuzun gerçekleri ile bağdaşabilen ve günümüzün şartları ile tutarlı ve kalıcı bir genç
lik politikasının çizilmesinin gereğine inanıyoruz. Öy
le bir eğitim düzeni getirilmeli ki, insanların birbirini
seveceği, birbirine daha anlayışla davranacağı; barış
çı, yaşam güvencesi, iş bulamama kaygısı olmayan, in
celemeye, araştırmaya yönelik ve yıllardan beri bir
türlü gereği gibi uygulanmayan mesleki ve teknik öğ
retime ağırlık veren, gençliğin kabiliyetine ve istekle
rine uygun olarak, istedikleri eğitim kurumlarına, üni
versite ve yüksekokullara ve fakültelere girebilme im
kânlarının verilmesini sağlayan ve genç işsizler ordu
su yaratmayan bir eğitim sistemi getirilmelidir diyo
ruz.
Gençlik ve spora boş zamanlarda çok önem veril
melidir. Çağlar boyu sporun amacı daha hızlıyı, daha
yükseği, daha güçlüyü elde etmek olmuştur. Sporun
doğuşunda ve gelişmesinde insanın doğa ile savaşı rol
oynamıştır. Gençlerin sağlıklı ve güçlü yetişmesi için
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spora çok önem verilmelidir. Küçük yaşta başlayıp,
her yaşta spor yapma olanağını veren yaygın spor
kuruluşları sağlanmalıdır.
Spor, bedensel ve ruhsal yetenekleri düzenli, den
geli, amaca uygun olarak geliştirmek ve gereğinde
bunlardan en iyi biçimde yararlanmak için yapılır. Be
densel gücün gelişmesi ve yeteneklerin ortaya çıkma
sı, gence güven kazandırır ve gençlerde sorumluluk
duygusunu geliştirir.
Diğer yandan spor, gençlik çağının en önemli so
runlarından biri olan arkadaşlığı en iyi, en olumlu ve
güvenilir bir şekilde yetiştiren bir araçtır. Çalışan genç
lik ise, spor yapma olanağını, birkaç büyük sanayi,
fabrika ve işyerlerinin dışında, tüm ülkeye dağılmış,
sayıları çok yetersiz gençlik ve spor kulüplerinde bu
labilmektedirler.
Türk sporunda büyük diye anılan kulüpler, tüm
olanaklarını biçimsiz şekilde futbola harcamışlar, iyi
futbolculara büyük paralar vermişler, amatör spor
dallarını geliştirmemişler, amatör sporu canlandıran
kuruluşlara karşı çıkmışlardır. Amatör ve profesyonel
tüm kulüplerin mevcut kuruluşlarından da yeteri ka
dar yararlanılabilmesi için, çalışma programlarının
düzenlenmesi gereklidir. Ülkemizde spor kuruluşları
içinde görev almayan tüm gençlerin de spordan yarar
lanabilmesi için, çalışma programlarının düzenlenme
si gereklidir ve bu gençlerimizin spordan yararlan
maları en büyük dileğimizdir.
Değerli milletvekilleri, «Bir sporcu bir fidan» cüm
lesi de orman ile sporun memleketimiz için ne kadar
önem taşıdığını vurgulamaktadır. Beşikten mezara ka
dar en büyük zenginlik kaynağımız olan ağaçlarımızın
ve ormanlarımızın artışına, sporcu gençlerimizi de
ortak edersek en iyi kararı vermiş oluruz. Tüm spor
cu gençlerimizi, kulüplerimizi, onların üst kuruluşla
rını ve tüm sporcu kuruluşlarını, «Bir sporcu bir fi
dan» gerçeğinden hareketle, zamanı gelince, ağaçlan
dırma çalışmalarına katılmaya davet ediyorum.
Sözlerime son verirken, her gün sayısı artan işsiz
gençliği kahvehanelerden kurtarmak için, köydeki
gençlerimize, büyük şehirlerde büyük apartmanlar ve
gecekonduların dar sokaklarındaki ortadireğin çocuk
larına, küçük ve büyük sanayi çarşılarının çilesini çe
ken çırak ve kalfalarımıza yeşil amatör sahalarının
açılması dileğiyle hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alcan.
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Söz isti
yorum.
SALİM EREL (Konya) — Soru soracağım.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım.
MUZAFFER
YILDIRIM (Kayseri) — Sayın
Başkan, değerli milletvekili akadaşlarım; sporcuların
sigortalanmasıyla ilgili 23 üncü maddenin kapsamı
istenilen nitelikte değildir. Kanaafomca bazı eksik
likleri vardır; bunları arz etmek istiyorum.
«Millî talkım sporcularının sigorta primleri Genel
'Müdürlükçe karşılanır» deniliyor. Beden Terbiyesi
ve Spor Genel Müdürlüğünden lisans alan sporcu
ların neresi tarafından sigortalanacağı burada belir
tilmemektedir. 'Belki kulüplerince sigortalanacak, bi
linen bir şey; ama burada açıkça belirtilmesi gerekir
di. Birindi husus budur.
ikincisi; «Millî takım sporcuları antreman ve ya
rışma esnasında spor kazaları ve hastalıklara karşı
özel sigorta sistemine göre sigortalanır» denilmekte
dir. Şimdi, maddenin kapsamına göre, sporcular,
sadece antrenman ve yarışma esnasında kaza geçi
rirse sigortalı oluyorlar. Halbuki, bildiğiniz veçhile
gerek antrenmanlar, gerekse yarışmalar değişik şe
hirlerde yapılabilir; antrenmana gitmek üzere hare
ket, yarışmaya gitmek üzere hareket, başka bir şe'hire gitmek üzere hareket esnasında vuku bulacak, ka
rayolu, Uçak vesair ulaşım vasıtasıyla geçirecekleri
kazayı yine madde kapsamıyor. Maddenin bu eksik
likleri vardır. Bunlarla ilgili düzenlenmiş önergele
rimiz vardır. Bunları bilgilerinize arz etmek istedim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Soru sormak isteyen üyeler: Sayın Erel ve Sa
yın Konuksever.
İBuyurun Sayın Erel.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ka
nun tasarısının 23 üncü maddesinde, Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürlüğünden lisans alanlar
arasında profesyonel sporcular var, millî takım spor
cuları var. Yalnız burada amatör sporculardan bah
sedilmemiş; bunun sebebi nedir? Şu anda müzake
resini yaptığımız kanun tasarısı, dalha ziyade müsa
baka sporuna değil de, spor yönüne ağırlık verdi
ğine göre, amatör sporcular niçin bu madde kap
samına alınmamıştır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MJİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROÖLU .(Malatya) — Efendim, pek
tabiî Sayın Ererin değindiği konu, fevkalade ideal
bir konudur; yani, bugün 400 bin lisanslı sporcu
muz var. Birden fazla lisanslı olanları dikkate alır-
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kulüp profesyonel değildir, kulüp amatördür. Ku
lüplerin profesyonel takımı vardır.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Madde üzerinde verilmiş- önergeler vardır, oku
tuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan yasa tasarısının, sporcuların
sigortalanması lile ilgili 23 üncü maddenin, «Lisans
alan» kelimesinden sonra «amatör ve» kelimelerinin
ilavesini. Ayrıca, «spor kazaları ve hastalıklara» ke
limesinden sonra «ve bunlarla ilgili yolculuklara»
cümlesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.

sak, bunun 300 bin olduğunu kabul edelim ve ama
tör spor kulüplerinin durumlarını dikkate alalını:
Şimdi, bunları kim sigortalayacak? Kulüpleri sigorta
layacak. Kulüplerin böyle bir külfeti karşılama im
kânı var mı? Bunun cevabının verilmesi gerekir.
Biz bu kanun tasarısını hazırlarken, bu mesele
üzeninde çoik durduk; hatta bu amatör sporcuların
sigortası, özel sigorta sistemline tabi olabilir mi di
ye de düşündük. Ancak, henüz bu kanunun netice
lerini görmeden, fonlarda' 'biriken meblağları, büt
çe kaynaklarının dağılımını görmeden, dörtyüz bine
yakın bir kitleye sigorta primi mükellefiyeti getir
meyi uygun görmedik. Bunu belki ileride fonlarımız
ve maddî kaynaklar geliştikçe düşünmek mümkün
dür; fakat şu sırada bu tasan içinde bunu ele al
ma imkânım bulamadık.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
SALiİM EREL <JKonya) — Sayın Başkan, hiçbir
malî güvencesi olmayan bu sporcular için ne düşü
nüyorlar?
'BAŞKAN — Efendim, sorunuzu sordunuz ve ce
vabı da size takdim edildi.
Buyurun Sayın Konuksever.

M. Yılmaz önert
İzmir

Durcan Emirbayer
İzmir

Yılmaz Demir
(Bilecik

Muzaffer Yıldırım
'Kayseri

Salih Alcan
Tekirdağ

Mehmet Üner
Kayseri
Coşkun Bayram
Adana

SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (Edir
ne) — Sayın Başkan, ticarî kulüp olan profesyonel
kulüplerin amatör sporcularının sigorta şekli konu
sunda sayın bakanlıkça ne düşünülmektedir? Bunu.
anlamak istiyorum.
BAŞKAN — Zannediyorum, Sayın Erel'le zatı
âlinizin sorusu aynı mahiyettedir.
SEYİT- HÜSAMETTİN KONUKSEVER (Edir
ne) — Hayır efendim, amatör sporcu çok; fakat pro
fesyonel kulüplerde de amatör sporcu var. Bunların
sigortaları için ne düşünüyorlar? Onu öğrenmek is
tiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ • EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI .METİN EMİROĞLU '(Malatya) — Efendim,
profesyonel kulüp olmaz, profesyonel takım olur;
dolayısıyla kulüplerin hukukî statüsü
amatördür
ve Dernekler Kanununa göre kurulurlar. Bu açıdan.
böyle bir profesyonelliğe bu sigorta yükümlülüğü
nü vermek hukuken mümkün değildir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakarı.
SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (Edir
ne) — Ticarî kulüpler profesyonel kulüplerdir Ti
carî kulübün profesyoneli veya amatörü olmaz ki...
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN E'MİROĞLU (Malatya) — Efemdim

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının, «Sporcula
rın sigortalanması» başlıklı 23 üncü maddesinin bi
rinci satırındaki «profesyonel» kelimesinden sonra
«ve amatör» ibaresinin konulmasını arz ve teklif ede
riz.
Kadri Altay
Antalya

Faik Tarımcıoğlu
Bitlis

Ferit Melen
Van

Ertuğrul Gökgün
Aydın
Osman Bahadır
Trabzon

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi daha okutuyo
rum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 440 sıra sayılı Kanun Tasa
rısı 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
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Hüseyin Avni Sağesen
Ordu
Ali Rıza Akaydın
Çorum!

