CİLT : 1

DÖNEM : 19

M

_LL o

YASAMA YILI : 1

©

o

TV

o

o =

12 nci.Birleşim
5 . 12 . 1991 Perşembe

İÇİNDEKİLER
Sayfa

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — YOKLAMA
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

318
319
351
352

A)

352

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1. — Devlet Bakanı Güler lleri'mn, Türk kadınının seçme ve seçilme hak
kına kavuşturulmasının 57 nci yıldönümü nedeniyle gündem dışı açıklaması ve
İstanbul Milletvekili tmren Aykut, Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu, Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Malatya Milletvekili Öğuzhan Asiltürk'ün grupları adına konuşmaları

352:366

2. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'm, fakir hastaların ücretsiz tedavi
edilmelerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in
cevabı

366:369

3. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Amerika Birleşik Devlet
lerinin, tskoçya'da düşürülen Pan-Am uçağı için Libya'yı tekrar bomba-
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kıyacağına dair basında yer alan haberlere ilişkin gündem dışı konuşması.

369:372

4. — Ordu Milletvekili Mustafa Bahri Kibar'ın, istanbul Emniyet Müdür
Yardımcısı Şakir Koç ile Makam Şoförü Polis Memuru Vedat Dilmaç'ın terö
ristlerce şehit edilmesine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Baş*
bakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün cevabı

372:375

B)

TEZKERELER VE ÖNERGELER

375

1. — Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimine ilişkin tezkeresi (3/196)

375

2. — Adalet Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/197)
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3.—içişleri Komisyonu Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimine ilişkin tezkeresi (3/198)
4. — Dışişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, baş
kanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/199)
5. —TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, Ko
misyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/200)

376:377

6. — Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, baş
kanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/201)

377

7. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komis
yonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/202)
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8. — Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan,
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/203)
9. — Millî Eğitim Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan,
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/204)
10. — Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komis
yonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/205)
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11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/206)

379

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

380

1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhu
riyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/2)
D)

ÖNERİLER

380:381
381

a) Danışma Kurudu Onerikri

381

1. — (8/1) esas numaralı genel görüşme önergesinin gündemin "özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve görüşülme gününe ilişkin
Danışma Kurulu Önerisi
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b) Siyasî Parti Grubu Önerileri

382

1. — 2972 sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifinin, Anayasa ve İçişleri Komisyonlarındaki görüşmelerine 48
saat geçmeden başlanmasına ilişkin DYP ve SHP Grupları önerisi
V. — SORULAR VE CEVAPLAR

382:393
393

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticilerin ürün bedeli ala
caklarına ve bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin cevabı (6/1)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı, Gökova, Termik Santralı inşaatına ilişkin gündem dı
şı bir konuşma yaptı.
Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar,
Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. s
TBMM komisyonlarına siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar ile,
Bağımsız üyelere ayrılan :
Dilekçe Komisyonunda 1,
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 2,
Plan ve Bütçe Komisyonunda 2 ve
*
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda 1
Üyeliğe, gösterilen adaylar
Seçildiler.
Üye seçimleri tamamlanmış olan komisyonların, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip se
çimini yapmak üzere toplanacakları saate ve toplantı yerlerine ilişkin, Başkanlıkça duyuruda
bulunuldu.
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulunduktan
sıkıntıların çarelerini araştırmak ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye
kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin (10/1), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.
Kurulacak komisyonun :
11 üyeden teşekkül etmesi,
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması,
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması,
Kabul edildi.
Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde la
yık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesinin (8/1), yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edildiği; genel görüşme
gününün Danışma Kurulu tarafından tespit edilerek Genel Kurula sunulacağı açıklandı.
. 5 Aralık 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.15'te son verildi.
Başkanvekili
Yılmaz Hocaoğlu
Kâtip Üye
İstanbul
Kadir Ramazan Coşkun

Kâtip Üye
Kocaeli
Halil ibrahim Artvinli
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II. — GELEN KÂĞITLAR
5.12.1991 Perşembe
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar
1. — Millî Şeref Madalyası Hakkında 13.4.1989 Tarih ve 3532 Sayılı Kanun ve Anayasanın
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme
Tezkeresi (1/1) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
2. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal .ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden
Çıkarılması, Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt içi Alımların Yapılması ve Eğitim Göre
cek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 31.5.1989
Tarih ve 3567 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/2) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
3. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyele
rinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 16.6.1989 Tarih
ve 3586 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/3) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
4. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde İle Üç Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında 18.1.1990 Tarih ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/4) (Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
5. — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/5) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:
18 ind Dönemden)
6. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında 10.1.1991 Tarih ve 3695 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğin
ce Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/6) (Adalet
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
7. — 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin
Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b)
Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 27.2.1991 Tarih ve 3700 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 un
cu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi (1/7) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
8. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 29.5.1991
Tarih ve 3746 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89,uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/8) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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Kanun Hükmünde Kararnameler
1.. —r ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/9) (Adalet;
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
2. — Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/10)
(Dışişleri, Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 Dönemden)
3. — Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/11) (Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
4. — Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilatı Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (1/12) (Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
5. — Yükseköğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/13) (Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18 inci Dönemden)
6. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluşuna Dair Kanun Hükmünde Kararna
me (1/16) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
7. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/17) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
ind Dönemden)
8. — 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alına
cak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/18) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
9. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Karar
name (1/21) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gdiş tarihi : 18 inci Dönemden)
10. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Mad
deler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/22) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
11. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Madde
ler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/23) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
12. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/24) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
13. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
(1/25) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
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14. — ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine 1 Fıkra Ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/26) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
15. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Mad
deler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/27) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
16. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
17. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
18. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri hakkında 35 Sayılı Kanun
hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu kararnameye (Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/30) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
19.— Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemlerine Dair Kanun Hükmünde
Kararname (1/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
20. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
21. — 1322 Sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
22. — 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
23. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/35) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
24. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
25. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname (1/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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26. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Saıyılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bazı Meddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname (1/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
27. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı
Fıkraları ile Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmün
de Kararname (1/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarilıi: 18 ind Dönemden)
28. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin
(d) Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname (1/40) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
29. — 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri
Hakkında Kanunun îki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Mükerrer Madde Eklen
mesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (1/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci
Dönemden)
30. — Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/42) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
31. — Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esaslarına İlişkin 27.2.1982 Tarih
li ve 8/4334 Sayılı Kararnameye Bağlı "Merkez Kuruluşu Hizmet Birimleri" ile 27.2.1982 Ta
rihli ve 8/4337 Sayılı Kararnameye Bağlı Kadro Cetvellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (1/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:
18 inci Dönemden)
32. — Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/44) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
33. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Hastanesi Kanser Arama, Tarama ve Te
davi Merkezine Kadro Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/45) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
34. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/46) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
35. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/47) (Dışişleri; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
36. — Maliye ve Gümrük Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/48) (Plan ve Bütçe; Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarilıi : 18
inci Dönemden)
37. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (1/49) (Millî Eğitim; Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18 inci Dönemden)
38. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/51) (Sağlık ve Sosyal îşler; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
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39. — Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/52) (Millî Eğitim; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
40. —Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (1/53) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
41. — Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/54) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
42. — Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/55) (İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 ind Dönemden)
43. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (1/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 ind
Dönemden)
44. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/57) (Dışişleri; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
45. —Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1984 Tarihli
ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun, Hükmünde Kararname (1/58) (Plan ve Bütçe; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
46. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/59) (Millî Eğitim; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18
ind Dönemden)
47. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname (1/61) (Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
18 ind Dönemden)
48. — Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 13.1.1983 Tarihli ve
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname (1/62) (Millî Eğitim; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18 inci Dönemden)
49. — Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/63) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gdiş tarihi : 18 ind Dönemden)
50. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (1/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gdiş tarihi : 18 ind
Dönemden)
51. — Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (1/65) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
52. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (1/66) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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53. — Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (1/67) (Dışişleri, Plan ye Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa
. geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
54. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/68) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
55. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (1/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
56. — 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/70) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
57. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
58. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
59. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
60. — 625 Sayılı özel öğretim Kurumları ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/74) (Millî Eği
tim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
61. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/75) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
62. — 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve' Gö
revleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
63. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/77) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
64. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/78) (Millî Eğitim
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
65. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/79) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
66. — öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/80) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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67. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/81) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
68. — 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/82) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
69. — 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/83) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
70. — Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/84) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
71. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/85) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
72. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12-nci ve Ek Geçici 16 ncı Mad
delerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/86) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
73. — 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Hükmünde Kararname (1/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18 inci Dönemden)
74. — 2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroe
lektrik Santralı ile Afşin - Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Ça
lıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararname (1/88) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
18 inci Dönemden)
75. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/89) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
76. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.Hükmünde*Kararname (1/90) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
77. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/91) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
78. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/92) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
— 325 —

T.B.M.M.

B : 12

5 . 12 . 1991

O:1

79. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/93)
(içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
80. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararname (1/94) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
81. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/95) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 inci Dö
nemden)
82. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/96) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
83. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname (1/97) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
18 inci Dönemden)
84. — 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/98) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
85. — 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/99) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
'
86. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/100) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
87.— Memurlar ye Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/101) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18 inci Dönemden)
88. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/102) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
89. — 10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik
kapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/103) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
90. — 29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı 12.6.1979 tarihli ve
2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/104) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
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91. — 298 Sayılı Selimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararname (1/105) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi : 13 inci Dönemden)
92. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/106) (MilK
Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
93. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/107) (içişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 ind
Diksemden) _
94. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38
ind Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/109)
(Adalet; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
95. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/110) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18 ind Dönemden)
96. — 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında ICanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararname (1/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind
Dönemden)
97. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(1/112) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi-: 18 ind Dönemden)
98. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/113) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
ind Dönemden)
99. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18 inci Dönemden)
100. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
101. — 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/116) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
102. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/117) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 ind Dö
nemden)
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103. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10 inci Dönemden)
104. — 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/119) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
105. — Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (1/120) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 inci
Dönemden)
106. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/121) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
107. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/122) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
108. — 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/123) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
109. — Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası A. Ş.'nin Kuruluşu hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me (1/124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
110. — 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları
ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/125) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
111. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2377 Sayılı Öğretmenlere
Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet istatistik Enstitüsü Baş
kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/126) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
112. — 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/127) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
113. — 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/130) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
114. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/131) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
115. — 233 Sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/132) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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116. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (1/134) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarifli : 18 inci Dönemden)
117. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı
Kânun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de (1/135) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
118. — Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/136) (Millî Eğitim ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa gdiş tarihi: 18 inci Dönemden)
119. — 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190'Sayıh Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/138) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 inci Dö
nemden)
120. — 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/139) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
121. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/140) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
122. — Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurul
ması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/141) (Anayasa ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
123. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/142) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
124. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (1/143) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
125. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 2914 Sayılı Yükseköğrenim Personel Kanu
nu, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuri
yet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/144) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
126. — 78 Sayılı Yükseköğrenim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ye Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/146) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
— 329 —

T.B.M.M.

B : 12

5 . 12 . 1991

0:1

127. -— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/147) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
128. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/148) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
129. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/149) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
130. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/150) (Mil
lî Eğitim ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
131. — Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/152) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
132. — 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname (1/153) (Millî Eğitim ve Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
"
133. — Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğ
retim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/154) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
134. — Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/156) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi
: 18 inci Dönemden)
135. — Başbakanlık özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname (1/157) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
136. — Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanu- .
nun Uygulama Süresinin Uzatılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/158) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
137. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/159) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi ; 18 inci Dönemden)
138. — Aile Araşürma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/161)
(Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
139. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kamın
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/162) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
—
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140. — Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/164) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
141. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/165) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)

t

142. — Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/167) (Sağlık ve Sosyal
tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
143. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına
Dair kanun Hükmünde Kararname (1/168) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18 inci Dönemden)
144. — 78 Sayılı Yüksek öğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/169) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
,
145. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/170) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
146. — 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/171) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
147. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/172) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
148. — 2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/173) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
149. — Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me (1/174) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
150. — 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/175) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
151. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/176) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
152. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname (1/178) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
18 ind Dönemden)
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153. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/179) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
154. — 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/180) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
155. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/182)
(Millî Eğitim ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden) ,
156. —Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (1/183) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 18 inci Dönemden)
157. —• 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/184) (İçişleri ve Plan
ye Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
158. — Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/184) (İçişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
159. — Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması
Sebebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname (1/186) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18 inci Dönemden)
160. — 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/187) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
;
161. — Olağanüstü Hal Bölge valiliği Ihadası, Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/188) (İçişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
162. — Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/189) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
ind Dönemden)
163. -— Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak
İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/191) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa gdiş tarild : 13 ind Dönemden)
164. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Ihadası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/192) (İçiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
165. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/193)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
— 332"—•

T.B.M.M.