Kadir Narin
Diyarbakır
Seyfi Oktay
Ankara
Muzaffer Yıldırımı
Kayseri

T. B. M. M,

B : 107

'Madde 23. — Beden Teribiyesi ve Spor Genci
Müdürlüğünden lisans alan sporcular, antrenman,
yarışma ve bu yolculuklar esnasında spor kazaları
ve (hastalıklara karşı özel sigorta sistemine göre si
gortalanır. 'Bu sporculardan amatör ve millî takım
sporcularının sigorta primleri Genel
Müdürlükçe
karşılanır. Profesyonel kulüp sporcularınım sigorta
ları kulüplerince yapılır.
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Sayın
Başkan, demin «Söz istemediniz» dediniz, onun içı"n
önergem üzeninde peşinen söz istiyorum.
(BAŞKAN — Efendim, daha önergeleri aykırılık
derecesine göre işleme koyacağız. Komisyonun kabul
edip etmemesi üzerine zatı âlinize veyahut da her
hangi b:ir s!öz isteyene söz vereceğim.
Bu itibarla, önergeleri aykırılık derecesine göre
yeniden okutuyorum:
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve ar
kadaşlarının önergesi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 440 sıra sayılı Kanun Tasa
rısı 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz.
(Madde 23. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünden lisans alan sporcular, antrenman,
yarışma ve bu yolculuklar esnasında spor kazaları
ve hastalıklara karşı özel sigorta sistemine göre si
gortalanır. Bu sporculardan amatör ve millî takım
sporcularının sigorta primleri Genel Müdürlükçe kar
şılanır. Profesyonel kulüp sporcularının sigortalan
kulüplerince yapılır.
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ıBAŞKANVEKİLiİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz.
'BAŞKAN — Hükümet?...
MÜLiLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılamı
yoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet
katılmıyor.
»Buyursunlar Sayın Sağesen.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; yıldız sporcuların yetiş
mesi, ya da sporun belirli dallarında sıçramalar yapıl
masının kaynağı amatör sporcudur. Eğer bizler bu kay
nağı teşvik edici tedbirleri getirmezsek, yıldız sporcu
yetiştiririz, uluslararası karşılaşmalarda sıçramalar ya
parız diye hiç boşuna beklemeyelim.
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Bakıyorum, yasanın başından bu yana, ufak tefek
atıflar olmasına rağmen, amatör sporcular genellikle
hep yaya bırakılmaktadır. Biz amatör sporculara ge
reken desteği sağlamaz, suyu vermezsek, gübreyi ver
mezsek, onlarda yeşermiş bir yaprak görmemiz imkânı
olmayacaktır; dolayısıyla yıldız sporculardan da bir
sonuç alamayız, çünkü yıldız sporcu yetiştiremeyiz. O
nedenle bu önergeyi verdim.
Amatör sporcuların mutlaka sigorta edilmeleri ge
reklidir. Bu öyle çok büyük rakamlara ulaşacak mik
tarlar olmadığı gibi, devlete çok büyük yükler geti
recek rakamlar da değildir. Sekiz, on milyarlık veya
fonlarla beraber yirmibeş, otuz milyarlık bütçe için
de çok düşük bir meblağı yük olarak getirecektir.
Takdir sizlerindir. Teşekkür eder saygılar suna
rım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sağesen.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
İzmir Milletvekili M. Yılmaz Önen ve arkadaşla
rının önergesi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan yasa tasarısının, sporcuların
sigortalanmasıyla ilgili 23 üncü maddenin «lisans alan»
kelimesinden sonra «Amatör ve» kelimelerinin ilave
sini. Ayrıca; «Spor kazaları ve hastalıklara» kelime
sinden sonra «ve bunlarla ilgili yolculuklar» cüm
lesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz efendim.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmamaktadır.
Önergeyi "-oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Antalya Milletvekili Kadri Altay ve arkadaşları
nın önergesi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının «Sporcula
rın sigortalanması» başlıklı 23 üncü maddesinin bi
rinci satırındaki «profesyonel» kelimesinden sonra
«ve amatör» ibaresinin konmasını arz ve teklif ede
riz;.
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BAŞKAN —- Efendim, bu önergeyi, daha önce ka
bul edilmeyen bir önerge sebebiyle işleme koyamıyo
ruz. Zira, Yılmaz Önen ve arkadaşlarının önergesin
de de «amatör ve» kelimesinin ilavesi isteği vardı. Bu
itibarla, önergeyi işleme koyamıyorum.
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Sayın Başkan, be
nim önergemde ikinci bir şık daha vardı.
BAŞKAN — Efendim, bu son önergeyi işleme koy
mamız imkânsız. Zira, önergeler okunduktan sonra,
önergelerin aykırılık derecesine göre tasnifi yapılıyor.
önergeler okunduktan sonra gelen bir önergenin, han
gisinin aykırı, hangisinin değil hususu mümkün ola
mayacağından, önergelerin okunmasından sonra ge
len önergeleri işleme koymamız mümkün değil.
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
24 üncü maddeyi okutuyorum :
Profesyonel spor
MADDE 24. — Profesyonel dallar, Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma
Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı tek
lif üzerine, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tara
fından tespit olunur.
Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federas
yonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir.
Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ti
caret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya ku
rulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyo
nel futbol takımlarını kiraya verebilirler.
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen?..
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Söz
istiyorum Sayın Başkan.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Söz istiyorum efen
dim.
SALİM EREL (Konya) — Soru sormak istiyorum
Sayın Başkan.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sorum var
efendim.
BAŞKAN — Efendim, madde üzerindeki konuş
malar tamamlandıktan sonra, sorular için söz verece
ğim. Sizleri kaydettim efendim.
Buyurun Sayın Ergüder.
IHALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; b'ir hafta evvel,
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapan
kanun .tasarısı görüşülürken, en büyük ideallerimden
bir tanesinin bu olduğunu söylemiştim.
Bendenizin kanaatına göne, bir milletvekilinin ar
zu ettiği kanunlar vardır ve o parlamentoda, aynı ka
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nunların çıkarılmasını arzu eden milletvekili adedi
fazlalaşırsa, işler daha da kolaylaşır. Bendenizin yani
adalet işleri dışında mesleğim dışında hobilerim ola-.
rak spor, turizm ve bilhassa su ürünleri geliyor. Su
ürünleriyle ilgili kanunu da, geçici bir merak olarak,
memleketimin balık yuvalarının tahribine fevkalade
üzülen bir insan olarak arz etmiştim.
Bugün, hemen hemen 30 .senelik bir idealim tahak
kuk ediyor. Daıha evvel de arz ettim, teşehhüd mik
tarı yönetici olarak çalıştık kulüplerde. Eski günleri
hatırlıyorum, bu koridorlarda veya localarda, spor
bakanının peşinde, kanunlarımızın çıkması içlin koşar
dık; çok soğuk karşılardı bizi o zamanın bakanları.
İçimizde o kadar büyük hicrandır ki, kupalarımız eli
mizde, başbakanları, millî eğitim bakanlarını stad
yumlarda beklerdik. Allah'a şükür, dikkat ediyorum,
bu tasarı görüşülmeye başladığından beri 40 değerli
milletvekili hatip olarak söz aldı. Demek ki, bu par
lamento, sporu seviyor ve sporun uygar kânunlarını
getirmeye kararlı. Bu bakımdan hepinizi saygı ve sev
gi ile selamlar, minnetlerimi arz ederim efendim. (Al
kışlar)
'Biraz önce, çalışkan Kanunlar ve Kararlar Mü
dürüne bir tezkere yazdım, yarım saat gibi kusa bir
ısürede neticesini aldım. Büyük parlamentomuz şim
diye kadar 218 kanun çıkarmış. Halen Türkiye Cum
huriyetinde 11 142 kanun yaşıyor; yani, Türkiye Cum
huriyeti 11 142 kanunla idare olunuyor. Demek ki bu,
torbadan çıkan bir kanun tasarısı değil. Bu kanun ta
sarısı, düşünülerek, taşınılarak, spora meraklı Sayın
Başbakanımın, spora meraklı hükümetimin ve özellik
le sayın bakanımın, tahsisen bir kuyumcu edası ile
çekip aldığı bir tasarı. Tabiî, Sayın Nihat Akpak ve
diğer arkadaşlarımızla beraber, karınca kararınca, biz
de az çok kulise girdik.
Bugün, tasarı görüşülmeye başladığından beri, 24
üncü maddeyi, bir derviş edası ile sabırla bekledim,
bu benim idealimdir.
Spor yapmak İsteyenlerin, tesis ve malzeme bul
makta güçlük çektiği, artık, uluslararası yarışmalarda
sporcu ve seyircilerin boynu bükük ayrıldığı bir dün
yada yaşıyoruz. Demek ki, sporda sancı var. Neden
Meksiko-86'da bir Türk takımı temsil edilmesin.
Şimdi sizlere bir - iki hatıra nakletmek isterim :
1 4 - 1 8 Nisan 1986 tarihimde Charles De Gaulle Ha
vaalanının tepesinde; ipek atlas Türk Bayrağı nazlı bir
gelin gibi sallanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti OECD'
de var, NATO'da var, Avrupa Konseyinde var; fa
kat beynelmilel yarışlarda maalesef yok.
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Güreşçilerimizin sırtı mindere değmekten, yıldızla
rı saymaktan başı dönüyor. Futbolda Edirne'den son
ra pas; Bdirne'ye kadar gidiyoruz ve kalıyoruz. Bu
neden böyle oluyor?
1948 Olimpiyatlarını hatırlarsınız, Londra'da BBC
nin yayınında, o mütöhakkim ve kendini beğenen İn
giliz sporcuları ve idarecilerinin huzurunda Millî Mar
şımız tam altı kez çallındı. Bütün dünya radyodan -o
tarihte televizyon yoktu- Türk Millî Marşını arka ar
kaya tam altı defa dinledi. Çünkü orada -birçoğu rah
metlidir şimdi- Celal Atik'ler, Yaşar Doğu'lar, Ali Yüce'ler olmak üzere, Türk minderinde gücünü göster
di; fa)kat ondan sonra düşüş başladı.
Şimdi efendim, sıkıntı şurada; model yanlıştır.
Malumu âliniz diniliyorum değerli arkadaşlarımı, mü
sabaka sporundan bahsediyorlar. Bu memlekette, mü
sabaka sporunu ayrı bir statüye sokmadığınız müd
detçe hiçbir zaman ilerleyemezsiniz.
Sayın arkadaşlarım 400 bin lisanslı amatörlerin
de sigortalanmasını istiyorlar. Çok büyük bir görüş,
insancıl bir görüş; ama ondan evvel lokomotif olan,
hayatını her gün savaşta geçiren, günde 3 saat antren
man yapan, haftada bir - iki defa maç yapan futbol
cuların hayatları zaten emniyet içinde değil Bir aya
ğı kırıldı mı -bir yarış atı gibi, affedersiniz- hayatı
söndü. İşte, yakın bir zamanda bir oyuncumuz ra
hatsızlığı sebebiyle sahalardan uzaklaşıyor.
O halde model ne olması lazım? Para getiren, bir
moment olan bir ticaret tasavvur ediniz, gişeler açılı
yor, iki saat sonra kapanıyor; 40 milyon lira hâsı
lat elde ediliyor ki, ticarette bu yoktur. 40 bin kişiyi
bir araya topiluyonsunuz. En kuvvetli genel başkanlar
otobüslerle seçmenlerini sahalara topilamalarına rağ
men, yarım saatte 40 bin kişiyi toplayamıyorlar.
Demek ki, fukara memleketlerde, hele orta sınıfta,
özlemi çok olan insanların futbolda tanışmaıst çok
çabuk oluyor. Bütün bunlar olduğunda ise bir hare
ket başlıyor. Anadolu'nun herhangi bir değerli vila
yetinde bir pazar günü nereye gidersiniz? Eğer o gün,
bu vilayetlerimizden birisine Galatasaray, Fenerbah
çe, Trabzanspor veya Beşiktaş gibi futbol takımları
gelmişse, simitçiden, otobüsçüye kadar bir hareket
olacak demektir.
Kendisi amatör olan; fakat neticeleri profesyonel
olan bir meselede ne yapmamız lazımdı? Bir kanun
sevk etmek lazımdı. Sayın hükümetim, seçim beyan
namesinde ve hükümet programında spora verdiği
ehemmiyeti zaten tasdik etmiş ve böylece bu tasarı
huzurunuza bugün geldi.
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Şimdi, 24 üncü madde ne diyor?
BAŞKAN — Sayın Ergüder, süslemeleri ve giriz
gâhları hesaba katmadım. Bu itibarla, vaktinizi ona
göre değerlendirmenizi rica edeceğim. (Alkışlar)
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sa
yın Başkan, ısınmam lazım. (Gülüşmeler) Isınmadan
maç olmuyor.
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Daha yeni ısındı.
BAŞKAN — Konuya girelim efendim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Konuşsun efen
dim.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Şimdi daha iyi
yağlıyor.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Tam
48 yıl yaşama şansı elde eden 3530 sayılı Kanun, artık
ıbugün yavaş yavaş locasına çekiliyor.
Şimdi dikkat buyurun; bu maddede «Spor kulüp
leri, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göne kuracakları veya kurulmuş olan şir
ketlere devredebilirler veya profesyonel futbol takım
larını kiraya verebilirler.» diyor. Burada yine, ana
kulüp amatör kalmak şartıyla, profesyonel takımları
nı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince şirket
leşmeye bu kanun cevaz verir, deniyor; yani bu hük
me göre, ana kulüp şirketleşir veya devreder denili
yor. Plan ve Bütçe Komisyonunda verdiğimiz naçiz
bir takrirle -ki sayın bakanım da «evet» dedi- hatta
kiraya da verebilir.
iO zaman ne olacak? Bizi, yani spor idarecilerini
parlamento büyük bir yükten kurtarmış .oluyor. Ar
tık vergi sistemi; yani gerçek transfer bedelleri ve
gerçek harcamalar meydana çıkacak. Bu suretle, spor
da ahlak ve fazilet esas olduğuna göre, bu kanun ta
sarısının maddesiyle Türkiye'de -sayın milletvekilleri,
dikkat edin; mecburi değil, ihtiyarî (facultatif) kulüp
eğer arzu ederse, o kısmını profesyonel hale getiriyor.
Bu suretle, bunlara dayalı yan sanayi başlayacak.
Şimdi bir iki misal vermek isterim : İngiltere'de
Arsenal Kulübünün stadına gittiğiniz zaman 1 5 - 2 0
tane de loca görürsünüz. Bastırırsınız sterlini locaya
girersiniz; yersiniz, içersiniz, maile oturur maçı seyre
dersiniz. O hale getirmişler ki, sattıkları eşarplarla,
kitaplarla, malzemelerle çok para kazanmaktadırlar
ve bu suretle devletin sırtından aşağı inmişler, kendi
leri çalışmaya başlamışlardır.
IBugün profesyonel futbol, amatör idarecilerin elin
de maalesef muvaffak olamıyor. Eğer bugün 5 - 6 ku
lüp bunları birinci derecede götürüyorsa, değerli işa
damları, değerli sporseverlerin sayesinde bunu yapa-
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biliyorlar; ama bu ara -üzülerek söylüyorum ki- bir
çok sermaye de batıyor. Bunların batmaması için ris
kin dağılması lazım. Hatta ileride, farzediniz k'i, Ga
latasaray Kulübü -Sayın Genel Başkanım burada otu
ruyor- şirketleştiği zaman, bendeniz sayın Galatasaray
Kulübünden bir pay alabilirim ve bundan da mutlu
luk duyarım; yahut da Beşilktaş Kulübünden pay ala
bilirim, Beşiktaş Kulübünün maçına rüçihanlı olarak
girerim; aynı zamanda bir yardımdır. Her dakika dev
letten yardım istemenin manası yolk ki... Çünkü dev
letin de daha mühim görevleri var.
iBu 24 üncü madde yüksek reylerinizle kabul edil
diği zaman, kulüp başkanları bunu düşünmeye başla
yacaklar ve bir müddet sonra şirketleşeceklerdir.
Muhterem .milletvekilleri, Puma denilen, Adidas
denilen dünya çapında 'büyük spor malzemesi fabri
kaları kurulmuştur, öyle bir sanayie dayalıdırlar ki,
bugün bütün gençler bu ayakkabıları kullanıyorlar.
Bizde de kulüpler şirketleşip imtiyazlarını aldıkları
takdirde, artık devlete hacet kalmadan, istediği şekilde
düzenini kuracaklarıdır. İlle de kâr dağıtması mev
zubahis değil; birtakım imtiyazlar verebilir. Ne vere
bilir imtiyaz olarak? (A) kulübüne kayıtlı olan bir
aza, bir pay almış olan aza, maçlara üstün girme hak
kını veya seyahatlere gitme veyahut meşhur bir oyun
cunun formasını, imzasını alma gibi bir imtiyaza sahip
olabilir ve bu suretle fonksiyonel hareketler çok fazlalaşır. Binaenaleyh, tedvin olunan ve teklif olunan
bu kanun tasarısı fevkalade güzel. Bu bakımdan hü
kümetime ciddî olarak saygılarımı, sevgilerimi ve
minnetlerimi- arz ederim. Belki Mexico-86'da bulun
mayacağız ama, bu kanun maddesini kabul ettikten
sonra, inşallah, «Türkiye - 90»da biz de Avrupa'nın
bütün çalışmalarına iştirak edeceğiz.
İSMET TURiHANGÎL (Manisa) — Hayal mi ku
ruyorsunuz?
IBAŞKAN — Sayın Erigüder, toparlayın lütfen.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — To
parlıyorum Sayım Başkanım.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen...
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sa
yın Başkanım, müsamahanıza teşekkür ederim.
Yalnız bir şey daha arz etmek istiyorum efendim :
Son zamanlarda zihinsel müsabaka ve seyir sporlarına
politika sokma teşebbüsleri vardır. Zaten şirketlerin
en büyük faydalarınidan bir tanesi de, bu gibi teşeb
büsleri bertaraf etmektir. Ben hukuk fakültesinden al
dığım terbiyeye, siyasî terbiyeme ve sizlerden aldığım
bilgillere dayanarak, üç şeyin kati surette politikadan
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uzak tutulmasına inanıyorum. Bunlar sırasıyla, ordu,
millî eğitim ve spordur. Son zamanlarda dikkat edi
yorum, milletvekili arkadaşlarımı kulüp meselelerine
müdahale etmeye başlıyorlar; başları derde g'irer.
Oradan gelecek 50 tane oy eksik olsun.
İSMET TURHANG1L (Manisa) — Sayın Ergüder, siz onları kendi grubunuza söyleyin efendim.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bina
enaleyh, mümkün olduğu kadar spora politikanın so
kulmaması lazımdır. Çünkü sporu idare edecek olan
lar, spordan anlayan insanlardır. Ancak valiler, be
lediye başkanları ve milletvekilleri, hami sıfatıyla spo
ra yardım ederler. Bu yapıldığı sürece de Türk sporu
ilerler.
IBen'i dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için hepi
nize saygılarımı sunarım, sağolıin. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanı, usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
SALİM EREL (Konya) — Efendim, sayın konuş
macı konuşması içeridinde bir iki tane spor malze
mesi satan şirketin isimlerini sayarak, iltimasa ve hak
sız rekabette sebep olabilecek beyanda bulundular. Bu
ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasını arz ediyorum
efendim.
• BAŞKAN — Buyurun oturun, tutanaklardan her
hangi bir şey çıkmaz efendim; oraya yazıldı bir ke
re.
SALİM EREL (Konya) — Burası reklam yeri de
ğil efendim.
iBAŞ'KAN — Yazıldı efendim, yazıldı; buyurun
oturun.
Sayın Üzel, buyurunuz efendim.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; Sayın Ergüder arkadaşımızın
burada çok güzel yaptığı süslemelere, girizgâhlarla ve
güzel sohlb'etvari konuşmalara, bir spor teşkilatının
başkanı olamamaktan dolayı ben devam ©demeyece
ğim. Çünkü, burada bir kanun tasarısını görüşüyo
ruz ve ben daha ziyade, müzakeresini yaptığımız 24
üncü maddenin, hukukî açıdan bir açıklamasının ya
pılmasında zaruret olduğu görüşündeyim.
Profesyonel dalların teşkilinde, eğer işlin içerisine
politika girmeyecekse, Sayın Ergüder arkadaşımızın
dediğine göre, zannediyorum biraz para.ve holding
girecektir. O itibarla, bu maddede Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanına verilen bir yetkinin nerelere ka
dar gidebileceği hususunda, Sayın Ergüder arkadaşı-
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mıızın açıklamasından sonra, artık daha fazla bir açık
lama yapmayacağım.
NİHAT AKFAK (Sakarya) — Şirketleşme ile
holdingleşmeyi nasıl bağdaştırıyorsunuz?
IBAŞKAN — Sayın Akpalk, lütfen...
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Ancak, şunu ifa
de etmek istiyorum : Maddede, «Profesyonel dallar...
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tes
pit olunur» deniliyor. Bu tespiti nasıl yapacaktır?
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürünün, Merkez
Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle ya
pacağı teklif üzerine tespit olunacaktır.
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devredebilirler» şeklinde idi. Ancak Plan ve Bütçe
Komisyonunda yapılan teklifte, sadece ve sadece,
«futbol takımlarını kiraya verebilirler» şekline dönüştürülmüştür. Bugün basketbolümüz futbol kadar
önersenmiyor mu? 'Uluslararası ımüsbaikalar kazanmıyor mu? Bu bakımdan da profesyonel dallar teşkil
edilemez mi?

I
I
ı
I
I
Şu halde, profesyonel' dalları Millî Eğitim Gençlik I
ve Spor Bakanı tespit edeceğine göre, acaba bu dal I
ların hangi esaslarla olabileceği hakkında getirileoeik I
görüş üzerinde, sadece Millî Eğitim Gençlik ve Spor
I
Bakanı mı kendi yetkisini kullanacaktır? Bu husus,
I
amatör sporun yaygınlaştırılması ve profesyonel spo
I
run daha derin bir hale getirilmesi açısından, kanunun
I
genel gelişimi itibariyle, daha ziyade liberal bir sis
I
teme doğru gidiişmiş gibi görülmelkte ise de, bu bir
yelM temerküzü halinde, profesyonel dallıların tespiti I
gibi oolk önemli ve çok geniş bir konuda, Millî Eğitim I
Gençlik ve Spor Bakanının elinde toplanıyor.
I
O itibardadır ki, işin içine para girer dedim; tıp
I
kı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının iş kolla
I
rını tespitte, bugün içine düştüğü güçlükler gibi, ile
I
ride Millî Eğitim Bakanı da profesyonel dalların
I
'tespitinde bu güçlüklere düşecektir.
I
'NİHAT AKPAK (Sakarya) — Profesyonellikte
I
tüzük vardır.
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Kaldıki, «Pro
fesyonel spor dallarının, teşkili, ilgili federasyonları
I
ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir» diyor. Ba
na laf atan sayın arkadaşımın, tüzüğün ne olduğu
I
nu 'bilmediği anlaşılıyor. Anayasada belirtilen tüzük
hükmü, 'bakanlıklardan alınacak görüşler ve Danış
tay Başkanlığından da geçerek, Balkanlar Kurulun
ca tasdik edildikten sonra gerçekleşir.
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Tüzüğün nasıl
hazırlandığını biz biliyoruz.
I
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bu liberal eko
I
nomi ile amatör ve profesyonel spor dallarının tes
I
pitinde hükümete ve bilhassa bakanlığa geniş yetki
alma konusu nerede kaldı? O itibarla sayın bakan,
neden tüzükle olması lazım geldiğini burada izah
ederse memnun olurum.
'Kaldı ki, hükümetin teklif ettiği metin, «Spor ku I
lüpleri, profesyonel (talkımlarını... kurulmuş şirketlere I

Size başka misaller vereyim : Sayın Ergüder arkadaşım eski hatıralarından gayet güzel bahsettiler.
Türk pehlivanlarının 1946 ve daha eski yıllarda dünya minderlerinde gösterdiği büyük (muvaffakiyetler
sonucu, Türkiye'ye dönüşlerinde yer yerinden oynadi. Kendilerini omuzlarımıza aldık ve alkışladık. Bis'i'kletçilerimiz öyle idi, boksörlerimiz öyle idıi, eksrirnçilerimiz öyle idi, bilir misiniz?
İşte, bu nedenle soruyorum : Neden futbol tekımlaırrnı hassasiyetle buraya koydular da, diğer spor dailarmı .serbest bıraktılar? Hiç olmazsa, hükümetim teklif ettiği metindeki gibi kalsaydı; oraya zaten futbol
takımları girebilirdi ve icabında başka 'takımlar da
buraya girebilirdi. Onun için, «futbol takımları» deörekle bunu biraz daha daraltmış oluyorlar.
Son bir ifadem var, o da şudur : Sporcunun bütün muvaffakiyeti, nihayet kendisinin bir altın madalya ile veyahut diğer derecelerle ödünlendiri.lmesline bağlıdır. Bu Kanunda, amatör sporu teşvikimizde
veyahut profesyonel sporu dahi görüşümüzde, ödüllendirmeye dair hiçbir esas getirilmemiştir. Türk sporuna ait bir ıkanundur. Millî futbolcularımızı ödüllendirmede her halde millî madalyalar veyahut millî
birtakım ödüllendirme esaslarını da getirmekte son
derece yarar vardı. Belki profesyonel dallar için bunu şimdi bu maddede kullanmak mümkündür; ama
amatör futbolcuların ödüilendirıiılmesi konusunda, büyük muvaffakiyetleri karşısında kendilerine verilecek
aıltınların ne 'şekilde verilebileceğini!, de kendilerinden
kıskanmayalrniv
Saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Başka söz isteyen?.. Yok.
Soru .sormak isteyen sayın üyelerin isimlerini
tespit ediyorum : Sayın Erel, Sayın Tutum, Sayın
Turhangil.
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROÖLU (Malatya) — Sayın Başkanım, değerli konuşmacıya bir açıklama yapma <knkânım var mı?
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BAŞKAN — Kusa alımaik 'kaydıyla yerinizden ko
nuşabilirsiniz.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Tabiî efen
dim.
Bu konu, oldukça (kamuoyunun dikkatini çekiyor;
kürsüde de arz etmeye çalıştım. «Efendim, profesyo
nellik yasalaşitıriılryor» diyenler d'e oldu. Fakat Ibıazı
füılî durumlar vardır ki, kendi hukukunu kendisi ya
ratır ve eğer bunu ortadan 'kaldırmaya gücünüz yet
mezse, o zaman buna hukukî bir esas getirmek za
rureti kendiliğinden ortaya çıkar.
Profesyonellik 3530 .sayılı Kanunda düzenlenımemiıştir ama, 'bir profesyonel futbol yönetmeliği var
dır, uzun yıllardan beri yasaya aykırı olduğu halde,
fiilî bir durum olarak uygulana gelmektedir.
O halde, şöyle bir sual gündeme geliyor : Futbol
da bugün uygulanan profesyonelliği ortadan kaldırırıak düşüncemiz var mı? Böyle bir temayülümüz
var mı? Yok. Ö halde burada, bazı düşüncelere gö
re de, «Efendim, profesyonellik sadece futbolda ol
mayabilir; diğer dalarda da pröfesyonellük olabilir»
düşüncesi de geçerlidir. O bakımdan, bu profesyonel
liği sadece futbola münhasır kılmayı uygun görme
dik; ama profesyonel dal ihdasını da oldukça belli
prosedürlere bağladık.