B : 12

5.12.1991

0:1

166. — Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/194) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci
a
Dönemden)
167. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname (1/195) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
inci Dönemden)
'
168. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/196) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
169. — Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/197) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
170. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/198) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
18 ind Dönemden)
171. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün-,
de Kararname (1/199) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
172. — 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/200) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci
Dönemden)
173. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/201) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
174. —- Başbakanlık özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/203)
(Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
175. — Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/204) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
176. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/207) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.1991)
177. — 9.1.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/208) (Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 inci Dönemden)
178. — Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (1/209) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.9.1991)
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179. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel.
kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmeti Tazminat Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/210) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.9.1991)
180. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (1/211) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1991)
181. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Hükmünde Kararname,(l/212) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18.9.1991)
182. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/213) (Millî Eğitim
ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.9.1991)
183. — 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname (1/214) (Plan ve Bütçe Komisyonuna} (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1991)
184. — Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/215) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1991)
185. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/217)
(Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1991)
186. — Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/259) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1991)
187. — Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Öde
nek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/260) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.11.1991)
Tasan
1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamaları
nın Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/261)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.12.1991)
Kesinhesap Kanunu Tasarıları
1. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerine 1967 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/218)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
2. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/219)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
3. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/220)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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4.— Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/221)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
5. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/222)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10 inci Dönemden)
6. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/223)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
7. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/224)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
8. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/225)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
9. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/226)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
10. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/227)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
11. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/228)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
12. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1978 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/229)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
13. _ Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1979 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/230)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
14. __ Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1980 Bütçe Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/231)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
15. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1981 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/232)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) .
' v 16. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1982 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/233)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
17. — Ankara Üniversitesi 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/234) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
18. — Ankara Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/235) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
19. — Ankara Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/236) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
20. — Ankara Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/237) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
21. — Ankara'Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/238) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
22. — Ankara Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/239) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
23. — Ankara Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/240) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
•
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24. — Ankara Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/241) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
25. — Ankara Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/242) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
26. — Ankara Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/243) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
27. — Ankara Üniversitesi 1978 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/244) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
28. — Ankara Üniversitesi 1979 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/245) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
29. — Ankara Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/246) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
30. — Ankara Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/247) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
31. — Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/248) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
32. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/249) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
33. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/250) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
34. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/251) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
35. — Diyarbakır Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/252) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
36. — Diyarbakır Üniversitesi 1978 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/253) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
37. — Diyarbakır Üniversitesi 1979 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/254) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
38. — Diyarbakır Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/255) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
39. — Dicle Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/256) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
40. •— Dicle Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/257) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
41. — 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunun Tasarısı (1/262) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
42. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/263) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
Teklifler
1. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bildir
me Kanununun Ba?ı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :,8.11.1991)
,
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2. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Özel Dedektiflik Kanun Teklifi (2/2) (Ada
let ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1991)
, 3 . — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve'7 Arkadaşının, tki ilçe ile 15 ti Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi (2/3) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.11.1991)
4. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/4) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1991)
5. — içel Milletvekili tstemihan Talay'ın, Üç ilçe ve Tarsus ilinin Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi (2/5) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.1991)
6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının; 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/6) (Sağlık
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1991)
7. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 10 Arkadaşının, 1412 Sayılı Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerine Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/7). (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
28.11.1991)
8. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının, 1136 Sayılı Avukatlık Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi (2/8) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.11.1991)
9. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge
Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi (2/9) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarifli : 2.12.1991)
10. — Doğruyol Partisi Grub Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri içel
Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; 2972 Sayılı Ma
hallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 un
cu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/10) (Anayasa ve içişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1991)
Tezkereler

1. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait
Bildiriminin Sunulduğuna tlişkjn Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/42) (Plan
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
2. —Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1968 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/43) (Plan
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
3. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/44) (Plan
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
4. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/45) (Plan
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
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5. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/46) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
6. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/47) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
,
7. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/48) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
8. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1982 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/49) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
9. — Ankara Üniversitesinin 1968 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Tezkeresi (3/50) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
10. — Ankara Üniversitesinin 1969 Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Tezkeresi (3/51) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
18 ind Dönemden)
11. — Ankara Üniversitesinin 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/52) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
12. -T- Ankara Üniversitesinin 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/53) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
13. — Ankara Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/54) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
14. —Ankara Üniversitesinin 1982 Malî Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/55) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş, tarihi : 18 inci Dönemden)
15. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin
1966 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
16. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin
1967 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/57) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
17. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin
1968 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/58) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
18. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin
1969 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/59) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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19. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin
1970 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/60) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gdiş tarihi : 18 ind Dönemden)
20. — Devlet Üretme çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin
1971 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/61) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
21. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin
1972 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/62) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
22.— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin
1973 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
(3/63) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
23. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1965 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
inci Dönemden)
24. -—Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumlan ve
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1966 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
inci Dönemden)
25. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1967 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/66) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
ind Dönemden)
26. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1968 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/67) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gdiş tarihi : 18
ind Dönemden)
27. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1969 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/68) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gdiş tarihi : 18
ind Dönemden)
28. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1970 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/669) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
ind Dönemden)
29. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1971 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
ind Dönemden)
30. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1972 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 '
ind Dönemden)
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31. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1966 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Ra
porun Bilanço ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/72) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
32. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1967 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Ra
porun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/73) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10 inci Dönemden)
33. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1968 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Ra
porun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/74) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
34. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1969 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Ra
porun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/75) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
35. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1970 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Ra
porun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/76) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
36.— Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1971 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Ra
porun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/77) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
37. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1972 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Ra
porun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/78) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10 ind Dönemden)
38. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1973 - 1974 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzen
lenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/79)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10 ind Dönemden)
39. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1968 Takvim
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/80) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
40. —İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1969 Takvim
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/81) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
41. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1970 Takvim
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/82) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
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42. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1971 Takvim
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/83) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
43. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1972 Takvim
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/84) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
44. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1973 Takvim
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/85) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
45. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1975 Takvim
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/86) (Plan ve Bütçe Komisyo. nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
46. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1975 Takvim
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/87) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
47. — Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat istasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara
Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Ser
mayelerinin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/88) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
48. — Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu Tarsus Sulu Ziraat, Ankara
Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Ser
mayelerinin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/89) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
49. — Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Bütçe Yılı Kon
solide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/90) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
50. — Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Bütçe Yılı Kon
solide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/91) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
51. — Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Bütçe Yılı Kon
solide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş, tarihi : 18 inci Dönemden)
52. — Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Bütçe Yılı Kon
solide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/93) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
53. — Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Bütçe Yılı Kon
solide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/94) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
54. — Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Bütçe Yılı Kon
solide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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55. — Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Bütçe Yılı Kon
solide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/96)(Plari v.e Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
56. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1968
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/97) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
57. —Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1969
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/98) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
58. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1979
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/99) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
59. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1971
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/100) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
60. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1972
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/101) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
61. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döıner Sermayeli İşletmelerin 1973
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/102) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
62. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1974
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/103) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
63. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1975
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/104) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
64. — Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletme
lerin 1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/105) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
65. — Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletme
lerin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/106) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
66. -— Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletme
lerin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/107) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
67. — Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletme
lerin 1970 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/108) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
68. —- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletme
lerin 1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/109) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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69. — Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletme
lerin 1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/110) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarilıi : 10 inci Dönemden)
70. — Tanm Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara
Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Ser
mayelerinin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/111) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10 inci Dönemden)
71. — Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1969 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hak
kında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/112) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihî : 10 inci Dönemden)
72. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1970 Bütçe Yılı Hesap İşlemleri ile Bilançosu
Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10 inci Dönemden)
73. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1971 Bütçe Yılı Hesap İşletmeleri İle Bilanço
su Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 10 inci Dönemden)
74. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1972, 1973, 1974 ve 1975 Bütçe Yılları Bilan
çoları Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa gciiş tarihi : 18 ind Dönemden)
75. — Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1968 Yılı Bilançosu Hakkında
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/117) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi.:
10 inci Dönemden)
76. — Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1969 Yılı Bilançosu Hakkında
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarilıi :
10 inci Dönemden)
77. — Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1970 Yılı Bilançosu Hakkında
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
18 inci Dönemden)
78. — Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1971 Yılı Bilançosu Hakkında
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/119) (Planve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
10 inci Dönemden)
79.— Ceza ve Islahevleri ile İşyurtlarının 1973 Bütçe Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/120) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18
inci Dönemden)
80. — Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri Hesaplarının Sayıştay Denetimine Alınması
Gerektiği Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
81. — Kars Özel İdare Müdürlüğünün 1972 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Sonucunda
832 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Hazırlanan Raporun Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/122) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
10 ind Dönemden)
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82. — Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araştırma Kurumu Hesaplarının Denetimi Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
"(3/123) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
83. — İmar ve İskân Bakanlığı Afetler Fonu Saymanlığının 1970 - 1975 Yılları Hesapları
nın Alınamadığı Hakkında Hazırlanmış Bulunan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi (3/124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dö
nemden)
84. — 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 25'inci Maddesi Hükmü Uyarınca Düzenlenen 792
Sayılı Koordinasyon Kurulu Kararının Tatbikatına Ait Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay
Başkanlığı Tezkeresi (3/125) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 inci Dö
nemden)
••; 85. — 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci Maddesinin Atıfta
Bulunduğu 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair
Kanunun 20 nci Maddesinin Anayasanın 61 inci Maddesiyle Bağdaştırılmadığı Hakkındaki Ra
porun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/126) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
86. — 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 88 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Millet Meclisine
Arzı Uygun Görülen Hususlarla tlgili Olmak Üzere Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/127) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
18 inci Dönemden)
87. — Zamanaşımına Uğrayan Trafik Para Cezalarıyla İlgili Olup, Sayıştay Genel Kuru
lunca Millet Meclisine Arzı Uygun Görülen Hususlar Hakkında Düzenlenen Raporun Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/128) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
...
88. — Ankara Üniversitesinin 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/129) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
89. — Ankara Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/130) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
90. — Ankara Üniversitesinin 1977 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/131) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
91. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri (3/132) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
92. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/133) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
93. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/134) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
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94. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1977 Bütçe Yılı Kesinhesabıha Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/135) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
95. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1978 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/136) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
96. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1979 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/137) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
97. — Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/138) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
98. — Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Kadro Cetvellerinin Bazılarında Sınıf, Unvan ve Derecelerin Değiştirilmesine İlişkin Başbakanlık
Tezkeresi (3/139) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
99. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Kadro Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/140) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
100. — Katma Bütçeli İdarelerin 1990 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/141) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
101. — Genel Bütçeli Dairelerin 1990 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/142) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
102. — tiler Bankası Genel Müdürlüğünün 1988 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun
Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/143) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) .
103. — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün 1988 Yılı Çalışma Raporu ve Bi
lançosunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/144) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
104. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Maden Tetkik
Arama Genel Müdürlüğünün 1988 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna İlişkin
Başbakanlık Tezkeresi (3/145) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18 inci Dönemden)
105. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine Tabi Kuruluşlardan Türkiye Kalkın
ma Bankası Anonim Şirketinin 1988 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna İliş
kin Başbakanlık Tezkeresi (3/146) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18 inci Dönemden)
106. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Bağ - Kur Genel
Müdürlüğünün 1988 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık
Tezkeresi (3/147) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci
Dönemden)
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107. —Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 1988 Yılı Faaliyet
leri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Başba
kanlık Tezkeresi (3/148) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
18 inci Dönemden)
108. — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 1988 Yılı Faaliyet Raporunun Su
nulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/149) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna),
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
109. — Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün 1989 Malî Yılı Bilançosu, Gelir ve Gi
der Katî Hesabı ile Faaliyet Raporunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/150) (Kamu
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
110. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Bağ - Kur Genel
Müdürlüğünün 1989 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık
Tezkeresi (3/151) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci
Dönemden)
111.—Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Elektrik İşleri
Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün 1989 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna
İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/152) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
112.— Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan İş ve İşçi Bulma
Kurumu Genel Müdürlüğünün 1989 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna İliş
kin Başbakanlık Tezkeresi (3/153) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18 inci Dönemden)
113. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Türkiye Kalkın
ma Bankası A. Ş.'nih 1989 Yılı Faaliyet Raporunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi
(3/154) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 inci Dönemden)
114. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 1989 Yılı Faaliyet
leri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tez
keresi (3/155) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi ; 18 inci Dö
nemden)
115. — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün 1990 Yılı Bilanço ve Faaliyet Ra
porunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/156) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
116. — Maden Tetkik Arama Genel müdürlüğünün 1990 Malî Yılı Bilanço ve Faaliyet Ra
porunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/157) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
117. — İller Bankası Genel Müdürlüğünün 1990 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabına Ait
Faaliyet Raporunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/158) (Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inti Dönemden)
118. — Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün 1990 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Su
nulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/159) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
—' 346' —

•'

T.B.M.M.

B : 12

5 . 12 . 1991

O:1

119. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/160) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
120. — Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/161) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13 ind Dönemden)
121. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/162) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
122. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında başbakanlık Tezkeresi (3/163) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
123. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/164) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
124. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/165) (Anayasa've Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa gdiş tarihi : 18 ind Dönemden)
125. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/166) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa gdiş tarihi : 18 ind Dönemden)
126. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/167) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
127. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/168) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
128. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/169) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden,Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden)
129. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/170) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
130. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/171) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
131. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/172) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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132. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/173) (Anayasa ve Adajet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : İS inci Dönemden)
133. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/174) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
134. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yı'lmaz'ın "V&sama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/178) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
135. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/176) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
136. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/177) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
137. — Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/178) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
138. — Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/179) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
139. — Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığını Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/180) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
140. — İstanbul Milletvekili Şadan Tiızcu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/181) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
141. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/182) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
142. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/183) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
143. —Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/184) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
144 — Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmağı Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/185) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
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145. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/186) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
146. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/187) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
147. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/188) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
148. — Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/189) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
149. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/190) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
150. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/191) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
-151. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/192) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona)(Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
152. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/193) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
153. — Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/194) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/195) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden)
Sözlü Soru Önergeleri*
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir E Tipi Cezaevinin boşaltıl
masından önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.1991)
2. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş
savcısı ile bu Mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikayetlerle ilgili olarak idarî soruştur
ma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) (Başkanlığa geliş
tarihi : 4.12.1991)
3. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı hakkın
daki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/4)(Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1991)
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Yazılı Soru Önergeleri
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in," Memur maaşları ile işçi ücretlerinden kesilen
zorunlu tasarruflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9) (Başkanlığa geliş tarihi :
2.12.1991)
2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, "ANA" ve "GAP" adlı uçaklarda görev
lendirilen yabancı uyruklu başpilota ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 2.12.1991)
Genel Görüşme Önergesi
1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile
ilişkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1991)