/

ıŞunu söylemek istiyorum ki, spor olayları mil
letlerarası platformda şekillenen olaylardır. Bugün
(milletlerarası platformda profesyonelliği kabul edil
meyen bir spor dalının, bizim tarafımızdan profes
yonelliğinin kabul edilmesi de mümkün değildir. Do
layısıyla, bu konudaki kararlar, dünya spor kamu
oyunun 'belli bıiır spor branşında profesyonelliğe at
fettiği değer ve uygunluk eğer geniş manada bir ka
bul görürse ve Türkiye'de de futbol dışında belli
branşlarda profesyonel dallar kurulması uygun görü
lürse, -beynelmilel müsabakalar vesaire bakımındano zaman Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü,
Merkez Danışma Kurulunun mütalaasını almak
suretiyle bakana 'bir teklif- yapacak ve nihaî kararı
da Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı verecektir.
Yani, bu prosedür tamamen Türkiye'deki spor faa
liyetlerinin gelişiiımi ile alınacak bir karar değildir. .Bey
nelmilel spor faaliyetlerinin ve aktivıitelerinin arz et
tiği duruma ve kabul ettiği yeni standartlara göre
şekillenecek bir husustur. Bunu, bir kere ifade etmek
istenim.
Neden tüzükle düzenlendi, buna neden ihtiyaç
duyuldu? Tüzükle düzenlenmiş olması balkanın yet
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kilerini kısıtlar mı? Kısıtlamaz. Tüzükle düzenlenmiş'
olması, bakanın yetkilerini kısıtlamaz; fakat böylesi
ne hassas bir konuda kurulacak bir profesyonel da
lın idaresi, yönetimi, bağlantılarının yönetmelikle de
ğil de, tüzükle teşkil edilmesinde fayda gördüğümüz
için, bunu tüzükle düzenlenir hale getirmiş bulunu
yoruz. Bunu, yönetmeliğe hassaten bırakmadık, onu
ifade etmek isterim. Her gelen iktidarın, kendi insiyatifiyle kolayca karar vereceği bir ımesele olmama
sı açısından da, bunun tüzükle düzenlenmesinde fay
da gördük.
Hatta diyebilirim ki, bir 'değerli milletvekıilimıiz
-Sayın Aksu- bunun kanun mevzuu olmasını tekilif
etmişti, Ancak bu, komisyonlarda yapılan değerlen
dirmelerde, şu anıda futbollu ihtiva etmesi bakımın
dan, sadece bir dal için kanun çıkarılmasını da uy
gun görmediğimiz için, bumun tüzükle düzenlenme
sini , burada tanzim etmiş bulunmaktayız.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Tutum, soru sormak istemiştiniz; buyurun.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
24 üncü maddede Sayın Üzel'in sorduğu; fakat ya
nıtlanmayan bu soruyu dile getirmek istiyorum.
«Profesyonel dallar... Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı 'tarafından tespit edilir.» Maddede böy
le diyor. Aslında bu yasa, idarî vesayetin, âdeta doğ
rudan doğruya spor faaliyetleri üzerine bütün şlddetiyle çöktüğü bir kanun tasarısıdıır. Şimdi benim so
rum şu Sayın Başkan :
iProfesyonel dallarla, siyasî makamı işgal eden
bakan arasında nasıl bir ilişki kuruyorlar, bunun an
lamı nedir? Bakanlık değil, sayın balkan tespit ede
cektir; siyasî kişiyle, profesyonel dalları tespit ara
sında nasıl bir ilişki kuruyorlar? Lütfederler mi?
BAŞKAN — Teşekkür edenim.
Buyursunlar Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Profesyonel
dalların tespitinin hangi esaslara bağlı olduğunu ifa
de etmiştim.
(Federasyona bağlı bir profesyonel dalın tespitini,
bu konuda Anayasa ile yükümlülük yüklenmiş olan
ve Türkiye'de hangi dalda 'profesyonellik ihdas edil
mesi gerektiği gibi çok hassas bir 'meseleyi devletin
dışında başka organlara verme düşüncesini benim
anlamam mümkün değildir. Bu bir «idarî vesayet»
tabiri ille spor faaliyetleri üzerinde devletin merkezi
yetçi denetimini getirme kastediliyorsa, bunun oi-
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madiğini, bundan 'evvelki maddelerdeki 'konuşmanı
sırasında açıklamış bulunmaktayım. Hatta burada
hem malî, hem idarî 'balkımdan eski yasalara ve tat
bikata göre biraz daha özerklik esası getirilmiştir.
Bu açıdan bunun, 'bir merkeziyetçilik manasında idarî
vesıayet olarak yorumlanmasını mümkün görmüyo
rum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Turhangil, buyurun.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, 24 üncü maddenin üçüncü paragrafında şöyle
bir tabir var ': «'Spor kulüpleri, profesyonel talkımla
rını, Türk Ticaret 'Kanunu hükümlerine göre kura
cakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilir
ler...»
Şümdi, »bir yandan İD er n ek ler Yasasına göre spor
kulüpleri kuracağız, öbür tarafta Türk Ticaret Ka
nununa göre kurulmuş şirketlere de menfaat esası
getirmeksizin 'bunları devredeceğiz. Bunda nasıl bir
rabıita kuruyorlar anlayamıyorum, Bu durum, ma'lî
kanunlar çerçevesinde sorun yaratmayacak mıdır?
Birinci sorum hu.
İkinci .sorum : Sporcuya, spor kulübünden lisans
çıkaracağız, daha sonra bu lisansı hiçe sayarak ya
takımı devredeceğiz veya kiraya vereceğiz; hu nasıl
olacak?
BAŞKAN — Buyurun Sayın ©akan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Aslında Sa
yın Turhangiıl'in hu noktaya takılmasında hakkı var.
«Dernekler Kanununa göre ticaret yapma yasağı olan
hukukî 'bir bünyenin, kulüp olarak 'teessüs ettikten
sonra, Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet göste
recek bir şirketi kurmasını nasıl 'bağdaştırıyorsunuz?»
diye sordunuz. Aslında hukukî balkımdan' bir çarpık
lık gibi gözüküyor; ama hu özel bir kanundur, Der
nekler Kanunu genel mahiyette bir kanundur. Der
nekler Kanununun genellik arz eden hükümleri, şüp
hesiz spor kulüpleri için geçerlidir ama, hu Kanun
da, spor kulüplerine atıf yapılan hususlarda özel hü
kümler tadat edilmiş olduğundan, bir istisna getiril
miş oluyor. Bu konuya takılmakta haklı sın iz; ama
bu istisnada zaruret olduğunu ifade etmek isterim.
Böyle profesyonel dallar için illâ bir ticarî şirket
kurup, profesyonel takımlarını bu şirketlere devret
me mecburiyeti yoktur. Bu konuyu kürsüde de açık
lamıştım, kamuoyunda da yanlış anlaşıldı;
sanki
böyle bir mecburiyet getiriyor m usuz gibi anlaşıldı.
Böyle bir mecburiyet yoktur; ama arzu eden ve bu
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konuda faaliyette bulunmak isteyen, profesyonel (ta
kımları olan kulüplere bu imkânı getirmek istedik ve
böylece ıbiır istisna hüküm düzenlemiş olduk.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — 2 nci sorum
vardı Sayın Başkan; lisans meselesini sormuştum.
BAŞKAN — 2 nci soru da bunun içerisindeydi
Sayın Turhangiıl.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Hayır efen
dim, o ayrı bir soru.
Spor kulübünden lisans çıkıyor, bilahara takımı
bu şirketlere ya kiraya veriyor veya devrediyor. Bu
lisansların durumu ne olacak? Çok ilginç bir durum
ortaya çıkmayacak mı?
BAŞKAN — Bunun, nevi şahsına münhasır bir
hadise olduğunu zaten ifade ettiler efendim.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR ©AKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bunda hu
kukî bir mahzur görmüyoruz efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel.
-SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 440 sı
ra sayılı yasa tasarısının, halen görüşmekte olduğu
muz profesyonel sporla ilgili 24 üncü maddesinde,
«Profesyonel dallar, Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünün, Merkez Danışma Kurulunun da gö
rüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tespit
olunur» denilmektedir.
Sayın Başkan, Merkez Danışma Kurulunu, müza
keresini yaparak kabul ettiğimiz 9 uncu maddede be
lirledik ve bu Merkez Danışma Kurulunun tabiî baş
kanı da Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürüdür.
Hal böyle iken, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürü niçin ayrıca bir de Merkez Danışma Kurulu
nun görüşünü alıyor ve bu görüşün gerekçesi nedir,
etkinliği ne olacaktır, geçerliliği nedir, kıstası ne ola
caktır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, Mer
kez Danışma Kurulunun görevleri arasında Genel
Müdürün kendisine havale edeceği işler hakkında mü
talaa vermek de vardır. Dolayısıyla, böylesine has
sas bir konuda Merkez Danışma Kurulunun müta
laasını alması bence daha faydalı olur Sayın Erel.
SALİM EREL (Konya) —. Kurulun tabiî başka
nı olduğuna göre onu alır.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, ta-
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biî başkam da olsa, başkan tek başına böyle bir ko
nuda karar veremez demek istiyoruz; mutlaka Mer
kez Danışma Kurulunun da bir olumlu mütalaasını
almak durumundadır.
SALİM EREL (Konya) — Haliyle alacak zaten
Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Yok, haliyle
almaz; yani Genel Müdürün her götürdüğü konuya
Merkez Danışma Kurulu «okey» demez.
SALİM EREL (Konya) — Haliyle almadığına gö
re, verilen bilgiye karşı da kişisel değer yargısını öne
sürerse?
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Zannetmiyo
rum, kurulun işleyişinde Genel Müdüre karşı tema
yül belki olabilir; ama her zaman için geçerli değil
dir.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
24 üncü madde üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır.
24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler,.. 24 üncü madde kabul edilmiş
tir.
25 incj maddeyi okutuyorum :
Kulüplere yardım
MADDE 25. — Bu kanun hükümlerine göre tes
cil olan kulüplerin amatör faaliyetleri için Genel Mü
dürlük aynî ve nakdî yardımda bulunabilir.
BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum...
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sorumuz var
efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Şimdi efen
dim, 25 inci maddeye göre, amatör kulüplere amatör
faaliyetleri için Genel Müdürlük nakdî ve aynî yar
dımda bulunabilir hükmü geliyor. Burada esaslar be
lirlenmemiş. Tüzükle mi belirlenecek?
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HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Efendim,
bu kulüplere aynî ve nakdî yardımdan benim an
ladığım; acaba aynî yardımın içine spor sahaları
tesisleri ve benzeri şeyler de girmekte irilidir? Bu
bir.
İkincisi; hali hazırda 'bazı kulüplere tahsis edil
miş olan, kâğıt üzerinde kiraya verilmiş gibi görü
nen ve devlete, millete çok pahalıya mal olmuş
olan bu tesisleri, devlete geri almayı düşünüyorlar
mı? Bu aynî yardımın çerçevesi nedir? Tesisler da
hil midir?
BAŞKAN — Sayın Bakan, «(Burada aynî yardım
içerisinde menkul ve ğayrimenkuller dahil midir?»
demek istiyorlar Sayın Sağesen.
İkinci olarak da «Kiraya verilmiş olmakla be
raber, devletin hüküm ve tasarrufundan âdeta çıka
rılmış bulunan tesisler hakkında da bir düşünce
niz var mıdır?»
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN l(Ordu) — Sene
de bir lira kira, kira değil aslında.
BAŞKAN — Efendim, kira bir lira da olsa, bir
kuruş da olsa kiradır.
Buyurun Sayın Bakan.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN ı(prdu) — Öyle
bir kiralık yeri bana da verin Sayın Başkan.
(MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kanım, sporun gelişmesinde kulüplerin, okullarımı
zın en önemli araçlardan biri olduğunu ifade etmiş
tim. Pek tabiî bu kanunun getirdiği imkânlardan
kulüpleri aynî ve nakdî olarak yararlandırmak isti
yoruz.
Aynî yardımın içerisinde, özellikle şu son iki se
nede önemli miktarda serrit sahası yapmaktayız ve
bunlar, genişleyen finansman imkânları ile dana da
hızlanacaktır. O zaman karşımıza bir balkım problemi
çıkacaktır. Her ne kadar bu semt sahalarının bakı
mında, belediyelerle bazı protokollar. yapmaktaysak
da, belediyelerin gücünü aşan yerlerde spor saha
larını kulüplerimize kullanma hakkıyla vermeyi dü
şünmekteyiz ve bunun yanında, diğer bazı kulüpleri
mize teçhizat yardımı ve diğer yardımlar yapmayı
düşünmekteyiz.

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Yönetmelik t
efendim.
'Böylece, 'hem altyapı 'tesisleri artacak, hem kulüp
lerimiz bu sahaları hem kendileri için, hem de
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
halka açık tutmak kaydıyla - tabiî onun şartları
Sayın Sağesen buyrun.
tespit
edilecektir, hangi şartlarda bunlardan istifade
Sayın Kuşhan, zatı âliniz de soru soracak mısınız?
edecekleri bu yardımı kulüplerimize yapmayı dü
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soracağım efendim.
şünmekteyiz efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen.
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HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN i(Ordu) — Sayın
Başkan, sual içinde sual çıktı o zaman.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Tescili
yapılmamış bir yığın kulüp var ve devlete külfet
getiriyor.
BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Kuşhan, buyurun.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN ;{(Ordu) — Sual
içinde sual çıktı. Sayın bakan, «Külfet getirmiyor»
diyor; külfet getirdi, bunları gördük.
BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen; Sayın Kuş
han'a sorusu için fırsat verelim.
Buyurun Sayın Kuşhan.
ÖMER
KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan,
sayın bakandan öğrenmek istiyorum:
Maddemiz,
«Bu kanun hükümlerine göre tescil olan kulüplerin
amatör faaliyetleri için Genel Müdürlük aynî ve
nakdî yardımda 'bulunabilir» diyor. Biraz önce gö
rüşüp kabul ettiğimiz bir maddede de, bu kulüple
rin şirkeüleşebileceği ve dolayısıyla özelleştirilebile
ceği söz konusu edildi, bu yasada kabul edildi.
Şimdi bunu onunla mezcettiğimiz takdirde, ileride
bu genel müdürlük, özelleştirilmiş şirketlere devlet
kaynaklarını aktarma diye bir tehlikeyle karşı karşı
ya kalamaz mı? Böyle 'bir durum olursa, o zaman
buna nasıl mani olunacaktır, suiistimali nasıl önle
necektir?.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
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tesislerini inşa etmeyen ve antrenör tatmayan fabri
ka ve kuruluşlar, sürenin bitiminde ve müteakip her
yıl, tebliğ tarihinde çalıştırdıkları her işçi ve memur
için, o tarihte yürürlükte bulunan brüt asgarî üc
retin üçte biri tutarındaki bir cezayı en geç bir ay
içinde ödemek zorundadırlar. Bu süre içinde öden
meyen cezalar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Haklkında Kanun hükümlerine göre
takip ve tahsil olunur. Tahsil olunan bu paralar
her ay veya üç ayda bir Türk Sporunu Teşvik Fo
nuna intikal ettirilir.
Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken, spor te
sislerine tahsis edecekleri yerlerin tesbitinde, il veya
ilçe danışma kurulu ile Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün görüş ve teklifini esas alırlar.
Nazım imar planlarında, Beden Terbiyesi ve
Spor Genel Müdürlüğünün muvafakati olmaksızın,
spor tesisleri ile ilgili kısımları üzerinde değişiklik
yapılamaz.
Toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük
sanayi siteleri, eğitim kurumları ile fabrika projeleri
ne spor alanı ve tesisi konulması zorunludur.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.
Madde üzerinde Sayın Üzel, Sayın Sağesen, Sa
yın Turhangil, Sayın Tutum soru sormak istemekte
dirler.
Başka soru sormak isteyen var mı efendim?.. Yok.
Sayın Üzel, buyurun efendim.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
bilindiği üzere işyerlerinde işçiler daimî, muvakkat
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
ve mevsimlik çalışırlar. Burada, «Memur ve işçi
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Arz ede
sayısı 500'den fazla olan kuruluşlar ve fabrikalar»
yim Sayın Başkanım.
denilmekle, 500 işçisini daimî çalıştıranlar anlaşılıyor
Bu maddede, amatör faaliydiler için yardım esa
da, acaba muvakkat ve mevsimlik çalıştıranlar da bu
sı öngörülmüştür. Kulüplerin şirketleşmesinde ise,
500 içine girecek midir?
Profesyonel takımların faaliyetleri mevzubahistir.
İkincisi; 500'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinden
Dolayısıyla, böyle bir tehlike yoktur efendim.
bu kanun kapsamına girecek fabrikalar kaç tanedir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, buyurun efen
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
dim.
edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul edil
miştir.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
26 ncı maddeyi okutuyorum:
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Buradaki
Tesis yapma mükellefiyeti
işçi sayısından maksat, kadroya giren, bordroya giren
MADDE 26. — Memur ve işçi sayısı 500'den . işçilerin sayısıdır. Bunun içindekiler mevsimlik de
olabilir, muvakkat da olabilir. Tabiî mevsimlik ve
fazla olan kuruluşlar ve fabrikalar, öncelikle kendi
muvakkat işçiler genellikle az olur, daimî kadroda
personelime beden eğitimi ve spor yaptırmak için il
belli bir yüzde oranında bunlar çalışırlar; ama bunun
gili yönetmeliğinde •belirtilecek esaslara göre spor
içerisinde hepsi vardır efendim, Böyle bir ayrım ya
tesisleri yapmaya ve antrenör tutmaya mecburdurlar.
sada düşünülmemiştir.
Yönetmeliğinde belirtilen süre ıjçerisinde gerekli spor
r
3—
— ıv:
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'M. NURİ ÜZEL ((Eskişehir) — İşyeri sayısı ne
kadar acaba?
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — İşyeri sayı
sının da şu anda rakamını veremiyorum, bunu tam
manasıyla tespit etme imkânı olmadı. Anoak, orta
lama bir rakamı ben size daha sonra takdim edeyim
Sayın Üzel.
BAŞKAN — Sayın Sağesen, buyurun efendim.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın
Başkan, maddenin son paragrafında; «Toplu konut
lar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri,
eğitim kurumlan ile fabrika projelerine spor alanı
ve tesisi konulması zorunludur» deniyor.
10 arkadaş, 10 memur bir araya geliyor, bir koo
peratif kuruyor; gerçi aslında kooperatif vardı, onu
çıkardılar; ama 10 kişinin oluşturduğu, 100 - 150
metrekarelik bir saha üzerine kuracağı bir apartman
da bir toplu konuttur, topluca yapılmıştır; spor sa
hasını bunun neresine yapacağız, neresine yerleştire
ceğiz? Bu toplu konuttan neyi anlıyoruz; yani bir
Batıkent gibi çok geniş kapsamlı bir sahayı mı,
yoksa bu bahsettiğim, 20, 30, 50 daireli, çok sınırlı
kişilerin oluşturduğu konut tipini mi anlıyoruz?
İkincisi; okuduğum fikra içerisinde,
rumları» denmektedir. Örneğin şurada
dinin açtığı dersaneler var. Bunlar da
mu ve bakanlığın kontrolü altında.
sahasını veya tesisini nerede yapacaklar?

«Eğitim ku
Şaban efen
eğitim kuru
Bunlar spor

«Fabrika projeleri»
denmektedir. Ne "bileyim,
ufak bir çivi basan tezgâh da fabrika diye geçer,
sahası 1 000, 1 500, 2 000, 5 000 dönümü geçen arazi
üzerine kurulmuş, yayılmış kocaman bir tesis de
fabrika diye geçer. Tasarı bunlarada zorunluluk ge
tirmiştir. Bunların ayrımı nasıl yapılacaktır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sorunun mâhiyeti
anlaşılmıştır,
tadat etmek mümkün efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU ^Malatya) — Sayın Baş
kanım, 25 dairelik öyle bir alanı toplu konut alanı
ilan etmezler. Toplu konut alanları, bilindiği gibi,
belediyeler
tarafından lan edilir, valiliğin ona
yıyla yürürlüğe girer ve toplu konut alanları genel
likle birden fazla kooperatifin mesken inşaatı yapa
cağı ve geniş iskân, olayının vuku bulacağı alanlar
olarak ilan edilir.
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HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Yani
Batıkent gibi...
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Yani, en
büyük misalini veriyorsunuz, Batıkente lüzum yok;
bin konutluk, 2 bin, 3 bin konutluk toplu konut
alanları vardır. Buradaki maksat, her kooperatifin;
kooperatifleri çıkarmamızın nedeni odur, her koope
ratifin ayrı yapması değil, ama bir bölgede toplu
konut alanı ilan edilmişse, o bölgede spor tesisleri
ne de yer verilmesi esasıdır.
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Fabri
kalar için de aynı ışey...
MİLLÎ EĞİTİM
GENÇLİK VE SPOR BA
KANI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Tabiî
tabiî; fabrikalar için 500 -şartı geçerlidir şüphesiz.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Turhangil.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, yine • madde içerisinde, «'Spor tesisleri yapar»
deniyor. Şimdi, bir futbol sahası da spor tesisi, bir
voleybol sahası da spor tesisi, bir masa tenisi ko
yup da yaptığı zaman, o da spor tesisi, yani bunların
tadadı yapılmamış burada. Bunu ne anlamda anlı
yorlar? Bu birinci sorum.
İkinci sorum: Yine madde içerisinde - diyor ki,
«Brüt asgarî ücretin...» Yani, 500 kişinin toplamı
nın brüt ücretinin üçte biri mi, yoksa bir kişinin
brüt ücretinin üçte biri mi? Bunu da anlamak isti
yorum, iki.
Üçüncü sorum: Yine, daha önce inşa edilmiş
organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitelerinde
de ilave tesis olarak yapma mecburiyetini getire
cekler mi? ©ir de bunu öğrenmek istiyorum.
Bu arada şunu da belirtmek istiyorum; bölgem
olduğu için söylüyorum1: Bizim bölgemizde geçici,
muvakkat işçi alan tütün işletmeleri, muvakkat işçi
alan üzüm işletmeleri, yine muvakkat işçi alan incir
işletmeleri faaliyet halindedir. Bunlar heşyüzden, hin
den yukarı işçi çalıştırırlar. Eğer, böyle spor tesisleri
kurmaya (bunları mecbur ettiğimiz takdirde, yaşama
hakkını da elden almış oluruz kanısı hâkim. Bunun
bir gözden geçirilmesini, irdelenmesini düşünürüm.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Evet, anlaşılmıştır Sayın Turhangil.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTtM GENÇLİK VE SPOR BA
KANI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sosyaldemokrat politika açısından, gençliğe vermek iste-
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diğimiz hizmetleri bu derece titiz bir tahlile tabi tut
manızı biraz yadırgadım. Yalnız, şunu söyleyebilirim:
Bunların hiçbirisi başıboş değildir; fakat bu suallerin
akla gelmesi de normalidir. Mesela burada birinci
paragrafta var, (Yönetmeliğinde helirtilen süre içe
risinde gerekli spor tesislerini inşa etmeyen» deni
yor. Tabiî, mevcut spor tesisi varsa, ona ilave bir
şey yüklemek doğru olmayabilir; ama burada be
lirtilen «500'den fazla memur ve işçi» sayısının içe
risine muvakkat işçilerin de dahil olduğunu ifade et
miştim; çünkü muvakkat olmakla spor yapma ara
sında direkt bir bağlantı yoktur. Hem muvakkat işçi
de geliyor, bir yıl içerisinde 6 ay, 8 ay, hatta köy
hizmetlerinde çalışan işçiler 11 ay 'gibi uzun bir
süre çalışıyorlar. Dolayısıyla, bunların işten birkaç
ay ayrılmaları, onlara hukukî bakımdan muvakkat
işçi statüsü ıgetiriyor; ama onların spor yapma ih
tiyacı çalıştıkları müddetçe mutlaka
devam ede
cektir. Bunun için, muvakkat işçileri de bu miktarın
içerisinde kabul ediyoruz.
«500'den fazla işçi çalıştıran bir müessese, na
sıl tip spor tesisi yaparak bu külfetten kurtulabi
lir» deniyor. Tabiî, detay meseleler olduğu için bu
nu kanun tasarısına koyamadık; ama ilgili yönet
melikte bunları tespit edeceğiz.
Arkadaşımız, «Kişi başına mı asgarî ücretin çar
pımı» şeklinde bir sual daha sordular. Şüphesiz öyle
efendim. Bir kuruluş 500'den fazla işçi çalıştırdığı
halde, bu vecibesini yerine getirmiyorsa, her yıl as
garî ücretin üçte biri çarpı 500 üzerinden bu mik
tarı yatıracaktır. Zannederim, gereklıi malî müeyyi
desi bunun içerisinde vardır. Bu kurumlar, hem spor
tesisi inşa edeceklerdir, öyle inanmaktayım, hem de
antrenör istihdam edeceklerdir. Hiç değilse, toplu
istihdamın olduğu bölgelerde bir spor olayını bu
şekilde başlatmayı ümit etmekteyiz efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
Anayasanın 59 uncu maddesinde, Devletin, sporun
kitlelere yayılmasını teşvik edeceği direktifi yer al
mıştır. Teşvik etmek ile ceza arasında nasıl bir ilişki
kurmuşlardır? Yani bu maddeyle sporu ceza yoluy
la mı teşvik etmek istemektedirler, sayın hükümet
bu konuda ne düşünmektedirler; yani sporu ceza ile
teşvik etmek hususunda? Bu da yeni bir yöntem ola
bilir, düşünülebilir; ama böyle mi düşünüyorlar acaca kendileri?
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İkinci sorum Sayın Başkan : Burada cezanın mik
tarı belli, ceza belli, cezanın kendisi de belli. Yalnız
fiilin niteliği yönetmeliğe bırakılmış; yani gerekli
spor tesisleri fonunu idare tespit edecek. Şimdi, Ana
yasanın 38 inci maddesine göre «Ceza ve ceza yeri
ne geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur»
deniliyor. Şimdi, ceza tedbirini veya cezayı kanunla
koymak gerekiyor. Acaba bu unsurların içerisinde
sadece cezayı tespit etmek, fiilin niteliğini yönetme
liğe bırakmak Anayasaya uygun düşer mi, acaba onu
düşündüler mi?
Üçüncü sorum Sayın Başkan : Burada kamu ku
rumları da sorumlu tutulmaktadır. Herhangi bir ba
kanlık bu görevi yerine getirmediği takdirde cezaya
uğrayacak. Şimdi, Amme Alacakları Tahsili Usulü
Hakkında Kanununa göre Sayın Bakana, diyelim ki,
Millî Eğitim Bakanlığı şahsen mi Amme Alacakları
Tahsili Usulü Hakkında Kanunu uygulayacaklar,
yoksa bakanlığa mı? Bir kamu kurumuna nasıl uygu
layacaksınız?
Teşekkürler.
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Hukukî takip
prosedürü ne şekilde işleyecekse, tabiî o noktaya ka
dar bu mesuliyet kamu kurumları için gidecektir. Za
man içerisinde bizim şahsen mesul olduğumuz du
rumlar vardır. Bazen tazminat davalarında falan mu
hatap oluyoruz. Şimdi kanunen verilmiş bir vecibeyi
yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ne yapı
lıyorsa, burada da aynı işlem yapılacaktır. Biz burada
kamu kurumları için muafiyet getirmedik, aynı esas
lar vardır.
Cezalar kanunlarla tadat edilir demiştik. Kanun
da tadat ediliyor; ama bunun ölçüsünün yönetmelikle
tespit edilmesinde hukukî bir mahzur olduğu kanaa
tinde değilim. Bunun ölçüsü, zaten bu derece detaya
giren bir düzenlemeyi kanun yapma tekniği bakı
mından da uygun görmüyoruz. Buraya, düşününki,
hangi müesseselerde ne çeşit spor tesislerinin yapıl
ması gerekir, işçi adetlerine göre, bu tesislerin ölçü
süne göre, kabul edilebilirlik ölçülerine göre burada
tanzim ettiğinizi düşününüz; bu kanun çok daha yük
lü bir muhteva kazanır ve zannederim hukuk tekniği
bakımından da doğru olmaz.
BAŞKAN — 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 26 ncı madde ka
bul edilmiştir.
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26 ncı maddeden sonra 27 nci madde olarak ye
ni bir madde teklifi vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 440 S. Sayılı Beden Terbiyesi
ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun Tasarısının 26 ncı
maddesinden sonra aşağıdaki maddenin 27 nci mad
de olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Hüseyin Avni Sağesen
Kadir Narin
Ordu
Diyaırfoakıır
Ali Rıza Akaydın
Cahit Tutum
Çorum
Balıkesir
Yılmaz Önen
Salih Alcan
İzmir
Tekirdağ
Madde 27. — Spor tesisi yapmaya elverişli Hazi
neye ait alanlar bedelsiz olarak Beden Terbiyesi ve
Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis ve tapuya tes
cili yapılır. Şehir planlarında uygun Hazine arazileri
öncelikle spor alanı olarak gösterilir.
BAŞKAN— Bu madde ilavesi teklifine komisyon
katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU ( Malatya) — Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Teşek
kür ederim; ama alkış değil oy istiyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tecrübe esas
tır. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim..
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Has
belkader de olsa bu teşkilatta görev almış bir insa
nım. Bu teklifimi, teşkilatta görev yaptığım günler
deki sıkıntılarımdan dolayı getirdim. Sayın bakan, bi
raz önceki görüşmemde teklifime gülümseyerek bak
tılar, sonradan nedense «katılamıyoruz» dediler; «ka
tılmıyoruz» demediler.
Konu şu: Beden terbiyesine bir yerde tesis yap
mak istiyorsunuz; arsalar pahalı. Öbür taraftan, spor
tesisi yapmaya müsait bir Hazine arazisi buluyorsu
nuz. Hazine ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Hazine di
yor ki, «Rayiç bedel üzerinden parasını ver, ondan
sonra arsayı al.» İşte buraya spor tesisi yapılacak,
gençler koşturacak, şunu yapacak, bunu yapacak
diyorsunuz; Hazine de, «Parayı ver, malı al» diyor ve
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yahut da «Ben burayı bilmem hangi kuruma, (Hiç
de kurumun aslî görevinden olmayan) dinlenme tesisi
veyahut kamp tesisi adı altında tahsis ediyorum, ke
yif benim» diyor. Bunları hep yaşadık. Tabiî onun
getireceği ile bunun getireceğini tartmak, ölçmek, biç
mek lazım.
Şimdi, misal vermeye kalkarsam, bu dar zaman
içerisinde konuyu çokça uzatmış olurum; iki senelik
devre içinde bunu çok yaşadık diyorum.
Bir de aynı madde içinde belediyelerin benzer uy
gulamaları var; bakıyorsunuz şehir planları hazır
lanırken; Hazine arazilerini ya bina yapımına, fabri
ka yapımına vesaireye tahsis ediyor veyahut da bele
diye kendi işlerinde kullanmak üzere orayı çiziyor,
ayarlıyor. Spor tesisine gelince: O yörenin en pahalı
yerinden alınması, devlet tarafından kamulaştırılma
sı, bütçe olanakları yönünden mümkün olmayan, im
kânsız olan sahalara spor sahalarını serpiştiriyor ve
taJbiî o tesis, hiçbir zaman oraya yapılamıyor; tak
sitle alımlara gidiliyor - parça parça alımlara - bu da
çok uzun zaman alıyor ve tesis o yöreye gelmiyor.
Buna ilaveten, dar olan bütçe imkânları, devamlı
bu şekildeki kamulaştırmalara doğru akıtılıyor. Bu
paralar oraya akıtıldıktan sonra da, arsayı alıyorsu
nuz; ama tesisi yapmaya paranız olmuyor, arsada, af
federsiniz, inekler otluyor. Bunları geçmiş günlerde
gazetelerde gördük de, onun için söylüyorum.
Bunu getirmekteki amacımız budur. Lütfediniz,
bunu okeyleyiniz, zaten hiçbir siyasal yönü de yok
tur ve Beden Terbiyesi Kanununu çıkartırken, bu nok
sanlığı da lütfediniz kapatmış olalım.
Teşekkür ederim, saygılarımla.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
27 nci maddeyi okutuyorum :
Sporculara devlet nakil vasıtalarında yapılacak
tenzilat
Madde 27. — Bulundukları merkezin beden ter
biyesi ve spor il müdürlüklerinin belgesini taşıyan ve
en az beş kişilik bir grup halinde spor hareketlerine
veya müsabakalarına katılmak üzere yurt içine ve yurt
dışına seyahat eden sporculara, Devlet nakil vasıtala
rında, yürürlükteki tarifeler üzerinden yüzde elli ten
zilatlı ücret tarifesi uygulanır.
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Soru var
Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Buyurun efendim.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) —.Sayın
Başkan, hükümet, Türk Hava Yollan, Devlet Demir
yolları, Denizyolları gibi KİT'leri satışa çıkarıyor.
Şimdi de, Denizyolları, Türk Hava Yollan, Devlet
Demiryolları satışa çıkarıldıktan sonra bu maddenin
ne anlamı vardır niye geldi? Bir yandan KİT'lerden
vazgeçecekler; hükümet teklifidir bu, şimdi de satış
tan mı vazgeçiyorlar, yoksa bu maddeden mi vazge
çiyorlar, onu öğrenmek istiyorum?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, ce
vap gayet basit; devletin elinde hangi nakil vasıtası
kalırsa ondan istifade edeceğiz.
BAŞKAN — 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 27 nci madde
kabul edilmiştir. .
28 nci maddeyi okutuyorum :
Özel s,alon açılması
Madde 28. — Özel teşebbüs tarafından
beden
eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak
okul, eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis
ve kuruluşlar, valinin müsaadesine ve kontrolüne ta
bidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Sayın Üzel, Sayın Tutum ve Sayın Turhangil so
ru soracaklardır.
Buyurunuz Sayın Üzel.
M. NURİ ÜZİEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 'bu
'madde içerisinde, açılacak olan şu, şu teslisler valilik
müsaadesine tabiîdir, deniyor; oradaki «talbıfalir» keli
mesi nde bir «i» fazladır.
Ayrıca, burada valinin müsaadesine tabi olan hu
kukî çerçeve acalba nedir?. «Açılacak tesis ve kuruluş lar valinin müsaadesine tabiîdir» dendiği zaman, bu
müsaade teknik açıdan mı, yoksa hukukî açıdan mı
olacaktır?.
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, bu müsaadenin
şümulü acaba nediir?.
MİLLÎ EĞLİTİ'M GENÇLÜK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim bun
lar, valinin müsaadesi ile açılacaktır; valinin müsaa
desine tabiîdir.
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"M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
sorum herhalde anlaşılmadı. Tesislerin açılması, bele
diyelerin yetkili organlarının müsaadelerine bağlıdır;
birtakım fennî araştırmalara ve müsaadelere bağlıdır.
Valinin müsaadesi teknik açıdan ne oluyor, bu mü
saadenin hukukî mahiyeti nedir?.
BAŞKAN — Yani, belediyeden ruhsatını vesairesiııi aldığı halde, 'bütün şartlan yerine 'getirdiği halde
vali, «kuramazsın» diyebilir mi; onu mu öğrenmek
istiyorsunuz?,
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
Mİ'LLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN BM'ÜROĞLU (Malatya) — Efendim, ilgiM
kuruluşların bu meseledeki bürokratik işlemleri ta
mamlamasından sonra, her kuruluşun bir nihaî mü
saade alması gayet ta'biîdir. Biz bugün, özel öğretim
kurumları için de bir yönetmelik çıkarmışız, belli esas
lar öngörüyoruz, belilti fizik alanları öngörüyoruz; bir
spor salonunda bulunması gereken birtakım şartları
tanzim ediyoruz ve en sonunda da bu şartların geçerli
olup olmadığını Millî Eğitim Bakanlığının müsaade
sine bağlayarak o kurumu açıyoruz.
Burada da, yine bu şartların mevcut olup olma
dığını, tahakkuk eden şartlar itibariyle değerlendir
dikten 'sonra, buna müsaade verme valinin görevi efen
dim.
İGMIET TURHANGİL (Manisa) — Siz 'kriterleri
yönetmelikte 'belirteceksiniz değil mi?.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
MİETİN EMİROĞLU (Malatya) — Kriterleri ay
rıca yönetmelikte tanzim edeceğiz.
Iİ3MET TURHANGİL (Manisa) — Formalite
değil yani?.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Hayır efendim;
belli kriterlere göre bu müsaadeyi nihaî olarak vali
den alacaktır.
BAvŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim.