o
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Yoklamaya başlanıldı)
Mehmet Dönen...
BAŞKAN —Yok.
Abdullah Kınalı...
BAŞKAN — Sayın Kınalı... İyi günler... Burada.
(Yoklamaya devam edildi)
Rıfat Serdaroğlu... Yok.
BAŞKAN — Çok değerli arkadaşlarım, hepinizden özür diliyorum; yatanlar var, yasla
nanlar var, sarılanlar var ve bu anonsumu duymayacak kadar sohbeti koyulaştıranlar var...
İstirham ediyorum...
Beyefendiler... Sayın Namal...
HASAN NAMAL (Antalya) — Buyurun Sayın Başkan.
BAŞKAN — Değerli arkadaşım, lütfen...
LATİF SAKICI (Muğla) — O kadar bağırmanıza gerek yok. Daha kibar bir şekilde söyle
yebilirsiniz.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Sabır... Sabır...
BAŞKAN — Yüce Meclis, size yakışanı yapmaya çalışıyorum.
(Yoklamaya devam edildi)
İsmail Amasyalı...
BAŞKAN — "Günaydın" deyince eski dostlarım serzenişte bulunuyor... Yoklama yapı
yoruz; çok değerli arkadaşlarımızı tanıyabilmek için...
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Bu kadar da konuşulmaz; biraz da...
BAŞKAN — Sayın Öztürk, bakınız; Sayın Namal, Sayın Sakıcı ve zatı aliniz bizim eski
mesai arkadaşlarımızsınız. Şimdi, 450 seçkin üye bu kutsal göreve yeni başlamış; her birinin
şerefli yüzünü tanımamız lazım, her birinin oturduğu yeri öğrenmemiz lazım, her birine, yok
lamada bulunmadığı zaman ne yapacağım göstermemiz lazım. Biz bunu, bu amaçla yapıyo
ruz. Buna müsaade buyurun. Hem demokrat geçiniyorsunuz hem görev yaptırmıyorsunuz...
(Gürültüler)
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, o kürsüden, her kelimeye karşı bağıra
rak konuşuyorsunuz.
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BAŞKAN — İstirham ederim... Çok rica ederim... Bize, değerli arkadaşlarımızı tanıma
zevkini verin; yerini görelim, bir daha onları yormadan, yerlerinde bulunduklarını anlayabildim.
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, biz bir kelime konuşuyoruz, siz on ke
lime konuşuyorsunuz.
BAŞKAN — Devam buyurun.
(Yoklamaya devam edildi)
trfettin Akar... Burada.
BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarım söylüyqr; çok kon'uşmak için değil ama, "burada"
demenin bir lüzumu var ki, o usul konulmuş. Arkadaşımız elini kaldırıyor... Güle güle der gibi
sallayanlar var. "Burada" der, anlayıveririz, görevimiz biter... Duymuyoruz... Bakın, .demin
Sayın Ertekin Durutürk bir başka arkadaşına selam yolluyordu, ben "burada" diye el kaldı
ran bir arkadaşım zannettim, özür dilerim; yani bunları...
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Öğrenecekler beyefendi, üzülmeyin.
(Yoklamaya devam edildi) ' v
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Sayın milletvekilleri, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapamayan komisyon
lardan; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm Komisyonunun 10 Aralık 1991 Salı günü saat
14.00'te, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ile Millî Savunma Komisyonlarının ise saat
16.00'da toplanarak seçimlerini tamamlamalarını rica ediyorum.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1. — Devlet Bakanı Gükr Ileri'nin, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşturulmas
57 nci yıldönümü nedeniyle gündem dışı açıklaması ve istanbul Milletvekili imren Aykut, Bursa M
vekili BeytuUah Mehmet Gazioğlu, Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Malatya Milletvekili O
han Asiltürk'ün grupları adına konuşmaları
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının yıldö
nümü nedeniyle, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Güler İleri gündem dışı söz istemişler
dir; kendilerine söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI GÜLER İLERİ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri
saygıyla selamlıyorum.
Hükümetimize ve Meclisimize, demokratikleşme, insan hak ve özgürlükleri bayraktarlı
ğında bir kalkınma hamlesinde başarılar diliyor, "yollarınız açık" olsun diyorum. ,
57 yıl önce 5 Aralık günü Atatürk'ün öncülüğüyle kabul edilen yasa, Türk kadınlarını
da vatandaş kabul ederek, tüm Türk vatandaşlarını seçme ve seçilme haklarına kavuşturmuş
tur. Böyle önemli olan bir yıldönümünde, 30 Kasım 1991 tarihinde Yüce Milletimizi temsil eden
Türkiye Büyük Millet meclisinde güvenoyu alan Hükümetimizin Programında yer alan, Türk
kadınlarının çağdaş gelişim düzeyine ulaşmalarına yardımcı olacak bir hükmünden söz etmekten
mutluluk duymaktayım...
. . .
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Programda, Kadınlarla ilgili yapılacak çalışmalar çerçevesinde, başta Birleşmiş Milletle
rin kabul ettiği ve Türkiye tarafından onaylanan, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ön
lenmesi Uluslararası Sözleşmesi ve diğer uluslararası kararlar ile Avrupa Konseyi, ILO, OECD,
AGİK gibi kuruluşların kararları doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri gerçekleştirmek üze
re, Hükümetimiz bünyesinde, kadın, aile ve çocuk ile ilgili bir bakanlığın kurulması öngörül
mektedir.
Sayın milletvekilleri, kalkınma süreci içinde kadınlarımızın daha aktif olarak ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel yaşama katılabilmeleri, tüm dünya ülkelerinin bu konularda aldığı
kararlar ve uygulanan politikaların ülkemizde de uygulanmasıyla mümkün olabilecektir. Bu
çerçevede, sizlere, 1985 yılında Nairobi'de düzenlenen Dünya Kadınlar Konferansının ileriye
dönük stratejik kararlarına kalkınmanın nimetlerinden kadınların yararlanmaları için öngö
rülen görüşleri aktarmak istiyorum. Kalkınmanın temel amacı -eğer insanların ve toplumun
sürekli ve yüksek bir yaşam düzeyine çıkarılması ise- kişinin ve toplumun gelişen bu imkanlar
dan yararlanmasıdır. Kalkınma, tek başına, sadece ulaşılmak istenen bir hedef değil; fakat,
aynı zamanda cinslerarası eşitliğin daha ileri götürülmesi ve kalıcı bir barışın yapılaştırılmasında önemli bir araç olarak görülmelidir.
Geniş kapsamlı bir süreç olarak düşünülen kalkınma, bu sürece, özellikle kadınlar olmak
üzere, tüm nüfusun etkin katılımını teminat altına alan, belli birtakım ekonomik ve sosyal he
deflere ulaşma gayreti olarak karakterize edilmelidir. Bu hedeflere ulaşabilmesi için ihtiyaç du
yulan yapısal değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla çaba harcanması gereklidir.
Bunlara paralel olarak, gelişmekte olan ülkelerde, sosyal ve ekonomik kalkınmanın ve bi
limsel teknoloji kapasitenin büyümesini hızlandırmak, ulusal, gelirin daha dengeli bir şekilde
dağılımını sağlamak, özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından hissedilen yoksulluğu ortadan
kaldırmak için, bir taraftan açlık ve kötü beslenmenin önlenmesi, diğer taraftan, daha adil bir
toplumun kurulması yönünde çabaların yer alacağı geniş kapsamlı bir stratejinin en kısa za
manda uygulanmasına gayret gösterilmelidir.
Kadınlar, kalkınma sürecinin başlangıcında, kalkınmanın amaç ve şekillerinin tanımlan
ması safhasında temel unsur ve hedef grup olmalıdırlar. Kalkınma çabalarına rehberlik yap
mada ve bunlardan yararlanmada erkeklerle eşit paya sahip oldukları kabul edilerek, kadınla
rın politik sürece tam olarak katılmaları gerçekleştirilmelidir. Kadınların, alternatif kalkınma
hedef ve stratejileriyle ilgili değerlendirme ve tercihlerinin alınmasını sağlayacak kurumsal ve
diğer araçlar belirlenmeli ve desteklenmelidir. Bunlar, kadınların erkeklerle eşit zeminlerde kal:
kınma sürecine katılarak, bağımsızlıklarını artırmaları için hazırlanmış özel önlemleri ve ka
dınları tüm kalkınma çabalarriçine katacak diğer önlemleri içermelidir, başta istihdam, sağlık
ve eğitim konulan üzerinde durulmalıdır.
Ekonomik açıdan bağımsız olmanın, kendine güvenin gerekli ön şartı olduğu kabul edile
rek, bu çabaların, her şeyden önce kadınların daha çok kişisel gelir getirecek faaliyetlere, daha
fazla sayıda katılmaları üzerinde durulması gerekir; yerli halkın üretime katılımı da bu veri
ve deneyim esas alınarak, desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
İstihdam, sağlık ve eğitim sistemleri yeniden yapılanmalı; toprak, sermaye ve diğer üret
ken kaynaklardan eşit yararlanma konularına özel önem verilmelidir. Kadınların kredilerden
yararlanma konularına özel bir önem verilmelidir. Kadınların kredilerden yararlanma imkânlarını
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artıracak önlemler de dahil olmak üzere, gelir elde etme ve bunu muhafaza etmelerine yardım
cı olacak stratejiler geliştirilmelidir. Bu tip stratejilerin, kadınlarla ilgili hukukî, geleneksel ve
benzeri engellerin ortadan kaldırılması, mevcut kredi sisteminden kadınların yararlanma im
kânının artırılması konularında odaklanması gerekir, hükümetimizin ve yol gösterici olarak
da Meclisimizin, kadınların, geleneksel olan ve olmayan alan ve sektörlerde karar alıcı, politi
ka hazırlayıcı, yönetici, uzman ve teknisyen olarak sayılarının gerçek anlamda ve gözle görü
lür biçimde artırılmasını sağlayacak araç ve imkanları araması gereklidir. Kadınların, meslekî
ve idarî üst düzey görevlerde erkeklerle eşit temsil edilebilmesine imkan sağlamak amacıyla,
başta eğitim ve öğretim olmak üzere, temel imkânlardan eşit şekilde yararlanması sağlanmalıdır.
Kalkınmada kadının rolü, işçilerin yönetime katılımı, endüstriyel demokrasi, işçilerin kendi
kendilerini yönetimi, sendikalar ve kooperatifler gibi kurumsal etkinliklerde, kadınların eko
nomik ve sosyal yapılar içerisindeki karar ve yönetim mekanizmasına çeşitli düzeylerde ve şe
killerde katılmalarıyla gerçekleşir. Kalkınmada, yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi üze
rinde etkisi olan bu katılım biçimlerinin gelişmesi ve bunlara kadınların erkeklerle eşit düzeyde
katılması büyük önem taşımaktadır. Kalkınma ile belli sosyokültürel şartlar altında kadının
ilerlemesi arasındaki ilişki, istikrarlı ve eşit büyüme için hazırlanacak etkin politikalara bağlı
dır. Bulgular, kadının, her etkili katılımını sağlamak için ihtiyaç duyulan toplumsal bilincin
geliştirilmesi ve toplumda daha gerçekçi bir kadın imajının yaratılması için kullanılmalıdır. Ka
dının, her yönden ve tüm sektörlere katkısı ve özellikle ücretsiz aile işçisi statüsünde katkıları
değerlendirilmeli ve bu katkıların ulusal muhasebe, ekonomik istatistikler ve gayri safî millî
hâsıla içindeki payını ölçecek ve açıkça yansıtacak nitelikte çalışmalar yapılmalıdır. Kadınla
rın, tarıma, gıda üretimine, yeniden üretime ve hane içi faaliyetlere yaptığı karşılıksız katkıyı
rakamsal veriler haline dönüştürmeye yönelik somut çalışmalar yapılmalıdır.
Ebeveyn sorumluluklarının, ailedeki kadın, erkek ve toplum tarafından paylaşılmasına dayalı
bir sistemin kurulması yönünde somut faaliyetlere gidilmelidir. Bu amaçla, toplumun, aile ve
toplumsal düşüncelerinde değişiklikler yaratarak, yeni ve değiştirilmiş cinsiyet rollerinin kabu
lünü, geliştirilmesini ve uygulanabilirliğini artıracak bir toplumsal altyapının tesisine öncelik
verilmelidir.
Aile büyüklüğü ve çocuk edinme aralıklarını da içine alan ebeveyn sorumlulukları ile ev
içi işleri konuları, kadın ve erkeklere düşen sorumlulukların daha iyi bir paylaşımının yapıla
bilmesi amacıyla yeniden incelenmeli ve böylece, kadın ve erkeğin kendine güven kazanması
ve gelecekteki beşerî kaynakların gelişmesi sağlanmalıdır.
Tüm sektörlerdeki kalkınma politika ve programlarının tamamının, kadının kalkınmaya
olan katkısının tanınması ve bu sürece kadını dahil edecek stratejilerin bir araya getirilmesini
sağlayacak ve kalkınma sürecinden eşit yararlar elde etmelerini temin edecek bir odak noktası
olarak, bürokratik mekanizmanın üst düzeyinde, yeterli kaynak ve yetkiye sahip bir resmî me
kanizma kurulmalıdır.
Sayın milletvekilleri, sizlere, Hükümetimizin, Birleşmiş Milletlerin üye ülkelere sunduğu
, kararlar doğrultusunda, kadın, aile ve çocuk genel müdürlüklerini içeren Bakanlığın kurulma
sı konusunda aldığı kararın ne kadar yerinde ve isabetli olduğunu vurgulamak içtiyorum. Dev
let Bakanlığının uhdesinde bulunan Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumunun, yukarı354
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da size sunduğum uluslararası kararlar doğrultusunda daha etkin olarak görev yapmak üzere
kurulacak bakanlık bünyesinde geliştirilmesini, donatılmasını ve takviye edilmesini gerçekleş
tireceğiz. Böylece, kadınlarımızın ekonomik hayata daha etkin katılımını sağlayarak, kendile
rine olan güvenlerini artırmaya çalışacağız. Kendine güveni, eğitimi, istihdamı ve sağlığı geliş
tirilmiş kadınımızı, bugünkünden daha çok üretken, kendi emeğini özgürce kullanan, bilgisi,
becerisi gelişmiş, karar mekanizmalarına katılabilen ve böylece, siyasî katılımı, gerek seçme
ve gerekse seçilme hakkını, kendi kararları doğrultusunda kullanabilen duruma getireceğiz.
Bu amaçla, kadınların ve erkeklerin, çalışma ve kişisel gelir elde etme bakımından eşit
hakları olduğu gerçeğinden hareketle, ülkemizin koruyucu yasal mevzuatına uygun olarak, özel
likle emek piyasasında, ekonomik kalkınma hareketine geçirilerek, istihdamın artırılmasını sağ
layacağız.
Burada, özellikle ekonomik açıdan bağımsızlık, kendine güvenin gerekli önşartı olduğu
için, kadınlarımızın ekonomik faaliyetlere aktif olarak katılmasının çok önemli olduğunu vur
gulamak istiyorum.
Sayın milletvekilleri, işte bu konuda Bakanlığımın görüşü, ulusal kaynaklarımızın, kadı
nın her düzeyde, tüm alan ve sektörlerde katılımını artıracak şekilde yönlendirilmesidir. Kadı
nın katılımını artırmak amacıyla, sektörlerarası koordinasyonu güçlendirmek için sizlerin iş
birliğine ihtiyacımız bulunmaktadır, işbirliği için, tüm hükümet kuruluşlarımızı; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ada
let Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gibi sektörel
bakanlıklarımız ile yerel yönetimler, sendikalar, kadın dernekleri, kooperatifler, kadın ve mes
lek birimlerigibi hükümet dışı kuruluşları, bir arada çalışmaya davet ediyorum. Böylece, oluş
turacağımız politikalar ile Yüce Atatürk'ün tüm Türk vatandaşlarına sağladığı hakları, kadın
olarak bizler de kullanma bilincine sahip olabileceğiz.
Türk kadınının üretken, bilinçli, politika yapıcı, karar verici, planlamacı ve bu konularda
yardımcı veya bunlardan yararlananlar olarak, kalkınma sürecine etkin bir biçimde katılımına
engel olan unsurların ortadan kaldırılması için bütün imkanlarımı seferber edeceğimi sizlere
iletmekten kıvanç duyuyorum.
Kadın erkek eşitliğinin sadece kamu hukukunda, kamusal hakların kullanılmasında eşit
lik olarak yorumlanması yanılgısının ortadan kaldırılması gereği, öte yandan, eşit haklara sa
hip olma ilkesinin taşıdığı büyük önem ve ona bağlı tasavvur ve beklentiler ile ilkenin, Atatürk
devrimlerine uygun düşen devrimci karakteri göz önüne alınarak, genel eşitlik ilkesinin somut
laştırılmış birşekli ve bir uygulama hali olarak Anayasamızda da tüm hukuk alanlarında eşit
haklara sahip olmayı gerçekleştirmeye yönelik bağımsız bir norm ihtiyacı kendini hissettir
mektedir.
.
Almanya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkeleri anayasalarında.özel normlarla korunan "erkek
ve kadınların eşit haklara sahip olmaları" ilkesi, böylece, Türkiye'de de gerçekleştirilmiş olacaktır.
Bu ilkenin, bugüne kadar hukuken mağdur durumda bırakılmış olan kadınların, erkekle
rin durumuna yükseltilmesi anlamını taşıdığını,,erkekler gibi kadınların da eşit hukukî şans
larda piyasa ekonomisiyle belirlenmiş kazanç elde etme olanağına kavuşmalarını sağlamaya
yönelik olduğunu belirtmek istiyorum.
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Genel eşitlik ilkesinin somutlaştırılmış bir şekli olan bu ilkenin Anayasamıza girmesiyle,
bütün yasal düzenlemeler de göz önüne alınacak, bu düzenlemenin eşitlik ilkesiyle bağdaşıp
bağdaşmadığı dikkate alınacak ve bütün yasaların yorumu bu ilke ışığı altında yapılacaktır.
Eşit haklara sahip olma ilkesinin Anayasamıza girmesi, idare için de bir direktif ve takdir
yetkisine sınır teşkil eder.
'
.
Eşit haklara sahip olma ilkesi, sadece kadını değil, erkeği de karşı cins karşısında mağdur
kalmaktan korur. Nitekim, mevcut hukuk düzenimizde kadınları koruyucu bazı hükümlerin
erkekleri mağdur ettiği de gözardı edilmemelidir.
Farklı cinslerin eşit haklara sahip olmaları ilkesi, farklı cinslerin eşdeğerliliğini değil, in
sanlara, bütün farklılıklarına rağmen, eşdeğer davranılması gerektiğini şart koşmaktadır.
O halde, yapılması gereken, kadının hukukî durumunun, farklı cinslerin eşdeğerliliğinin
tanınması temeline göre düzenlenmesidir. Ancak, bundan, erkek ve kadın arasındaki doğal fark
lılıkların, evlilik ve ailenin öneminin görmezlikten gelineceği anlamı çıkarılmamalıdır.
Parlamentomuzun insan haklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak, bu haklar çerçe
vesi içinde mütalaa ettiğimiz kadın haklarının, muhtemel Anayasa değişikliğinde Özel bir hü
küm biçiminde Anayasamızda yerini alması ve bunun ışığı altında diğer yasaların değiştirilme
sinde yardımlarınızı beklemekteyim.
Hukuk Sistemimizde bazı Özel düzenlemelerde kadın - erkek eşitliği hakkındaki genel pren
siplerden uzaklaşılarak, bu eşitliği ihlal eden hükümlere rastlamak mümkündür.
Kadın haklarının kurumsallaştırılması görevine başlarken ilk yapacağımız, bu hükümleri
tek tek ayıklayarak, çağdaş düzenlemeler gerçekleştirmektir. Yüce Meclisimizin bu konuda yar
dımlarını esirgemeyeceğine inancım sonsuzdur.
Esasen Yüce Meclis, bu konuları geçmişte daima yüksek bir insanlık sevgisiyle ele almış
ve çok başarılı düzenlemeler yapmıştır. Bugünün şartlar içindeki yeni ihtiyaçları göz önünde
tutan çalışmaların destek göreceğine samimiyetle inanmaktayım.
Bu duygu ve düşüncelerle, bütün kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarını kazanmaları
nı en içten duygularla kutlar, gelecek 5 Aralıkların, yeni sosyal ve ekonomik haklar, kazançlar,
başarılar ve mutluluklar getirmesini dilerim.
Unutulmamalıdır ki, kadınlarımızın başarısı, çocuklarımızın, eşlerimizin, ailelerimizin ve
milletimizin başarısında önemli ölçüde etkendir.
Daha gelişmiş, daha çağdaş, daha özgür, daha güçlü ve demokratik bir Türkiye için, ka
dın, erkek, çocuk, yaşlı hep birlikte el ele olalım.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın İmren Aykut; buyurun. (ANAP
sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; bugün, Türk kadınlarının siyasal haklarını elde etmesinin 37 nci yılını kutlamaktayız.
Türkiye'de demokratik rejimi güçlendirmek, tam anlamıyla yerleştirmek, demokrasiyi bir
hayat tarzı haline getirmek istiyorsak, 5 Aralık gününün mana ve mahiyetini de iyi bilmek du
rumundayız.
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Demokrasi, en basit tanımıyla, bir ülkeyi, milletin kendi seçtiği temsilcileri vasıtasıyla yönetmesidir. Bir diğer ifade ile, demokrasilerde, millet iradesinin tecellisi olan vekillerden olu
şan parlamento, yasaları yapar ve bunların uygulaması için hükümet oluşturup ve denetler.
İşte bu nedenlerle, Büyük önder Atatürk, Türk kadınlarına siyasal haklarını tanımayı,
kadın haklarında bir ilerleme ve anlam ifade eden bir adım olarak düşünmeyip, çok daha önem
lisi, bunu rejimin demokratikleşmesi için bir zorunluluk olarak görmüştür. Çünkü, nüfusun
ve seçmenin, sadece bir yarısının ülkenin yönetiminde söz sahibi olduğu siyasî rejim, demok
ratik rejim olamazdı.
Bu düşünce ve inanışlarla, Atatürk, çeşitli yurt gezilerinde, kadınlara ilişkin sorunlara de
ğişmiş, topluma, savaş yıllarındaki kadınların emek ve çabalarını hatırlatıp değerlendirerek bu
konuda bir ortam hazırlamıştır.
Bu çabalar, ancak birkaç aşamada sonuç vermiş ve Türk kadınları, önce 14 Ekim 1926'da
medenî haklarını elde etmişlerdir. Seçim olayıyla ise, ilk defa 3 Nizan 1930'da, belediye seçim
lerinde, seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle tanışmışlardır. Bundan üç yıl sonra, 1933 yılın
da da, muhtar seçme ve seçilme, köy ihtiyar heyetlerine seçilme ve seçme hakkını elde etmişler
dir. Nihayet, Ulu Önder Atatürk'ün ısrarlı ve inançlı çalışmaları sonucunda, 5 Aralık 1934'te,
Anayasanın 10 ve 11 inci maddeleri değiştirilerek, kadınlar, seçme ve seçilme hakkına kavuş
muşlardır.
1935 yılında yapılan ilk genel seçimlerde oluşan Türkiye Cumhuriyetinin 5 inci Meclisine
de 18 kadın milletvekili girebilmiştir. O tarihte bu sayı Meclisin yüzde 4,5'ini oluşturmuştur.
O günden bugüne kadar 57 yıl geçmiş olmasına rağmen, ne yazık ki, bir daha Mecliste o sayı
ya ulaşılamamıştır. Bu hususu, sürekli olarak demokrasiden bahseden siyasî liderlerin ve de
mokrasi havarisi siyasilerin dikkatine sunuyorum. Acaba, Meclisin şu andaki kompozisyonun
dan memnun mudurlar?.. Seçim zamanları kadınları hatırlayıp, onlara büyük vaatlerde bulu
nup, sonra da Parlamentoya sadece bir iki kadın milletvekili getirmelerinin izahını istiyorum.
Bütün siyasî parti liderlerinden ve yöneticilerinden buna çözüm getirmelerini istiyorum. Aksi
halde, bütün kadınlar, onların demokrasiye inançlarından şüphe edecekler ve elbette bazı çare
ve cezalar da düşüneceklerdir. Parlamentodaki kadın oranı itibariyle, dünyadaki 159 ülke ara
sında sondan 3 üncü olmaya Türk Milletini layık görmemelidirler.
Çok buruk bir şekilde kutladığımız bugünün, siyasî partilerimizde olumlu görüşlere, sa
mimî yaklaşımlara vesile olmasını diliyor, hepinizi bu vesileyle sevgi ve saygılarla selamlıyo
rum. (ANAP, DYP, SHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut.
Aynı konuda, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Beytullah Mehmet
Gazioğlu; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 57 nci yılı münase
betiyle, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 19 uncu Dönem
Büyük Millet Meclisine seçilen sizleri, şahsım ve Grubum adına tebrik ediyor, başarılar dili
yor, hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, 1991 yılının bu 5 Aralık gününde, kadınlarımızın seçme ve seçilme
hakkına sahip olmalarının 57 nci yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız.
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Esasen, bu haklar insan haklarıdır, insan haklarının, "kadın hakları - erkek hakları" di
ye ayrılması da abestir ve ilkelliktir. Böyle bir ayırımın hiçbir şekilde söz konusu olması düşü
nülemez, düşünülmemelidir.
Türkiye'de kadın hakları, medenî ve ileri geçinen birçok devletlerden çok evvel alınmıştır,
onlara takaddüm etmiştir. Türkiye'de kadınlar, kadın haklarına, ileri geçinen birçok devletten
önce kavuşmuşlardır. Ancak, unutmamak gerekir ki, bu hakların alınması, kendiliğinden iste
me ve birtakım çabalarla olmamış, o günlerde devleti yöneten çok kabiliyetli ve kadının yerini
idrak eden büyük devlet yöneticilerinin sayesinde gerçekleşmiştir.
Kadınları hayata, toplum dinamiğine katılmamış, engellenmiş, bastırılmış hiçbir toplum
demokrasiye ulaşamamıştır, özgürleşememiş, uygar da olamamıştır.
Sayın milletvekilleri, kadınlar çok büyük bir toplumsal güçtür. Türk kadını, milletimizin
köküdür; övünülecek, eli öpülecek insanlarıdırlar. Yaşadığımız çağda teknolojik gelişmelerle,
artık, kas gücü önemini yitirmiştir; bilim, kadınlarla erkek arasında zihinsel yönden fark ol
madığını da ispatlamış, tespit etmiştir. Bugünün ileri modern Türkiyesinde, kadın öğretmen
dir, kadın mimardır* kadın hakimdir, kadın müzisyendir, kadın subaydır, kadın doktordur hat
ta hatta kadın validir -kaymakam da olacaktır- ve de bakandır ve sevinerek söyleyelim ki, ka
dınlar her şeyin de en iyisini bugüne kadar başaragelmişlerdir.
Toplumumuzun yüzde 51'ini kadınlarımız oluşturmaktadır, denilebilir ki, "Peki, Parla
mentoda kaç kadın temsilci var?" Denilebilir ki, "ti genel meclislerinde kaç kadın üye var?"
Yine denilebilir ki, "Kaç tane belediye başkanı kadındır?" Ancak, bunlara verilecek cevap da
"ama, yardır" olacaktır. Yani, kadınlara bu zeminler, bu satıhlar her zaman açıktır, olmaları
nı engelleyen hiçbir hüküm ve mani de söz konusu değildir.
Kadınlar, nasıl ki, bütün sektörlerde başarılı olmuşlarsa, mutlaka bu sahada da başarılı
olmalıdırlar. Olamıyorlarsa, demek ki, bu sistemde bir arıza vardır.
Bundan anlaşılıyor ki, Parlamentoda sadece beş altı kadın varsa, Türkiye'de beş altı bele
diye başkanı varsa, sadece kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi kâfi gelmemektedir.
Peki, bunun sebepleri nedir? Bence şudur : Türkiye'de halen siyaset oturmamıştır. He
men hemen her on yılda, maalesef, siyaset inkıtaa uğratılmıştır ve inkıtaa uğramıştır. Tabiî,
bu sebeple siyasetçi mahkum edilmiş, siyasî kadrolar biçilmiş, siyasetten nasibini almamış, si
yasetle uzak yakın ilgisi olmayan birtakım kişiler siyasî mevkilere ve makamlara gelmiş; millet
iradesine itibar etmeyenler milletin temsilcisi kıvamına gelmişler ve bunlar demokrasiyi suçlu
bulmuşlar, hürriyeti suçlu bulmuşlar, milletin seçtiği meclisleri kapatmışlar, seçtikleri kimsele
ri suçlu bulmuşlar ve buradan bu kürsüden, maalesef, darbelere, darbecilere, demokrasi dışı,
hukuk dışı olaylara methiyeler de düzülebilmiştir ki, bu zaten şu Mecliste oturanlar için kendi
kendini inkar anlamına gelir.
Değerli arkadaşlarım bu sistemin bozukluğundan, en çok, maalesef, kadınlarımız zarar
görmüştür. Biliyoruz ki, kadınlarımız "biz siyasî zeminlerde yeterince yer bulamıyoruz" diye
üzülmektedirler, şikayetçidirler. Ancak, takdir edersiniz ki, oluşumlar birdenbire başlamaz ve
birdenbire de bitmez. Oluşumların gerisinde büyük gayretler vardır, büyük gayretler olmalıdır;
çekilen acılar vardır; önünde, taşlı, uzun sarp yollar, vardır. Yollar birbirine eklenen küçük adım
larla yürünür ve bitirilebilir.
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Meclislerde daha çok Türk kadınının görülmesi arzulan vardır; partim olan Doğru Yol
Partisinin de arzusu budur. Devir normalleşince, sistem tamamen oturunca -ki, İnşallah bu
olacaktır- bu arzularımız da gerçekleşecektir. Bilhassa büyük şehirlerde hayatın ağırlaşan şart
ları altında sıkıntı çeken kadın, bugün siyasette büyük ağırlık haline gelmiştir. Onun için, bu
57 nci yılı sevinçle karşılıyor, bütün kalbimizle kutluyoruz. İleri medenî memleketlerin insan
larının sahip olduğu hakların tümüne Türk vatandaşlarının da sahip olduğu, mesut ve bahti
yar insanlar diyarı bir Türkiye dileklerimle, hepinize şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına
saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Şırnak Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sa
yın Mahmut Alınak; buyurun efendim.
SHP GRUBU ADINA MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sözlerime başlarken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum ve huzurunuzda, kadınlarımı
zın içinde bulundukları somut koşulların ve sorunlarının burada tartışılmasına olanak yarattı
ğı için, Sayın Devlet Bakanımıza teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri bilindiği gibi, toplumlar birçok evrelerden geçerek bugüne geldiler :
tikel komünal toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve devamı sosyalist
toplum.
tikel komünal toplumda aile yaşamına denk düşen yapı -bilindiği gibi- anaerkil aile yapı
sıdır. Bu toplumda, evde söz ve karar sahibi olan,e yi çekip çeviren, yönlendiren, kadındır; ama,
tarihsel süreç içinde, ilkel komünal toplum çözülerek, yerini köleci toplum yapısına bırakmaya
başladığında, özel mülkiyet ilişkileri gelişmiş ve fizik olarak daha güçlü olan erkek öne geçe
rek, anaerkil olan aile yapısı bununla koşut olarak biçim değiştirmiş ve yerini babaerkıl aile
yapısına bırakmıştır. Burada roller tamamen değişmiştir; söz ve karar sahibi olan, bizzat erke
ğin kendisidir.
Değerli milletvekilleri, bu toplumsal gelişime uygun olarak kadın sorunu da yine birçok
evrelerden geçerek bu güne kadar geldi, bu kürsüye kadar geldi.
Bildiğiniz gibi, 1831'de, tkinci Mahmut döneminde, kadınlar nüfus sayımına dahil edil
medi; çünkü, insandan sayılmıyorlardı ve yine 1839 tarihli hattıhümayun da kadınları aynı şe
kilde dışlayarak, erkeklerden çok geri bir kategori içerisine sokmuştur. Süreç içinde, bölgesel
olan bu sorun, giderek evrensel bir hale dönüşünce, Birleşmiş Milletler, 18 Aralık 1979'da, Ka
dınlara Karşı HerTürlü Ayırımın önlenmesi Hakkındaki Sözleşmeyi imzaya açtı; bu sözleş
menin altında da Türkiye'nin imzası var; ama, her şeye rağmen, evrensel nitelikte olan bu so
run, hala güncelliğini korumakta, kadınlarımıza hala meta gözüyle bakılmakta ve kadınları
mız için, "kaşık düşmanı, halkalı köle" ve benzeri nitelemeler hala yapılabilmektedir.
İzninizle, burada yeri gelmişken; hukuk sistemimizden Medeni Kanundan bir iki maddeyi
Sayın Genel Kurula sunarak, kadınlarımızın içinde bulundukları açmazı sizlere arz etmek isti
yorum :
Medeni Kanun, madde 152 : "Koca, birliğin reisidir." Evin seçimi hakkı kocanındır. Yani,
bir aile Ankara'nın herhangi bir semtimde oturmak istiyor ise ya da Ankara'ya yerleşme irade
si içinde ise, evin hangi semtte ve nasıl olacağına erkek karar verecektir.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Danışmak suretiyle alır.
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sizin evde kim karar verir?
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Danışma.... Geleceğim, o konuya da geleceğim. Köy
lülük sıkıntılı bir iş.
Madde 153. : "Karı, kocanın aile ismini taşır.
Kadın, müşterek saadeti temin hususunda gücü yettiği kadar kocasının muavinve müşavi
ridir.." Yardımcısıdır ve lütfedilmiş danışmanıdır. Yani, sadece danışman ve yardımcı; ama, Ana
yasada da "Eşitlik" ilkesi var.
Madde 154 : "Birliği koca temsil eder" der ve yine, bu madde içerisinde de kadın yok.
Madde 156 : "Karı, kanunen haiz olduğu temsil salahiyetini suiistimal eder yahut kullan
maktan aciz olursa, koca, bu salahiyeti kendisinden tamamen veya kısmen nez edebilir" geri
alabilir.
Madde 200 : "Kadın, bir mirası ancak kocasının rızasıyla reddedebilir." Milyarlık bir mi
ras bile söz konusu olsa, kadın, kocasının çizdiği çerçeve içinde hareket ederek bu konuda ira
de beyan edecektir ve bu konuda karar verecektir.
Madde 263 : "Evlilik mevcut iken, ana ve baba, velayeti beraberce irca ederler. Anlaşa
mazlarsa, babanın reyi muteberdir." Yine baba en önde.
Değerli milletvekilleri, daha da çarpıcı bir olgu; bildiğiniz gibi, evlilik süresince, evlilik
birliği süresi içerisinde elde edilen malların tümü kocanındır. Boşanma halinde, boşanma ka
rarının mahkemece verilmesinden ve kararın kesinleşmesinden hemen sonra, kadın, kendisini
sokakta bulabilmektedir. Aynı durum, Ceza Kanununda da söz konusudur. Ceza Kanununun
440.inci maddesi, zina ile ilgili müesseseyi düzenlemiştir. Kadın zina yaptığı zaman, cezası altı
aydın üç seneye kadar hapis; ama, erkeğin zina yapabilmesi için ya da zina suçundan mahkum
edilebilmesi için, yasaca çok farklı ve çok ağır, hatta ve hatta ispatlanması çok zor olan koşul
lar öngörülmüştür. Burada da açık bir adaletsizlik söz konusudur. Aynı durum, tş Yasasında
ve sair yasalarda da mevcuttur.
Değerli milletvekilleri, kadınlarımızın sorunları çoktur. Peki; ama, nereden başlamalıyız
ve ne yapmalıyız? Ortada bir sorun var ve bu, yıllardır devam edegelen bir sorundur. "Kadın
sorunu" olarak adlandırılabilecek bu sorunu nasıl ortadan kaldırabiliriz ya da bu sorunu nasıl
azaltabiliriz, olumsuzlukları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bence, bu konuda çok geniş bir ça
lışma yapılmalı, somut politikalar üretilmeli ve bu politikalar en kısa zamanda hayata geçirilebilmelidir.
Değerli milletvekilleri, bir tespitte bulunmak istiyorum : Kadın sorunu, ya da sorunları,
kendisini çevreleyen sorunların dışında değerlendirilebilecek soyut bir sorun değildir, kopuk
bir sorun değildir; toplumsal ve ekonomik bütün sorunlarla iç içe olan bir sorundur. Bu ne
denle, toplum özgür ise kadın da özgürdür; ama, kadın da toplumun aynasıdır; kadın özgür
değilse toplum da özgür değildir.
,
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Neler çıkarıyorsun Sayın Alınak?
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Lütfedin de arz edeyim.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım.
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bu bir. İkinci yanı...
SIRRI-SAKIK (Muş) —Arkanızda bayan oturuyor, ona saygılı olun yahu.
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Kadınlarımızın sorunları, ülkemizin ekonomik duru
mu ve refah düzeyiyle de doğrudan doğruya bir ilişki içindedir.
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Değerli milletvekilleri, ikinci bir tespitte bulunmak istiyorum : Kadın niçin eziliyor?
1. Kadın, kadın olduğu için, cinsiyetinden dolayı eziliyor.
2. — Kadın, emekçi olduğu için, yani sınıfsal konumundan dolayı, sınıf çelişkisinden do
layı eziliyor.
Kadın sorunları konusunda bugüne kadar -maalesef- somut adımlar atılamamıştır. İnanı
yorum ve güveniyorum ki, Sayın Bakanın rehberliğinde, Hükümet, bu konuda çok somut çö
zümler üretecektir ve hayata geçirecektir.
"Ne yapılmalı" ya verilebilecek cevaplardan birisi de şudur : Hükümet, ilgili bakanlık
ve TRT işbirliğiyle televizyonda kadın haklarıyla ilgili, kadınların sorunları ve çözümlerine ilişkin
açıkoturumlar düzenlenmeli, paneller, konferanslar düzenlenmeli, toplantılar yapılmalı ve bu
toplantılarda tartışılacak konular kamuoyuna götürülmeli, kamuoyunda tartışılması, yoğurulması ve biçim alması sağlanmalıdır. Toplum bilgilendirilmeli...
ALÎ ER (tçel) — Tamam, anladık canım.
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Lütfedin... Bitireceğim; bitirmek üzereyim. Sıkılma
yın, sıkılmayın...
Toplum bilgilendirilmeli ve bu konuda yeni bir toplumsal kültür oluşturulmalıdır; kadın
haklarına ve kadın sorunlarına ilişkin yeni bir yaklaşım, yeni bir toplumsal kültür oluşturulabilmelidir. Takdir buyuracağınız gibi, biraz da eğitimle ilgili... Yani ne kadar kadın hakların
dan söz edersek edelim, toplumun içinde bulunduğu eğitim düzeyi de, yine kadın sorunlarına
karşı olan duyarlılığımızı ya da yaklışımımızı önemli bir şekilde etkileyecektir.
Yasalar ele alınmalıdır. Az önce sözünü ettiğim Medeni Kanun, Ceza Yasası, Anayasa,
tş Yasası ve benzeri bütün yasalar derhal ele alınmalı, taranmah ve kadın erkek eşitliği ilkesine
aykırı olan bütün hükümler derhal kaldırılmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Alınak, 3 dakika aştınız; toparlamanızı rica ediyorum.
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım.Kadın, kendi geleceğini özgürce belirleme hakkına sahip olabilmelidir.- Bunun yolu nasıl
olur? Bu konuda tartışmalı, konuşmalı ve çözümler üretilmelidir.
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — tşte Devlet Bakanı... .
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Okuryazar olması yetmiyor.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Devlet Bakanı, oturmuş orada... Hanım, ka
dın.., Yetmez mi? Ne güzel bir idare şu demokrasi; iftihar ediyoruz.
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Biz mutluluk duyuyoruz Devlet Bakanımızdan ve onun
duyarlılığından; ama, yetmez.
Değerli milletvekilleri, kadının okuryazar olması yetmez; eğitimin çağdaşlaştırılması, eği
timin demokratikleştirilmesi gerekir. Az önce de arz etmiştim; bu sorun, kopuk bir sorun de
ğil, kendisini çevreleyen bütün sorunlarla içe içe olan ve bütün bu sorunlarla birlikte ele alma
ması gereken bir sorundur.
Acil önlemler neler olmalıdır?
Sayın Başkanım, hemen kağıttan çok kısa bir şekilde okuyarak konuşmamı bitirmek isti
yorum; değerli zamanınızı almayacağım.
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BAŞKAN — Sayın Alınak, ben size olabildiğince tolerans tanıyorum; ama, emsal olup
da diğer sözcülere aynı işlemi uygulayınca değerli arkadaşlarınız bana kızıyor... Yoksa, konu
şun, bir mahzuru yok; gündem müsait.
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Acil olarak ele alınması gereken ve şu kâğıtlara yazdığım, en çok bir veya iki dakika alabi
lecek bir şey; çok özür diliyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sanayide kadınların kaçak işçi olarak çalıştırılmala
rının önüne geçilmelidir.
Eşit işe eşit ücret uygulamasına başlanmalıdır.
Kadınlara ilişkin olarak sosyal güvenlik önlemleri alınmalıdır.
İşsizlik sigortası getirilmelidir.
Çalışan kadınların doğum öncesi ve sonrası izin süreleri artırılmalıdır.
Gebelik ya da analık gerekçesiyle işten atılmalar yasaklanmalıdır.
Ev işlerinin, erkek, yani koca ve çocuklar tarafından paylaşılması konusunda yine top
lumsal bir kültür ye gelenek oluşturulmaya çalışılmalıdır.
Kadınlarımızı çocuk bakıcısı olmaktan çıkarmak için, kreşler ve çocuk yuvaları açılmalıdır.
Ana çocuk sağlık merkezleri, bütün çocukların ve annelerinin sağlık sorunlarının hepsini
çözümleyebilecek, el koyabilecek düzeyde geliştirilmelidir.
Ailelerin dinlenme, kültür, sanat ve benzeri olanaklardan yararlanması sağlanmaya çalı
şılmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, teknik ev aletleriyle, kadınlarımızı ev kölesi durumu
na getiren ev işlerinin asgariye indirilmesi için çalışma yapılmalıdır.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak.
Refah Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli
milletvekilleri; sözlerime başlarken, şahsım ve Refah Partisi Grubu adına, sizleri saygıyla se
lamlıyorum.
Bugün üzerinde konuştuğumuz konu, aslında temel insan haklarındandır; hatta, yıldönü
münü kutlamakla iftihar ettiğimizi söylediğimiz bu seçme ve seçilme hakkı, aslında bir mana
da geç kalınmış, geç verilmiş bir haktır; zira, bizim inancımıza göre, bir memleketin temel olu
şumunda, o memleketteki her türlü haksızlığın ortadan kaldırılmasında, hakkın hakim olma
sının sağlanmasında kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur; erkek ne kadar mesul ise, ne
kadar bunu gerçekleştirmek zorunda ise, kadın da aynı derecede mesul, aynı derecede bunu
gerçekleştirmekle görevlidir. (RP sıralarından alkışlar)
Aslında, 1934'te çıkarılan bu kanun, 1923'te de çıkarılabilirdi; onbir sene gecikmiş olarak
çıkarılması da, o zamanki idarecilerin belirli ölçüde gelişme içerisinde olduklarını göstermektedir.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — 1923'ü açalım.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aslında, kadın konusu, çok
daha derinlemesine ve çok daha başka bir perspektifle ele alınması gereken bir konudur. Kadına
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seçme ve seçilme hakkım vermekle meselenin halledilmesi mümkün değildir. Şu anda kadına
bakış açısının ne olduğunu bir iki cümleyle tespit etmekte yarar görüyorum.
Batı toplumunda kadına materyalist açıdan bakılır. Batı toplumlarında kadının üretken
olduğu sürece, Batı toplumlarında kadının, erkeklerin istedikleri yaş ve şekilde olduğu sürece
bir değeri vardır. Bu sözümün manasını bir iki cümle ile ifade edeyim.
Batı toplumunda, kadın genç iken, ona iltifat edilir, yaşlandığı zaman, aynı kadın götürü
lür ya huzurevine teslim edilir veya sosyal bir kurumda ömrünün geçmesi sağlanır, terk edilir.
Kadına hürmet edilecekse, ona, belirli yaşta, üretken zamanında veya erkeklerin hoşuna gittiği
yaşlarda değil, ömrünün sonuna kadar aynı değerin verilmesi gerekir. Kadın gençken kadındır
da yaşlanınca kadın olmaktan çıkmaz, tşte Batı sisteminde kadına verilen değer, İcadına ma
teryalist açıdan bakıldığı için yeterli değildir, doğru da değildir.
SIRRI SAKIK (Muş) — Biz de, yaşlanınca dörtlüyoruz...
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir araba reklamını görü
yorsunuz, arabanın satışı için kadından istifade edilmeye çalışılıyor. Buna benzer bir ticarî rnetaın reklamını görüyorsunuz, o ticarî malı satmak için kadının vücudundan istifade ediliyor
ve bu, Batı toplumlarında olduğu gibi, Batı kültür emperyalizminin tesiri altında kalan kişiler
ce de gayet tabiî karşılanıyor. Bunu tabiî karşılamak doğru değildir, kadın, değeri olan, erkekle
kadın kıyas edildiği zaman, bir bütünün iki parçası olan, bir bütünün yarısı olan bir insan
olarak değerlendirilmeli ve bir reklam aracı olarak, bazı maddî imkânları elde etmek için, in-.
sanların dikkatini çekmenin aracı olarak kullanılmamalıdır. (RP sıralarından alkışlar) Bize göre,
bu bir sömürüdür ve mutlaka düzeltilmesi gerekir.
Batı toplumlarında ahlak çöktüğü için, batı toplumlarında fuhuş, sanayi hâline geldiği
için, hep kadını bu yönüyle ilgili aşağılayıcı davranışlarda bulunulur, kadının bu yönüyle ilgili,
ona değer verici davranışlar gözardı edilir, onlara hiç kimse dikkat etmez. Burada konuşan
arkadaşlarımı da üzülerek dinledim. Başta Sayın Bakan olmak üzere, güzel şeyler söylendi;
ama, kadının bu tarafı ile ilgili tek kelime duymadım. Eğer bir memlekette -affedersiniz, özür
dileyerek söylüyorum- randevuevleri varsa, bir memlekette eğer telekızlar varsa, bir memleket
te eğer genelevler varsa ve kadınlar satılıyorsa, hangi kadın hakkından bahsedeceğiz? (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, kadın, çalışıp para kazanacak hale getirilecek; ama,
bizim bir parçamız olan, bizden bir parça olan, bir bütünün yarısı olan kadın bir yerde de er
keklerin belirli zevklerini tatmin etmek için kullandıkları bir vasıta halinde kalacak ve kimse
de ona reaksiyon göstermeyecek... Bunu kabul etmek mümkün değildir. (RP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, hanımları tenzih ederek söylüyorum; hepsi bu ahlâkî, manevî de
ğerlere sahipler, Sayın Bakanımızın da bu mücadeleyi yapacağına inanıyorum. Ancak, başör
tüsüne karşı olduğu kadar, bu kötülüklere de kadın teşekküllerinin karşı olması, kadınların
karşı olması, Sayın Bakanın karşı olması gerekmez mi? Bunu burada duymak hakkına sahip
olmamalı mıyız? (RP sıralarından alkışlar) Biz bunları burada dinlememeli miyiz? Bizim bu
rada bunları duymamız gerekir; ama, özür dileyerek, yine bütün arkadaşlarımızı, sayın parla
menter hanımları tenzih ederek söylüyorum; önce, kadınımızın, bize göre yüzkızartıcı olan bu
halden kurtarılması lazımdır zaten, bütün arkadaşlarımızın da elbirliğiyle bunları yapacağına,
bu hususta katkıları olacağına inanıyorum; ama, şimdiye kadar eksik olan bir şeyi tespit edi
yorum huzurlarınızda.
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Değerli arkadaşlarım, bizim inancımıza göre, kadının değeri, sözle, edebî cümlelerle ifade
edilmez. Bizim inancımızda, kadın, anne olarak kendisine hürmet edilen, ta küçük yaşlarda,
çocukluğunda cıvıl cıvıl, yumuşak, sokulgan; yaşı ilerledikçe, genç kızlık döneminde, iffet ve
namus sahibi, haysiyet ve şeref sahibi; annelik döneminde, çocuklarını bu toplumun geleceği
için yetiştiren ve yaşlılık döneminde de, "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözüne layık
olan kimsedir. Bizim inancımıza göre kadın budur. (RP ve ANAP sıralarınadan alkışlar)
"Kadın hakları" dediğiniz zaman, elbette hepsinin yerine getirilmesi lazım; ancak, ma
teryalist bir uygulama ile, materyalist bir düşünce ile yaklaştığımız zaman, kadınların erkek
lerle eşit olması, sanki kadınlar açısından gerekli ve kadınların hakkını korurmuş gibi bir yak
laşım oluyor. Halbuki, bu yanlış bir yaklaşımdır. Kadınlarla erkekler hakta eşittirler, fizikî ya
pı itibariyle eşit değildirler. Hiçbirimizin gönlünde, bir hanımın, bir hanım kardeşimizin ha
mallık yapması yatar mı, bunu kabul edebilir miyiz? Bir yüksek fırının ateşinin karşısında bir
kadının dökümcülük yapmasını, onun narin yaradılışına, onun şefkatli merhametli vasıfları
na, onun inceliğine yakışır diye kabul edebilir miyiz? Elbette kabul edemeyiz.
Dolayısıyla, efendim, her işte kadın çalışacak denirse, bu, kadına en büyük zulüm olur.
Hayır, her işte çalışmayacak, layık olduğu işlerde, onun inceliğinin, zarafetinin gerektirdiği iş
lerde çalışacak...
Şurada üzülerek bir şeyi ifade etmek istiyorum : Sayın Bakan, kadının tanımını "ailenin
ücretsiz işçisi" olarak yaptı. Fevkalade üzüldüm. Bir toplumun geleceği, o toplumun evlatları
nın iyi yetişmesine bağlıdır; eğer evlatlarımızı iyi yetiştirmezsek, toplumun geleceği yoktur. Batı,
bunun acısını çekiyor şimdi. Bizim, "ücretsiz işçi" olarak tarif ettiğimiz kadının yaptığı şey,
evlatlarımızı yetiştirmek bu toplumun istikbalini güvence altına almak, bu toplumun geleceği
ni sağlam karakterli ellere teslim etme işidir. Bize göre, kadının en büyük, en şerefli hizmeti
budur ve bu, vazgeçilmez bir hizmettir.
Avrupa, yıllar yılı bunu tahrip etti; öyle bir noktaya geldi ki, şu anda Avrupa'da elli yıl
öncesinin bu tahribatlarını düzeltmek için, bazı çalışmalar yapılıyor. Bakınız, bizde, şu ana
kadar bir aile bakanlığı kurulmadı; ancak, Fransa'da, bizim şu ana kadar kurmadığımız Aile
Bakanlığı 5 Temmuz 1940 yılında kuruldu. Çalışma olarak ne yaptığını, elimdeki rapordan çok
kısa olarak ifade etmek istiyorum :
I