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, sa
yın bakan aslında açıkladılar; ama sanırım 'bu bir
yanlış anlamaya neden oluyor; Buradaki «İdarî ruh
sat» ibaresi yalnız kontrol, .denetim
bu faaliyetin
tespit edilen kıstaslara göre yönetilip yönetilmediğinin
irdelenmesi anlamındadır. Eğer denetimin dışında
ruhsata 'bağlarsanız, keyfîliğe yol açar. Onun için,
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kurulması da mı?.
böyle bir İtfade hukukî olamaz.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
Sayın arkadaşı<mızın ısualli yerindedir; vali ne
METİN 'EMİROĞLU (Malatya) — Kurulması da
onun müsaadesine talbiîdir.
I yin müsaadesini verecektir?. Eğer özel teşebbüs be— 177 —
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den eğitimi ve spor çalışmaları yaptırmak amacıyla
birfcalkım tesis, salon ve 'benzeri yer açacaksa, öl'beıtfceki bunun standartları varıdır, onlara uyarak açacak
tır.
Denetim varken neden buna gerek gördüler, bu
nu sormak (istiyorum .
BAŞKAN — Sayın Tutum, sual anlaşılmıştır.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK. VE SPOR BAKANI
METİ'N EJMÜROĞLU (Malatya) — Efendim, 'bunun
.standartlara uyup uymadığını kontrol edecektir. Me
sela : Bir spor merkezlini şehrin filan yerinde açmak
isteyen bir özel kuruma, o şehrin arz ettiği trafik
yoğunluğu 'bakımından müsaade verilmeyebilir. Bu,
millî eğitimde de dikkate alınmaktadır. Güvenlik
açısından o bölgede 'bulunması uygun olmayan 'b'ir
spor merkezine, valilik müsaade vermeyebilir. Bun
ları ilgili yönetmeliğinde tespit edeceğiz. Yani, bu kri
terleri arayacaiktır. Bunun kontrolü de bu kriterlere
göre yapılacaktır.
BAŞKAN — Sayın Turhangil buyurun efendlüm.
İG'MET TURiHANGÎL (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın bakan «Bazı maddelerde bunları yönetmelifkler 'belirleyecek» dediler; fakat ben maddeleri
inceledim, yönetmelik çıkarılacağına dair bir hüküm
göremedim. Eğer varsa, hangi maddesidir veya ilave
bir madde konması düşünülmekte mlidir?. Bunu sor
mak istiyorum.
BAŞKAN — Yani, «Valinin müsaadesiyle ilgili bir
yönetmelik. hazırlanımaısı gerekir mi, gerekmez mi?.
Bu maddede yok, bu açıklansın» diyorsunuz.
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROÖLU (Malatya) — Efendim, yö
netmelik konusu bakanlığın ihtiyarındadır. Burada

20.5.1986

0:2

tanzim edilmeyen konularda yönetmelik çıkarılma
sına mani bir hukukî durum yoktur. Detay mese
leleri kanuna yazmanın hukuk tekniği bakımından
zorluğu diklkate alınarak, bu meseleler yönetmelik
lere bırakılmıştır. Mesela, demin dediinıiz kii, «Neyi
kontrol edecektir?» Biz şimdi, yönetmeliğe, mese
la, sporcu sağlığına riayet edilmesi esasını getirece
ğiz. Diyelim ki, bir merkezde spor faaliyeti var; ama
bu merkezde sporcu sağlığı dikkate alınmıyor, spor
cunun performansı ölçülmüyor ve buna mümasildir.
Eğer beslenme ol'ayı varsa, bu beslenme nasıl ya
pılıyor?. Bunlara kadar varan birtakım kontroller de
bunun içerisine getirilebilir.
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, anlaşılmıştır.
(ANAP sıralarından «Önergemiz var» sesleri.)
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri süremiz dolmuştur. (ANAP
sıralarından «Sayın Başkan, önergemiz var» sesleri.)
Müsaade buyurun efendim.
Arkadaşlarımızdan itiraz yoksa, bu tasarının 10
veyahut da 12 maddesi kalmıştır; bunun bitimine 'ka
dar müzakerenin uzatılmasını teiklif edecek... (SHP
sıralarından, «Hayır olamaz sesleri»; ANAP sıra
larından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar.)
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, bir gün,
de gündem on defa tanzim edilmez...
^BAŞKAN — Evet, süremiz dolmuş bulunduğun
dan... (ANAP sıralarından «Önerge var» sesleri.)
önerge olmaz efendim.
Görüşmelere, kaldığımız yerden devam etmek ve
gündemde bulunan konulan sırasıyla görüşmek için,
21 Mayıs 1986 Çarşamba günü, alınan karar gereğin
ce, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum,
Kapanma Saati : 00.02
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR

VE

CEVAPLARI

1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı
emekli memurların anılarıyla ilgili olarak yayınladık
ları kitaplara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem'in yazılı cevabı (7/960)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz
ederim.
tbraihim Ural
istanbul
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Son zamanlarda Devletin en üst görevlerinde bu
lunup emekli olan bazı kişilerce yayınlanan anılar
da görevde bulunduklaırı dönemlerde nasıl siyasî faaliliyetilerde bulundukları ve nasıl ihtilal hazırlıkları
yaptıkları belirtilmektedir. Bazıları yayınladıkları ki
taplarında 'bu husus ibeyan ve itiraf etmektedirler. "Bu
duruma göre :
1. Yayınlanan bu kitaplar üzerinde bir incele
me yapılmış mıdır? Yapılmışsa suç teşkil eden fiil
lere rastlanmış mıdır?
2. !Bu kişiler hakkında beyan ettikleri fiillerin
den dolayı bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa
sonucu ne olmuştur?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkan
lığı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli 6.3.1986
tarih ve 7/960-5530/21360 sayılı yazınız.
b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Ka
nunlar ve Karalar Müdürlüğü ifadeli 30.4.1986 tarih
ve 7/960-5530/21360 sayılı yazınız.
İlgi (a)'da gün ve sayısı belirtilen yazınız ekin
de alınan ve İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın,
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği
soruların cevabı iki nüsha halimde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
M. 'Necat Bidem
Adalet Bakam
Sayını
İbrahim Uiralv
İstanbul Milletvekilli
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevap
landırılmasını istediğiniz sorulara konu teşkil eden
hususlarda tevessül olunan işlemlerin mahiyeti ilgili
Cumhuriyet savcılıklarından sorulmuş ve;
1. Muhsin Batur'un yazdığı «Anılar ve Görüş
ler, Üç Dönemin Perde Arkası», Celil Gürkan'ın
yazdığı «12 Marta ıBeş Kala» ve Talat Turan'ın yaz
dığı «Bomha Davası, Savunma - 1» isimli kitapların,
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca incelendiği ve ki
tapların, kanunların cürüm saydığı herhangi bir fiilî
öven veya Türk Ceza Kanununun «Devletin Şahsi
yetine Karşı Cürümler» başlıklı kısmında yer alan
suçların işlenmesi yolunda tahrik ve teşvik eden bir
nitelik taşımadığı sonucuna varılarak soruşturma açıl
madığı, ancak yazarların, kitaplarda söz konusu edi
len olayların cereyan ettiği tarihlerde Ankara'da bu
lundukları bu itibarla da, suç teşkil eden faaliyet
leri olup olmadığı hususundaki incelemenin Ankara
Cumhuriyet Savcılığının
yetkisinde olduğu görül
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mekle kitapların Ankara Cumhuriyet
Savcılığına
gönderildiği,
2. Kitap yazarlarının anılarında geçen ifadele
rin, Türk Ceza Kanunu ve Askerî Ceza Kanunu mu
vacehesinde suç teşkil edip etmediği hususunda ise,
Ankara Cumhuriyet Savcılığının kitaplar üzerindeki
incelemelerimin devam etmekte olduğu,
Anlaşılmışta.!
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
ıM. 'Necat Eldem
Adalet 'Bakanı
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Çınar
cık - Bostancı - Sirkeci vapur seferlerinin engellen
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1103)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştırma Ba
kanınca yanıtlanmasını dilerim.
Saygılarımla.
22 . 4 . 1986
Reşit Ülker
İstanbul
Yazılı soru : Çok büyük bir ihtiyacı karşılayan
Çınarcık - Bostancı - Sirkeci vapur seferlerinin son
zamanlarda yapılmamasının sebebi nedir? 15 Nisan
1986 günlü Hürriyet Gazetesinde bu konuyla ilgili
olarak çıkan, bazı personelin seferleri kasten engel
ledikleri yolundaki haber doğru mudur? Doğru ise
sorumlulara ilişkin ne gibi işlem yapılmıştır? De
ğilse aksaklığın gerçek sebebi nedir?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Hükmü: 525-15/400-29703

16.5.1986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 28.4.1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar D.
Bşk. 7/1103-5971-22914 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in Çınarcık
- Bostancı - Sirkeci vapur seferlerinin engellendiği
iddiasına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi
incelenmiş, cevabımız aşağıda sunulmuştur.
Yazılı Soru:
Çok büyük bir ihtiyacı karşılayan Çınarcık - Bos
tancı - Sirkeci vapur seferlerinin son zamanlarda ya
pılmamasının sebebi nedir? 15 Nisan 1986 günlü
Hürriyet Gazetesinde bu konuyla ilgili olarak çıkan,
bazı personelin seferleri kasten engelledikleri yolun
daki haber doğru mudur? Doğru ise sorumlulara iliş-
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kin ne gibi işlem yapılmıştır? Değilse aksaklığın ger
çek sebebi nedir?
Cevap :
Çınarcık yöresinin her geçen yıl gelişme göster
mesi ve nüfus yoğunluğunun artması göz önüne alı
narak, 1984 - 1985 kış tarifesinde sadece hafta son
ları Sirkeci - Bostancı - Çınarcık olarak başlatılan
deneme seferleri, 1985 -1986 kış tarifesinde cumar
tesi - pazar ve bayram günleri haricinde her gün ya
pılmaya başlanmıştır. Bahse konu bu deneme sefer
lerinden ayrı olarak pazar ve bayram günleri sadece
Bostancı - Çınarcık - Yalova - Bostancı olarak 1 gi
diş ve 1 dönüş seferi programlanmıştır.
Ancak, hava şartlarına bağlı olarak hafta son
ları artış gösteren talep, diğer günlerde Sirkeci Bostancı yolcuları da dahil 40 - 50 kişiyi geçmemek
tedir.
1986 Nisan ayında gerek tersanelerde onarımda
bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri gemilerinin
planlanan zamanda sefere verilememesi, gerekse sis
nedeniyle 5 yolcu gemisinin hasarlanması neticesin
de seferden alınmaları karşısında, bahse konu dene
me seferleri yapılamamıştır.
Gazete haberinde yer aldığı şekilde, bazı gemi
personelinin bilerek arıza meydana getirmek sure
tiyle seferleri aksattıkları iddiası gerçek dışı bulun- .
maktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Veysel Atasoy
Ulaştırma Bakanı
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu'nun,
Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su sorun
larına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1110)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Erzurum köylerinin aşağıdaki eksikleri ne zaman
yapılacaktır?
1. Tortum İlçesi Aşağı Meydanlar - Doruklu ve
Çakıllı arası yolu,
2. Merkez Konaklı Köyünün bozulan içme su
isalesi (ve 3 çeşme) ile yolunun kumlanması,
3. Merkez Dadaş Köyü kanalizasyonu,
4. Narman Şekerli Köyü sulama suyu tesisi,
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5. Narman ilçesi sulama göleti yapımı,
6. Karaçoban - Aktuzla yolu,
7. Göksu - Aktuzla yolu,
8. Horasan Kadıcelâl Köyü arazisine giden yol
ların grayderle açılması,
9. Merkez Aktoprak Köyü sulama suyu tesisi,
10. Merkez Aşağı Yenice Köyü içme suyu.
T.C.
Tarım Orman ve Köyişleri
20.5.1986
Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : ÖKM. 2 - 4 6 4
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Gen. Sek. K. ve Ka. Dai. Bşk. lığının
30.4.1986 tarih ve 7/1110-5987/22983 sayılı yazısı.
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu
tarafından Bakanlığıma yöneltilen «Erzurum İline
bağlı bazı köylerin yol ve su problemleri» hakkındaki
yazılı soru önergesinin cevabı ektedir.
Arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
Bakan
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantöğlu'nun
yazılı soru önergesinin cevabı
Cevap 1. Erzurum Tortum ilçesi, Aşağı Meydan Doruklu ve Çakıllı köylerinin arasındaki bağlantı yo
lunda, yolla ilgili arazi ihtilafı bulunmaktadır. Ancak
bu köylerin standart yolları mevcut olup, ulaşım sağ
lanmaktadır.
Cevap 2. Erzurum, Merkez Konaklı Köyünün,
arızalanan içme suyu sistemi, Köy Hizmetleri Bölge
Müdürlüklerine tanınan yetki dahilinde onarılacaktır.
Ayrıca köy yolunun bu yıl içinde malzemeli bakımı
yapılacaktır.
Cevap 3. Erzurum, Merkez Dadaş Köyünün ka
nalizasyon yapımı için bugüne kadar bir talebi olma
mıştır. Konunun mahallinde tetkik edilmesi için Er
zurum Köy Hizmetleri X uncu Bölge Müdürlüğüne
talimat verilmiştir.
Cevap 4. Erzurum - Narman - Şekerli Köyüne su
lama suyu temini konusu, 1986 yılı programına alın
mıştır.
Cevap 5. Erzurum - Narman ilçesinde 11.1.1984
tarihinde, gölet yapımı bahis konusu olan sahada
bir inceleme yapılmıştır. Sonuç olarak; göl aynasında
jips serileri tespit edilmiş ve ayrıca sahadan fay hat
tının geçtiği tespit edilmiştir. Bu sebeplerle gölet ya
pımı uygun bulunmamıştır.
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Cevap 6 - 7. Erzurum - Karaçoban - Aktuzla ve
Göksu - Aktuzla yolları, Karayolları Genel Müdür
lüğü yol ağına girmektedir.
Cevap 8. Horasan - Kadıcelâl Köyü arazisine gi
den yollar, tarla yolu olması sebebiyle, programa alı
nan yol ağına dahil değildir.
Cevap 9. Erzurum - Merkez - Aktoprak Köyünde
sulama tesisi yapımı hususunda Bakanlığımıza her
hangi bir müracaat yapılmamıştır. Ancak, konunun
etüt edilmesi için Köy Hizmetleri X uncu Bölge Mü
dürlüğüne talimat verilmiştir.
Cevap 10. Erzurum - Merkez - Aşağı Yenice Kö
yüne önceki yıllarda yapılan içme suyu tesisi, köyün
büyümesi sebebiyle, yüksek kısımlara hizmet vereme
mektedir. 4 500 m. mesafedeki yeni bir menbaın etüt
ve proje çalışmaları sürdürülmektedir. Alınacak ne
ticeye göre yapım programına dahil edilecektir.
Arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanı
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Erzurum'daki mahkûmların aileleri ile görüşme
lerinde izlenen yönteme ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/1113)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından
yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica
ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
1. Erzurum'da olağanüstü hal durumu da kalk
mış olduğuna göre, mahkûmlar ile aileleri arasında
ki görüşmelere neden onbeş günde bir izin verilmek
tedir?
2. Hatta, neden hastanelerde olan mahkûmlarla
görüşmek için infaz savcılığına dilekçe ile başvurmak
gerekli görülüyor?
3. Dilekçe ile görüşme başvurusu gerekiyorsa
bazı kişilerin görüşmeleri infaz savcılığınca kabul
edildiği halde cezaevi karakol komutanınca neden
kabul edilmiyor ve görüştürülmüyor?
4. Hastanelerdeki mahkûm koğuşlarında gardi
yanlar mı, yoksa jandarmalar mı nöbet tutmalıdırlar?
5. Erzurum hapishanelerinde şu anda uygula
nan yönetmelikler neden sıkıyönetim yönetmelikleri
dir?
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6. Erzurum Cezaevi Karakol* Komutanlığınca
bazı kişilere keyfî emir verildiği ve keyfî uygulama
yapıldığı söylenmektedir. Tetkik edilmesi olanaklı mı
dır?
T. C.
Adalet Bakanlığı
15.5.1986
Sayı : 602
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı,
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 30 Nisan
1986 tarihli ve 7/1113^5990/22986 sayılı yazınız.
İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği
soruların cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
M. Necat Eldem
Adalet Bakanı
Sayın
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum Milletvekili
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istediğiniz soruların cevapları aşağıda tak
dim kılınmıştır.
1. «Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif evlerinin Yö
netimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük» ün 152
nci maddesinde, kapalı kurumlarda ziyaretlerin onbeş günde bir yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu
sebeple, Erzurum Kapalı Cezaevinde bulunan hüküm
lülerin aileleri ile görüşmelerine onbeş günde bir de
fa izin verilmektedir.
2. Hastanelerde tedavi gören hükümlü ve tu
tuklular jandarma görevlilerinin muhafazası altında
bulunmaktadır. Hastanelerde ceza infaz kurumlarıyla
ilgili başka görevli mevcut olmadığından hasta hü
kümlü ve tutukluların ziyaretçileriyle görüştürülmeleri,
yukarıda temas edilen Tüzüğün 152 nci maddesi uya
rınca gerçekleştirilmekte ve Cumhuriyet Savcısının
veya infaz işlerinden sorumlu olan Cumhuriyet sav
cı yardımcısının izin vermesine bağlı bulunmaktadır.
3. Hükümlülerin ziyaretçileriyle görüştürülmeleri
yukarıda da ifade olunduğu üzere, «Ceza İnfaz Ku
rumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların
İnfazına Dair Tüzük» ün 152 nci maddesinde düzen
lenmiştir.
Ziyaret konusunda dilekçe ile yapılan başvurular
üzerine keyfiyet, Cumhuriyet Savcılığınca değerlen
dirilmekte ve uygun görülmesi halinde görüşme sağ-
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İanmaktadır. Bu usule aykırı şekilde ortaya çıkan du
rumların yetkili Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiril
mesi gerekmektedir.
4. Yazımızın (2) numaralı bendinde belirtildiği
gibi hükümlü ve tutukluların hastanelerde tedavi edil
meleri sırasında muhafazaları, Tüzük gereğince, jan
darma görevlileri tarafından sağlanmaktadır.
5. Erzurum Kapalı ve Yarıaçık Ceza İnfaz Ku
rumları Bakanlığıma bağlı olup, bu kurumlarda, Ce
za infaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve
Cezaların İnfazına Dair Tüzük ile Bakanlığımızca
yayımlanan tçyönetmelik hükümleri tatbik edilmek
tedir. Bu itibarla, adı geçen kurumlarda sıkıyönetim
mercilerine ait yönetmeliklerin uygulanması söz ko
nusu değildir.
6. Erzurum Cezaevi Karakol Komutanının bazı
kişilere keyfî emir verdiği ve keyfî uygulamalarda bu
lunduğu yolundaki iddialar, adı geçen Jandarma Ko
mutanının idarî görevleriyle ilişkili olduğundan, key
fiyetin tahkiki mahallî mülkî amirliğin görevlerine da
hil bulunmaktadır.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
M. Necat Eldem
Adalet Bakanı
5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, nü
fus idarelerince bazı vatandaşların nüfus kayıtlarına
işaret konulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1120)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl
dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim.
D. Fikri Sağlar
İçel
Ülkemizde insanlarımız, güvenlik soruşturmaları
ve siyasî düşünce yapılarına göre fişlenme adı altın
da hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bu dönemde
son derece önemli ve kabul edilemez bir iddia ile kar
şı karşıyadır. Nüfus kağıtlarının zımba delikleri ile
işaretlenmesi.
1. Nüfus idarelerince bazı kişilerin kayıt hane
lerine güvenlik güçleri istemleri doğrultusunda bazı
işaretler konduğu doğru mudur? Hangi gerekçe ile
kimlere konmuştur?
2. Nüfus kağıtlarına zımba deliği ile işaret ne
den konmaktadır?
3. Millet bir bütündür. Anayasa herkesin eşit ol
duğunu söylemesine rağmen böyle bir işaretleme, açık
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ça damga ile ayırım hangi yasaya göre yapılmakta
dır?
4. Bu uygulamayı yapanlar hakkında herhangi
bir işlem yapılmış mıdır?
5. Bu damgalı nüfus kağıtları sahiplerine, uğra
dıkları maddî manevî zararları Devlet temin edecek
midir?
6. Bu nüfus kağıtlarının değiştirilmesi düşünü
lüyor mu?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü
Şb. Md. : 654.057/4 - 971
Konu : Nüfus Cüzdanları
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: T.B.M.M. Gen. Sek. 30 Nisan 1986 gün ve
Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. lığı 7/1120 - 6000/23 003
sayılı yazısı.
İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın Ba
kanlığımıza ait Nüfus Cüzdanlarıyla ilgili altı sorulu
yazılı soru önergesi incelenerek cevaplarımız aşağıya
çıkartılmıştır.
1. Güvenlik Kuvvetleri herhangi bir suçtan zanlı
olarak arananları yakalayıp, adlî merciler önüne çı
karmakla görevlidirler. Bu görev aynı zamanda va
tandaşın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağla
maya yöneliktir. Bakanlığıma mevdu hizmetler tü
müyle Devlet güvenliğini, emniyet ve asayişini yakın
dan ilgilendirdiğinden bir bütünlük arzetmektedir. Bu
bakımdan herhangi bir suçtan dolayı aranan şahısla
rın bulunabilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Bu
tedbirler hiçbir zaman vatandaşın siyasî kanaat ve
düşüncesine göre, nüfus kayıtlarına işaret konulması
şeklinde olmamıştır.
2. Nüfus cüzdanları Bakanlığımızca tespit edi
len şekle göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bas
tırılmıştır. Mevzuata göre nüfus cüzdanlarının üstü
ne yazılması lazım gelen bilgilerin dışında, Bakanlı
ğımın hiç bir birimi tarafından bir işaret konulma
dığı gibi zımba ile de delinmemiştir.
Ancak Nokta Dergisinin 27 Nisan 1986 tarih ve
16 sayılı yayını üzerine konu incelenmiş ve Mersin
Cezaevine alınan suçu ne olursa olsun bütün tutuklu
ve hükümlülerin nüfus cüzdanları muhafaza edilmek
üzere alınıp dosyaya konulması sırasında diğer evrak
larla birlikte zımba ile delinerek dosyalandığı, bu uy
gulamanın tamamen cezaevinin infaz memurları tara-
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fından yapılageldiği, bu şekilde dosyalanması konusun
da herhangi bir makamdan talimat verilmediği ve uy
gulamanın amacının nüfus cüzdanının dosyasından
düşerek kaybolmasını önlemek olduğu anlaşılmıştır.
Bundan böyle bu tür uygulamaya son verildiği içel
İli Cumhuriyet Savcılığının 5.5.1986 gün ve 1/1591
sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
3. Sadece İçel İli Cezaevinde yapılan bu uygula
ma infaz memurlarınca nüfus cüzdanının dosyasın
dan düşmesini önlemek amacı ile yapılmış olup, va
tandaşın damga ile işaretlenmesi veya herhangi bir ay
rım yapmak amacına yönelik değildir.
4. Konu İçel İli Cumhuriyet Savcılığınca ele
alınmış ve gereken yapılmıştır.
5. Bir hata sonucu nüfus cüzdanları delinmiş olan
vatandaşların maddî veya manevî bir zarara uğradık
larını sanmıyorum. Ancak böyle bir zarara uğradığı
nı iddia eden kişilerin Kanun yoluna başvurmaları ve
haklarını aramaları mümkündür.
6. Bu şekilde delinmiş nüfus cüzdanlannın nüfus
idarelerine başvurulması halinde derhal değiştirilme
si mümkündür. Uygulamada bu şekilde yapılmakta
dır.
Arz ederim.
Yıldırım Akbulut
İçişleri Bakanı
6. — Erzincan Milletvekili Veysel Varolun, Erzin
can - Merkez - llıdere Köyünün bazı sorunlarına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı H.
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1122)
Türkiye Büyük Miilet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyis
leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla arz ederim.
Veysel Varol
Erzincan
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Tarım Orman ve Köyisleri
Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı: ÖKM - 2 - 467