Evvela, Millî Fransız Nüfusunun Artması Birliği adı altında bir kuruluş meydana getiril
miş; Fransız ailesinde çöküş sebebi olarak, bu kuruluşun tespit ettiği, düşük yapma, kürtaj,
alkolizm ve ahlakî çöküşü hızlandıran konular için, devlet destekli çalışmalar yapılmıştır. İşte,
bunların neticesi organize hale getirilmiş ve 5 Temmuz 1940'ta Aile Bakanlığı kurulmuştur.
Bu konuda yapılan ilk değişiklikle, boşanma, evliliğin ilk üç yılında kesinlikle yasaklanmış;
kadınları evde oturmaya, ev kadını olmaya özendirme çalışmaları yapılmıştır. Fransa'da aile
politikası şu konularda yoğunlaşmıştır :
1. Sosyal ve nüfusla ilgili çalışmalar,
2. Aile yardımları,
3. «Vergi indirimleri,
4. Aile hizmetleri.
Bütün bu faaliyetlerin son hedefi, evde oturan, çocuğunu yetiştiren ev kadını tipini des
teklemektir. Bunun için, 1945'ten beri, genç kızlara yönelik ev hanımlığı konusunda özel eğitim
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programlan hazırlanmıştır. Fransa'daki sağ ve sol görüşlü partilerin bu konuda görüş ayrılık
ları olmakla birlikte, ailenin kuvvetlenmesi, ortak bir arzu olarak belirlenmiştir.
Fransa'da, devlet, çok çocuklu aileyi desteklemektedir. Dunun en tipik örneği, memurlara
ödenen aile yardımlarında görülmektedir : 2 çocuklu aileye maaşının yüzde 22'si, 3 çocuklu
aileye maaşının yüzde 59'u, 4 çocuklu aileye ise, maaşının yüzde 95'sı kadar ilave bir ödeme
yapılmaktadır. Ayrıca, aileye yapılan bu yardımlar vergilendirilmiş kazanca dahil değildir.
Batı, bizim şimdi heveslendiğimiz ve hükümet programında olan aile planlamasını terk
etmiştir ve biz, Batının bu konuda elliiyıl gerisinden gidiyoruz. (RP sıralarından alkışlar)
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Fransa'da nüfus artışı yoktur, sıfırdın
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Yani, bu çukura düştükten sonra mı aklımız başı
mıza gelecek de, bu çalışmaları yapacağız? Tavsiyemiz, bu çukura düşmeden, bu sıkıntıya gir
meden, bu belayı başımıza sardırmadan, önümüzdeki örneği de gördüğümüz için, avantajlı
olarak buradan atlayarak daha ileriye gidebilmemizdir; arzumuz budur, teklifimiz budur. He
pinizi, bütün arkadaşlarımızı sevdiğimiz, saydığımız için, bunları söylüyoruz.
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Batının karşısmdasın; ama, Batıdan model veriyorsun!
OĞUZHANASÎLTÜRK (Devamla) — Batının hiçbir meseleyi çözemediğini size anlat
mak istiyorum. Burada Batıya karşı olduğum bir kere daha görülmüyor mu? Batı, işte bu be
laya düştü ve şimdi bizi örnek almaya çalışıyor, bizim değerlerimizi örnek almaya çalışıyor..
Ben de değerli arkadaşlarıma, Batı'nın düştüğü bu musibete, Batı'yı taklit ederek düşmeyin,
diyorum.
Tabiî, Batı'ya karşıyım. Batı'nın nesine karşıyım; ahlakî ve manevî değerleri tahrip eden
sosyal yapısına karşıyım. Yoksa, kimse, ilme karşı olamaz. Bizim inançlarımıza göre, ilim, ina
nan insanların kaybolmuş malıdır; Çin'de de olsa gidip alacak. (RP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Batı'dan işine yarayan modeli al, işine yaramayan
modeli alma!..
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım.
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konularda yapılan bir
araştırma neticesinde tespit edilen rakamları söylüyorum : Mesela, genç erkeklerin yüzde 40'ı,
"eşlerinin evde oturmasını ve çocuklarını yetiştirmesini tercih ettiklerini'' ifade etmişlerdir. Bunlar
neden oluyor : Batı'nın, bize göre geçirdiği fevkalade yanlış yarım asırlık yoldan sonra, karşı
karşıya kaldığı problemlerin halli için arayış içerisinde olduğunu gösterir. Biz, bunlara zaten
sahibiz. Biz, burada Batıyı taklit etmiyoruz ki, bunlara zaten sahibiz. Batı'nın elli yıl önceki
davranışına biz de şimdi uyarak, sahip olduğumuz bu değerleri tahrip etmeyelim diyoruz. Siz
lere arz ettiğim meselelerin bu açıdan değerlendirilmesi lazımdır.
Peki, bu değerleri tahrip edersek ne olacak? On yıl evvel 300 bin olan vesikalı kadın sayısı
şimdi 1 milyonu aşmıştır ve bu sayı daha da ileri gidecektir. Bundan kim memnun olacak?
Hepimizin yüreğinin yanması gerekmez mi? Ama, bunlar konuşulmaz ve kadın, sadece üretim
yapan, eşit işe eşit ücret alan ve materyalist bir varlık olarak görülürse, bu meselenin çözülme
si imkânı olmaz. Kadının maddî yönünün yanında, belki de, erkeklerden daha önemli olan
manevî yanı vardır, işte bunu, mutlaka dikkate almak zorundayız; hepimiz sahip olarak, mut
laka bu meseleyi düzeltmeye çalışmalıyız.
Sayın Bakandan ricalarım şunlardır :
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1, Batı'nın aile planlamasını terk ederek, canlı ve üretken nüfus elde etmek için şimdi
doğumu teşvik etmesini de gözardı etmeden, "aile planlaması" diye nüfusumuzun canlı ve üret
ken kısmını ortadan kaldırmaya çalışmasınlar. Çünkü, bu bir devre tahrip edilirse, ondan son
ra yerine konulması mümkün olmaz. Şu anda Avrupa'nın çektiği sıkıntı budur. Almanya'da
niçin bizim işçimiz çalışıyor, niçin Almanya'da 5 milyon yabancı işçi var? Çünkü, bu aile plan
lamasını yaptılar, çocuk olmadı, çocuk olmayınca, çalışan nüfus, bir noktaya geldi, yetmedi;
başka ülkelerden işgücü transfer etmek zorunda kaldılar ve bunun neticesi de şimdi acı acı gö
rülüyor. Dolayısıyla, bu tahribatı önlemelerini rica ediyorum; bu bir.
İkinci husus, ahlakî çöküntüyü önleyecek manevî bir kalkınma seferberliğini gerçekleştir
melidirler. Toplumları ayakta tutan, manevî değerleridir, toplumları yücelten, manevî değerle
ridir. Bunları gerçekleştirmek için, Sayın Bakanın çalışması lazım; bunun için de aile birliğini
güçlendirmesi lazım. Aile birliğini güçlendirmek de, kadını, "ücretsiz işçi" diye tarifederek
olmaz. Bu düşünce tarzlarını değiştirmeleri lazım. Değerli bir arkadaşımızdır ve kendisine say
gı gösteriyorum; ancak, yanlış fikirlerini de burada ifade ediyorum, düzeltmesinin gerekli ol
duğunu söylüyorum.
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, dokuz dakika aştınız, toparlayabilirseniz memnun olurum.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hayhay Sayın Başkan, hemen toparlıyorum.
Biz bu çalışmaları yapmak üzere, Avrupa'da Batılı ilim adamları ile çeşitli toplantılar ya
pıyoruz. Bunlardan biri, yılbaşında Vatikan'ın temsilcisinin de iştirakiyle, ahlakî ve manevî de
ğerler açısından aile, ailenin korunması konularında bir çalışma şeklinde yapılacak. Artık, bu
konulara batı da, bizim bakış açımızdan bakmaya başladı, çaresizliğini Batı da görüyor. Bu
sistemle "kadına hürriyet, hürriyet" diyen sloganlarla o noktaya getirdiler ki, aile birliği yok
oldu, boşanmalar fevkalade arttı, gayrı meşru beraberlikler oldu, nikahsız evlilikler, tek ebe
veynli çocuklar doğdu. Şimdi, Batı da bunun ne getirdiğini gördü, Batı bizim şu anda sahip
«olduğumuz bu değerlere dönme zorunluluğunu hissetti; işte bunlar yapılacak. Ümit ederim
ki, bizim hükümetlerimiz de bu konulara alaka duyar, bu konuların önemini idrak eder ve ne
ticede biz de tahrip olmadan, değerlerimizi muhafaza ederek, kendi evlatlarımızı kendi istedi
ğimiz gibi, tarihimize örnek olacak şekilde yetiştirebiliriz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk.
Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Sayın Güler tleri'nin, kadının seçme ve seçilme hak
kına kavuşmasının yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklama ve bu konuda gruplar adına ya
pılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır.
Gündem dışı söz talepleri vardır.

2, — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryûmaz 'in, fakir Jıastalarm ücretsiz tedavi edilmelerine ilişkin
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı
BAŞKAN — Birinci sırada, ücretsiz tedavi konusunda Ağrı Milletvekili Sayın Yaşar Eryılmaz'a söz veriyorum.
Buyurun Sayın Eryılmaz. (ANAP sıralarından alkışlar)
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken
yeni yasama döneminin memleketimize milletimize ve siz sayın milletvekillerine hayırlı olması
nı diliyor, bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum.
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Gündem dışı söz alış gerekçem, son günlerde yeni bir sistemmiş gibi özellikle kamuoyuna
duyurulmaya çalışılan, özenle ve ısrarla işlenen, fakir hastaların ücretsiz tedavisine ilişkindir.
Değerli milletvekilleri, konuya açıklık getirmek amacıyla, yeni kabinenin Sağlık Bakanı
Sayın Aktuna'nın, 1.12.1991 tarihli, valiliklere tamimi ile, yine Sayın Yılmaz Hükümetinin 29
Ağustos 1991 tarihli ve altında benim imzamı havi genelgeleri izninizle aynen okuyacağım.
MEHMET CEBİ (Samsun) -*- Sizinkiler tutmadı, bırakın bizimkiler çalışsın.
YAŞAR ERYILMAZ (Devamla) — Ben; üstteki formel prosedürleri ve yazışma metinleri
ni bir tarafa bırakıyor, konunun özüne dönüyorum. , .
"ödeme güçlüğü içinde olan yoksul vatandaşlarımızın hastanelerde ücretsiz tedavileri aşa
ğıda bildirildiği şekilde yapılacaktır :
A) Hastaların yoksul oldukları ve hiçbir sağlık güvenceleri olmadığı şeklindeki beyanla
rı yeterli kabul edilecektir.
B) Bu beyanın doğru olmadığı tespit edildiğinde, hastane masrafları hastadan tahsil edi
lecektir.
C) Hastaya, tedavisinde gerekli olan göz, kulak, diş, el ve bacak protezleri dışındaki ilaç
dahil, her türlü tıbbî malzeme ve endoprotezler, hastane idaresi tarafından temin edilecek ve
bunların ücretleri bakanlığımızdan istenecektir.
Konunun ilgililere tebliğiyle, genelgede belirtilen hususlara aynen uyulmasını önemle rica
ederim.
Sağlık Bakanı
Doktor Yıldırım Aktuna"
Yine bahsettiğim gibi, 29 Ağustos 1991 tarihli genelgemizi de yine takdirlerinize arz edi
yorum :
"Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayıp, hastane ücretlerini ödeme gücü bu
lunmadığına, Yataklı Tedavi Kurumları İşletmeleri Yönetmeliğinin 55 inci madde ve (i) fıkrası
na göre başhekim ve görevlendireceği yetkili tarafından kanaat getirilen vatandaşlarımızın ayak
tan veya yatınlarak yapılan tüm tetkik ve tedavileri 1 Eylül 1991 tarihinden itibaren, ücret talep
edilmeden yapılacaktır..."
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Herkes rehin kaldı!
YAŞAR ERYILMAZ (Devamla) — "Bu uygulamadan yararlanacak hastalar genel hasta
odalarında, yer bulunmadığı takdirde üçüncü sınıf hasta odalarında yatırılacak, her türlü tet
kik ve tedavileri sonunda, Bakanlık fiyat tarifesine göre tahakkuk edecek ücretleri, örneği ekli
form ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aylık olarak bildirilecektir..." (DYP ve SHP
sıralarından gürültüler) Lütfen dinleyin; takdiri yine sizlere arz edeceğim.
"... Bu şekilde, Bakanlığımıza ait herhangi bir hastanede tedavi görmekte iken, daha ileri
tetkik ve tedavi için tıp fakülteleri hastanelerine şevki uygun görülen hastaların tedavi giderle
ri, şevki yapılan Bakanlığımız hastanesi tarafından tıp fakültesi hastanelerine fatura edilecek
ve Bakanlığımız bu farkları ödeyecektir."
Ayrıntılarına girmiyorum. Şimdi, takdiri Yüce Heyetinize bırakıyorum.
Yeni olan nedir?.. (DYP sıralannadan gürültüler) Bana göre, yeni olan, Sayın Bakanın
kendisidir ve aceleci davranarak, henüz Bakanlığın hangi tamimleri ne zaman yaptığının
_
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farkında olamadan, böyle bir ek tamimle, bir anlamıyla bizim sahiplendiğimiz konuları yeni
bir tamimle göndermeye yönelmiştir. Aslında, kendisine teşekkür etmekle borçluyuz. (ANAP
sıralarından alkışlar; DYP sıralarından "Yedi sekiz senedir neredeydiniz?" sesleri)
Sayın milletvekilleri, önce, bize tahammül etmeye alışın, biz daha çok konuşacağız, çok
tartışacağız, meseleleri bu mikrofonda beraberce halledeceğiz. Biz bu konuyu her platformda
ifade etmeye çalıştık, çalışacağız da. Sağlık hizmeti, objesi insan olan, boyutları evrensel olan
ve tek çıkar yolu genel sağlık sigortasıyla çözümlenecek bir sağlık sektörü ve hizmet alanıdır.
(DYP sıralarından gürültüler)
•