20.5.1986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Gen. Sek. K. ve Ka. Dai. Bşk. lığının 1.5.1986
taıülh ve 7/1122 - 6018/23 081 sayılı yazısı.
Erzincan' Milletvekili Sayın Veysel Varol tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Erzincan - Merkez - llı
dere Köyünün Bazı Problemleri» hakkındaki yazık
soru önergesinin cevabı ektedir.
Arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve Köyisleri
Bakanı
Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un ya
zılı soru önergesinin cevabı:
Cevap 1. Erzincan - Merkez - llıdere Köyüne,
sulama suyu temini konusu, 1986 yılı yatırım prog
ramında olup, aynı yıl içinde uygulamasına çalışıla
caktır.
Cevap 2. llıdere Köyünün içme suyu konusu yıl
içinde ek ödenek temin edilebildiği takdirde onarım
programına alınabilecektir.
Cevap 3. llıdere köyyolu üzerindeki köprünün
halen geçit verir vaziyette olduğu, yapılan inceleme
neticesinde anlaşılmıştır. Ancak tamamlanması gere
ken bazı eksikliklerin, mümkün olan en kısa zaman
da giderilmesi ile köprünün daha iyi bir duruma ge
tirilmesine çalışılacaktır.
Arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve Köyisleri
Bakanı

2. Çok bozuk olan içme suyu yollarının kısa bir
bölümü onarıldığı taktirde muntazam su alabilmele
ri için bir faaliyet düşünülmekte midir?

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu hiz
metleri dışında ek görev verilen personele ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekecinin yazılı
cevabı (711146)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Abdul
lah Tenekeci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Salim Erel
-Konya

3. Bu Köyün yolu üzerindeki köprü'nün ayakları
doldurulmadığından vasıta geçememektedir. Çok az
bir masrafla bu durum düzeltilemez mi?

Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu ik
tisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, hiz-

1. Erzincan Merkez köylerinden llıdere Köyü
nün sulama kanalı için 1969 yılında ayrılan 20 mil
yon TL'nın bu defa geri alındığı ve bu faaliyetten
sarfınazar edildiğinin nedenleri ile yeniden yapımı için
bir çalışma mevcut mudur?
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met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî
görevleri ve isimleri nedir?
Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde ve
rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı - ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b. - nedir?
T.C. .
Devlet Bakanlığı
Sayı: 06-02.1/0701

*
16.5.1986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 15.5.1986 tarihli ve 7/1146 - 6128/23 367 sa
yılı yazıları.

••
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Konya Milletvekili Sayın Salim Ererin, ek görev
verilen personel konusundaki yazılı soru önergesine
cevabımız 2 örnek olarak ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Abdullah Tenekeci
Devlet Bakanı
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in, ek görev
verilen personel konusundaki, yazılı soru önergesine
cevabımız:
Bakanlığımca kadrolu hizmeti dışında, herhangi
bir kamu kuruluşlarında, veya özel kuruluşlarda gö
revlendirilmiş personel bulunmamaktadır.
"
Bilgilerini rica ederim.

««»
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
107 NCİ BİRLEŞİM
20 . 5 . 1986 Salı
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR
ÖNGÖRÜLMELER
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 13 arka
daşının, Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti ile ilgili politikası konusunda Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1)
2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1)
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/672) (1)
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü
soruya çevrilmiştir^

ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1)
5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1)
6. —- Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yuları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/675) (1)
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1)
8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1)
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1)
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/679) (1)
11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1)
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, fteşviük kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1)
13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama
Teşkilatı il 985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1)
14. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596)

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/598)
16. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın,
AMağa Pefcro Kimya Kompleksline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1)
17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/686) (1)
18. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1)
19. — Edirne Milletveküi Türkân Turgut Arıkan'
in, ihracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1)
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1)
21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1)
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbaîcan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/692) (1)
23. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1)
24. — Adana Milletveküi Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı büber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607)
25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1)

26. --- Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,
Diyarbakır Hinde işkence sonucu meydana geldiği
iddia edilen iki ölüm olayına iişk'in içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610)
27. - - Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun 'ili Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan tfözlü soru önergesi (6/614)
28. — Balıkesir Mületvekili' Davut Abacıgil'in,
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/616)
29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/699) (1)
30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/700) (1)
31. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın,
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/702) (1)
32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, 22.6.1984 - 31.12.19S4 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/703) (1)
33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına üişjkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba^
kanından sözlü soru önergesi (6/621)
34. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624)
35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1)
36. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas
ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631)
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37. — Uşalk 'Milletvekilli Yusuf Demir'in, Uşaık İli
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)
38. — İstanbul MıMetvekii Yılmaz Ihan Hastürk'
im, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji
ve Tabi! Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
<6/726) (1)
39. — İçel Milletvekili Mehmet K'öca'baş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/635)
40. — 'Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666)
41. — Zonguldak 'Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü•cerin, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
tin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667)
42. — tzmıiır Milletvekili Hüseyin Aydemk'in,
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669)
43 < — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu'
nun, 'Uluslararası taşıımacılııkta kullanılan araçlardan
alınan vergilere İlişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/756) (1)
44. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars Iğdıır - Karakale'deki Bez ve 'İplik Fa'bnilkasına «ilişIkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1)
45.: — Erzurum Milletvekili Hitmli Nalbantoğlu'
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) ı(l)
46. — Erzurum Milletvekili 'Hilmi Nalbamtoğlu'
nun, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait taşınmazların
Ikira bedellerine üılişlkıin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) (1)
47. —• Erzurum Milletvekili Hilmi' Nallbantoğlu'
nun, Ankara İli Kavas ve Gülveren semltindelci 'bir
araziye ilişkin Devlet (Balkanından 'sözlü soru öner
gesi (6/760) (1)
48. — Muğla MiMdÜvekili tdris Gürpınar'ın, Gökova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/695)
49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696)

50. — Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nalbantoğlu'
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)
51. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705)
52. — Balıkesir Milletvekili 'Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/709)
53. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgLTfin,
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alman bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasma
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/710)
54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/711)
55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgillin, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/712)
56. — Balıkesir Milletvekili Davut Afbacıgirin, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714)
57. — Balıkesir MıiıUetvdkili Davut Abacıgil'in, 'Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/715)
5*8, — Muğla MilteHVekili îdsris Gürpınar'ın, Muğla
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları
ürünlerinin toplanmasma ilişkin Taran Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/716)
59. — Ordu Milletvekili 'Bahriye Üçok'un, kara
yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718)
60< — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran BayezıVin, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719)

Öl. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezk'in, Andırın * Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/720)

arazilerine 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/749)
70. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in,
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Barbakandan
sözlü soru önergesi (6/750)

62. — Hatay Milletvekili Abdutıalhman Demirtaş'
in, Hatay tinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721)

71. — Balıkesir Milletvekilli Davut AbacıgiTin,.
'Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü
sora önergesi (6/751)

63. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739)
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64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kerktik'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741)
65. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742)
, 66. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba»
kanından sözlü soru önergesi (6/745)
67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747)
68. — îçeî Milletvekilli Ali İhsan Efgin'in, 1 Ma
yısın resmî bayram 'günü olarak Han edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748)
69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahinin,
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile. tarım

X 1'. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Ar
kadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve Mil
lî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/761,
2/258) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 12.5.1986)
% — İstanbul Milletvekili İbrahim özdemıir ve
7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma
tarihi : 16.5.1986)
'3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nunu, 'Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 «sayılı Ka
nunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan
ve 'Bütçe Komisyonları Raporları '(1/766). (S. Sayı)s : 445) ı(Dağıtma tarihi : 16.5.1986)
(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