MEHMET CEBİ (Samsun) — O bize ait!
YAŞAR ERYILMAZ (Devamla) — Bu anlamda...
BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, bir dakika...'

Değerli arkadaşlarım, vakit bulur da İçtüzüğü okursanız, gündem dışı konuşanın 5 daki
ka hitap hakkı var, adınıza cevap verecek Sayın Bakanın 20 dakika hakkı var. Bakanınıza mı
güvenmiyorsunuz, konuşma hakkına saygı mı duymuyorsunuz? İstirham ederim... Yakışmı
yor. (ANAP sıralarından alkışlar) Beş dakika konuşacak hepsi hepsi...
Devam buyurun efendim.
YAŞAR ERYILMAZ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ister "yeşil kart" deyin, ister
"mavimtrak kart" deyin, ne derseniz deyin, makul olan, matlup olan ve çağdaş çözüm olan,
genel sağlık sigortasıdır. Bu amaçla, gerçekten ciddî ve büyük bir emek mahsulü olan kamuo
yunda geniş bir tartışmaya açılmış olan ve büyük bir kesimin de desteğini alan, elde edilen
veriler ülke gerçekleri çerçevesinde değerlendirilerek hazırlanan genel sağlık sigortası kanun
tasarısı hazırdır; erken gelen seçim nedeniyle bunu Genel Kurula arz etme imkanı ve zamanını
bulamadık. Hep beraber bu kanunu çıkaralım ki, üç kademeli ve makul sevk zinciri oluşsun.
Yine çıkaralım ki, her sigortalı, bir aile hekimine kavuşsun ve herkese müdavi hekimini ser
bestçe seçebilme imkanı tanınsın ve nihayet bütün vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına
alınabilsin.
Değerli milletvekilleri, buna benzer, sağlık akademisi, tıpta standardizasyon, ücretsiz te
davi ve benzeri yeniliklerin hepsi, Anavatan Hükümetlerinin başlatmış olduğu icraatları ve pro
jeleridir. Yarım kalanları tamamlayanlara alkışlarımızı esirgemeyeceğiz; ancak, yanlışlıkları da
eleştirmeye devam edeceğiz.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz.
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Dev
let Bakanı Sayın Akın Gönen söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum.
Bizden önceki dönemde Sağlık Bakanlığı yapmış olan arkadaşımızın bu konuyu gündeme
getirmelerine memnun oldum; çünkü, seçim gezileri sırasında biz şunu gördük : Her gittiğimiz
yerde, ekonomik sıkıntılar yanında, hastanelerde hastaların rehin kaldığı, cenazelerin hapse
dildiği söyleniyordu. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sayın Bakan, bir
genelgeden bahsettiler. Bû sanırım, doğrudur; bir eski bakan arkadaşımızın böyle bir genelge ya— 368 —

T.B.M.M.

B : 12

5.12.1991

O:!

yımladıklanm söylemelerine inanmamak mümkün değil; ama, burada hazin olan şu : eğer bir
genelge yayımlamışlarsa ve bu genelgeye rağmen hastalar rehin tutuluyorsa, hastalardan,
"Fakirim" demesine rağmen senet alınarak bırakılıyorsa, bu, icra olma vasfının ortadan kalk
masıdır ki, hazindir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
Sayın Bakanın, Bakanlık yaptığı döneme dair elimde bir örnek var. Kütahya'nın Ayvalı
Köyünden Mustafa Sökmen, 5 Eylül tarihinde hastaneye giderek hastasını yatırmış, hasta, 24
gün yatmış, adına 3 milyon lira borç tahakkuk ettirilmiş, "500 bin lira param var, başka yok"
demiş, elinden üç senet alınmadan hastasını vermemişler. Dolayısıyla, Sayın Bakanın genelge
si herhalde bu birimlere ulaşmadı; çünkü, ben bir bakanımızın genelgesinin bürokratlar tara
fından uygulanmayacağını düşünenıiyorum.
, H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Adam, belki fakir değil!
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Belkiyle olmaz, devlet yönetiminde belki
olmaz. Vatandaş bu mektubu bize yazarak, sıkıntısını dile getiriyor; "geçen dönem böyle de
nildi, siz de böyle yapmayın. Beyan esastır, "Ben fakirim" diyorum. Bana, git tapudan kağıt
getir ve sair yerden kağıt getir, bizden belge isteniyor deniyor" diyor. Bu da genelgeyi işlemez
hale sokuyor.
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Bakan, genelge açık.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Biz bugün, Bakanlar Kurulumuzda bir
karar aldık; parası olmayan fakir hastanın, ödeme gücü olmayan hastanın her halükarda ra
hatça tedavisini esasa bağladık. Kamuoyuna duyuyuruz.
Saygılarımla. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.

3. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Amerika Birleşik devletlerinin, Iskoçya'da düşü
rülen Pan-Am uçağt için Libya'yı tekrar bombalayacağım dair basında yer alan haberlere ilişkin gün
dışı konuşması.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı ikinci konuşmayı, Libya'yı, Amerika Bir
leşik Devletlerinin tekrar bombalayacağına dair basında yer almış haberler konusunda, Malat
ya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'e veriyorum.
Buyurun Sayın Asiltürk. (RP sıralarından alkışlar)
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri,
günlük bir konu olduğu için, aciliyeti bulunduğu için, bir kere daha huzurlarınızı işgal ederek,
selamlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum; saygılarımı, sevgilerimi ifade ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, daha önce, Amerika Birleşik Devletleri, iki defa, Lib
ya'yı bombaladı. Bu bombalama olayının birincisi için Berlin'de atılan bir bomba bahane edildi;
diğerinde ise, Roma Havaalanında bir bombanın patlaması sebep olarak gösterildi. Bu bom
balamalar neticesinde Libya'da çoluk çocuk, genç, yaşlı, Amerika'ya karşı hiçbir suç işleme
yen, yapılan hadiseyle hiçbir şekilde ilgisi olmayan, bir defasında takriben ikiyüze yakın insan
hayatını kaybetti. Şimdi ise, Iskoçya'da düşürülen Pan-Am uçağı için aynı hazırlıklar yapıl
maktadır.
Konunun önemi şurasındadır. Konu, beynelmilel bir konudur ve milletlerin milletlerarası
hukuka uygunluğunun sağlanmasını gerektiren bir konudur. Bir uçağı düşüren, sabotaj yapan in— 369 —
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sanın cezalandırılmamasını temin etmek kesinlikle düşünülemez. Sabotaj yapan bir insanın
yaptığı bu sabotajdan dolayı suçunu tespit etmek ve neticede de cezalandırmak için, yapılacak
her türlü hukukî davranışı desteklemek gerektiğine de inanıyorum.
Ancak, konu, bütün bunların dışında bir konudur, tki sene evvel bu hadise üzerine, Lüb
nan'daki anarşist örgütler tarafından yapıldığı bildirilen ve o zamanki ifadelere göre, hadise
nin mesulü olarak tran gösterilirken, aradan geçen iki yıl zarfında bu düşünce değişti ve şimdi
Libya'nın cezalandırılması için adeta bir senaryo oynanmaya başlandı.
"Niçin Libya'nın cezalandırılması?.." dediğimiz zaman; çok basit olarak ifade edeyim,
Rusya ve Amerika iki dengeli güç oluşturuyordu. Rusya'nın kendi iç meseleleriyle bu kadar
uğraşır hale gelmesi, dünya dengesini bir ölçüde bozdu. Şimdi, Amerika tek başına kendisi
itham ediyor, arkasından kendisi yargılıyor ve arkasından da kendisi infaz makamında bunu
infaz ediyor... Bu, beynemmilel hukukta kabul edilir bir şey değildir. Buna bütün ülkelerin ke
sinlikle karşı çıkması lazımdır. Bugün Libya'ya, yarın bir başkasına, öbür gün Türkiye'ye de
aynı şeyin yapılamayacağının teminatı yoktur.
Öyle ise, ne yapmak lazımdır? Yapılacak şey çok basittir. Bugün, Libya'nın bu konuda
ilan ettiği şeylere bir göz atarsak, fevkalade yapıcı olduğunu görürüz. Libya ne diyor : "Bir
tarafsız mahkeme kuralım, beraberce inceleyelim, gerekirse Lahey Adalet divanına gidelim; an
cak, yargılamayı Amerika yapmasın."
Hani, Ziya Paşa'nın meşhur bir sözü var; diyor ki : "Kadı ola davacı ve muhzır dahi şa
hit/Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet." Yani, hâkim davacı, mübaşir şahit, aynı dava
yı da o mahkeme görerek karar verirse buna adil demek mümkün' değildir.
Öyle ise, mutlak tarafsız mahkemelerde tarafsız ülkelerin hakimlerinin iştirakiyle konu
nun elbette incelenmesi, anarşistlerin elbette cezalandırılması lazım. Ancak, bu, hiçbir ülkeye,
kendi mahkemelerinde, kendi iddiası, kendi savcısı, kendi hakimiyle karar alarak infaz yapma
hakkını vermez.
Burada korumak istediğimiz şey, bir temel insan hakkıdır, bir temel kuraldır, adaletin ge
reğidir. Kendi ülkelerimizde bile, hepsi siyasî olmamakla birlikte, bazı konularda hakimlerin
etki altında kalacağını düşünerek yargı gücünü bağımsız hale getirmeye çalışıyoruz; uluslara
rası olaylarda hiçbirinin tarafsız olması mümkün olmayan o ülkelerin mahkemelerinin verdiği
kararları infaz ettirmeye rıza gösteriyoruz; bu olmaz! Bu, temel insan haklarına kesinlikle ay
kırı bir şeydir.
Daha önce, tekrarlanmış olan kendi kendine infazın bir kere daha gerçekleştirilmesi için
şu anda îskoçya'da soğuk hava şartlarında manevralar yapılıyor.
Şimdi, bu gündem dışı konuşmada değerli arkadaşlarım burada Hükümeti temsilen bulu
nuyorlar; mümkündür ki, cevap da verebilecekler. Aslında, Dışişleri Bakanının buraya gelmesi
konuyu kendisinin bizzat değerlendirmesi gerekirdi; çünkü, bir ihtisas konusudur. Sanıyorum,
bir devlet bakanı belki burada, bağlayıcı, Hükümet adına bir beyanda bulunmaktan da çeki
nebilir.
Bizim, hiç olmazsa, bu konuda tarafsız bir yargı organına meselenin götürülerek devletle
rarası tarafsız bir yarı organında incelenmesi konusunda tavır koymamız gerekir. Hiç olmazsa,
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Mısır'ın yaptığı kadar şahsiyetli bir politika, dış politika gütmemiz gerekir. Bunu değerli arka
daşlarımdan hassaten rica ediyorum.
Biz, hiçbir ülkenin dümen suyunda olacak bir memleket, bir millet değiliz. Bu Meclis,
bütün manasıyla ve gücüyle buna sahip çıkan bir Meclistir. Bütün arkadaşlarımı aynı düşün
celeri paylaşan arkadaşlarım olarak kabul ettiğim için, Hükümetten istirham ediyorum. Böy
le, kendin yargıla, kendin ceza ver, kendin infaz et, durumunda mutlaka karşı çıkılmalıdır. Bu
nun böyle olmaması gerektiğini, Amerika'nın böyle bir infazı yapmaması gerektiğini Ameri
kan Büyükelçisine Dışişleri Bakanımızın ifade etmesi gereklidir.
Değerli arkadaşlarım, bu, nereden geliyor, bunu bir cümleyle ifade edeyim ve sözümü bağ
layayım.
Bu, Batının kuvveti üstün tutma eğiliminden geliyor. Güçlü müsünüz, cezalandırırsınız...
GüçlU müsünüz, Panama'ya da girer, oradaki bir insana ceza verirsiniz. Güçlü müsünüz, Kör
fezi de işgal eder, Irak'ı da yerle bir edersiniz. Güçlü müsünüz, Libya'yı da bombalarsınız. Pe
ki, bombaladığınız zaman öldüreceğiniz insanlar kimler; teröristler mi?.. Hayır. Kim?.. Sade
vatandaş, masum insan, hiçbir günahı olmayan insan... Buna hepimizin elbirliğiyle karşı çık
ması gerektiğine inanıyorum ve değerli Hükümet üyelerinden Hükümetlerine ulaştırmak üzere;
1. Tarafsız mahkemede yargılama yapılmadan müeyyide uygulanmasına karşı çıkmala
rını istiyorum, bunu ifade etmelerini arzu ediyorum.
2. tslam Konferansı, önümüzdeki pazar günü dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.
Burada, Türkiye'nin öncülük etmesini istiyorum. Türkiye, haksızlıklara karşı öncülük etmeli
dir. Bu haksızlık Libya'ya yapıldığı için değil, bu haksızlık Moldavya'ya da yapılsa, Afrika'nın
bir ülkesine de yapılsa, aynı hassasiyeti göstermemiz lazım, çünkü, hak haktır, haksızlığa karşı
çıkmak hepimizin görevidir. Hakkı ikame etmek de yine aynı şekilde hepimizin görevidir.
Şimdi, yıllarca emperyalizme karşı olduğunu söyleyen değerli arkadaşlarımdan, dikkatle,
şunu bekliyorum : Emperyalizmin bu tatbikatına rıza gösterecek misiniz, karşı çıkacak mısınız?
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk.
Gündem dışı son konuşma için, şehit edilen polisler konusunda, Ordu Milletvekili Sayın
Bahri Kibar'a söz veriyorum...
AHMET SAYIN (Burdur) — Dört kişi oldu.
BAŞKAN — Kutlarım... Dörde kadar sayabildiğinizi hep beraber gördük.
Yanlışlık iddiasındaysanız, kalkınız, şöyle bir gösterelim kimin yanıldığını.
AHMET SAYIN (Burdur) — Müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun.
AHMET SAYIN (Burdur) — Kadın haklan konusundaki mesele gündem içi mi?
BAŞKAN — Bir...
AHMET SAYIN (Burdur) — Tamam, bu kadar.
BAŞKAN — içtüzüğü açınız, 60 inci maddenin ikinci fıkrasını okuyunuz. Hükümetin açık
lama hakkı olduğunu, onun...
Gitme, gitme!!.. Gel, Sevgili Sayın, sen benim eski arkadaşımsın. Eskiler bilmezse, yeniler
nasıl öğrenir... İyi Örnek olun, iyi örnek!
Sevgiler sunuyorum.
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MEHMET GÖZLÜKAYÂ (Denizli) — Sinirlenme Sayın Başkan.
AHMET SAYIN (Burdur) — Öğreniyoruz...
BAŞKAN — Gayet tabiî... Bakınız, burada Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz
bir başka konuda gündem dışı konuşmak için müracaat ettiği halde, değerli arkadaşıma söz
veremedim. Niçin veremedim?.. Buyurduğunuz gibi, Başkanın takdiri ile; üç konuşmayı aşar
diye. Buna niye verdim?.. Niye verdim acaba?.. Konu daha günceldir diye; şehit olan polislerle
ilgili; değil mi efendim? Hepimizin için yanıyor...

4. —Ordu Milletvekili Mustafa Bahri Kibar'ın, istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Ko
üe Makam Şoförü Polis Memuru Udat Dilmac'tn teröristlerce sehü edilmesine ilişkin gündem dts
ması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün cevabı
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kibar. (ANAP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
istanbul İlimizde dün meydana gelen çok üzücü terör olayı ile ilgili olarak üzüntülerimi
dile getirmek üzere huzurunuzdayım. Malumlarınız olduğu üzere, dün, İstanbul İlimizde Em
niyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ile Makam Şoförü Polis Memuru Vedat Dilmaç, güpegün
düz, teröristlerce şehit edilmişler ve acımasız insanların kurşunlarına hedef olarak hayatlarını
yitirmişlerdir. Üzüntümüz çok büyüktür.- Cenabı Hak'tan şehit kardeşlerimize rahmet niyaz
ediyor, aile efradına ve yakınlarına da başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Acı; ama, var olan
terör hadiseleri, toplumumuzun istemediği ve her fırsatta telin ettiği en önemli hadiseler ara
sındadır.
Bu konu ile ilgili olarak, geçmişte, asayişin sağlanması, milletimizin huzuru için, çok bü
yük mücadeleler verilmiştir, şimdilerde de verileceği inancını taşımaktayım. Esasen, terör, hü
kümetlerin sona erdireceği bir konu olmaktan da uzaklaşmış, partilerüstü bir olay haline gel
miştir; yani, devlet politikası haline gelmiştir. Dün bunu her fırsatta dile getirdik; mücadelesi
ni verdik; bugün de aynı düşünceleri taşımaktayız.
Toplumumuzun huzur ve güvenini sağlamakla görevli emniyet mensuplarımıza sahip çık
mak en büyük görevimiz olmalıdır. Hiç kimsenin bu olaylara normal gözle bakma imkânı yoktur
ve bu olayı normal bir hadise olarak düşünmesi mümkün değildir; önüne geçilmesi büyük bir
görevdir. İşlenen her cinayet, toplumu zaafa uğratmayı, devlet otoritesini zayıflatmayı hedef
almaktadır. Buna seyirci kalınması mümkün değildir, olamaz da; önüne geçümediği takdirde
devam edecektir; bir avuç cani bundan cesaret alarak eylemlerine devam edecektir; fakat, Türk
Devleti güçlüdür, terörün üstesinden gelecek güçtedir. Aziz Türk Milletinin yüce temsilcileri
olarak birlik ve beraberlik içinde devletimizin yanında olursak, ona sahip çıkarsak, Allah'a
ve O'nun emirlerine inanmayan, Türk olduğunu bile kabullenmeyen ve dışarıdan beslenen bu
şer güçlerin, insanlık düşmanlarının yaptıklarına dur diyebiliriz. (ANAP ve RP sıralarından
alkışlar) Hükümetler bu konularda ellerinden geleni yapmışlardır; bugünkü Hükümetin de elin
den geleni yapacağına inanıyorum. Bu silahları yok etmek ve bu silahları kullanan hain elleri
kırmak zorundayız. Bu, devletimizin ve milletimizin bekası için şarttır ve görevimizdir.
İstanbul Emniyetinin iki güzide mensubunun ölümü ile sonuçlanan müessif olayı her Türkün
telin ettiği muhakkaktır. Terörü, siyasî bir mantıkla değil, millî bir mesele tahlilinde değerlen
dirmek gerekir. Çünkü, terörü, tüm partilerin ortak siyasî kararlılığı, kamuoyunun müşterek
desteği ile aşabiliriz.
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Ülkemizde de iç barışa sahip çıkmak her Türkün müteselsil mesuliyetidir. Hukukun üs
tünlüğü ve gerçek demokrasiyi gerçekleştirme misyonunun siyasî sorumluluğu içinde terörün
üstesinden geleceğimize inanmalıyız.
Toplumsal uzlaşmayı, millî değerlerde ittifak etme geleneğimizi* özellikle, terörün tuzağı
na düşmeden, içe dönük siyasî çelişkilerimizi aşarak yaşatabiliriz. Toplumu, toplumsal ilişkile
ri ve sosyal hayatı şekillendiren değer yargılarını, toplumdaki temel yapılaşmayı hedef alan te
rörün asıl hedefinin hukuk devleti olduğu muhakkaktır. Bu bakımdan, devletin, temel hak ve
özgürlüklerin kullanılmasına ve gerçekleşmesine yarayacak toplumsal ortamı yaratmasının ve
hukuka bağlılık fonksiyonunu icra,etmesinin yardımcısı; terörü önleme gayretlerinin hem des
tekçisi hem de takipçisi olacağız. Parlamentomuzun aydın düşünce birikimi ve siyasî bilinç dü
zeyi, terörle mücadele azmimizin aslî sebebi ve teminatıdır.
Hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün temel ilkelerini, siyasî uzlaşmanın ortak plat
formu ve siyasî kontratı sayalım, birleşelim, kenetlenelim; ortak siyasî tavırla ve hadiseleri mil
lî mesele prizmasından görerek, terörün, sosyal hayatımızı dejenere etmesine mani olalım.
Sivil toplum olma özelliğini taşımayan, bireysel hâk ve özgürlüklerin kısıtlı olduğu bazı
ülkelerin terör ihracını bir devlet politikası saydığı gerçeğini de unutmayalım; Türkiye'nin, ik
bal ve istikbalinin, gelecek iddiasının, bu ülkelerde bir siyasî hasetliğe sebep olduğunu mutla
ka bilelim.
Bu doğrultuda ve siyasal doğrularda buluşmayı gaye edinen siyasal partilerimizi ve sivil
toplum örgütlerini, bu demokrasi paltformunun ortak zeminine çağırıyorum. İnsanımız, de
mokrasiye ve uzlaşma gereğine bizlerin şahstnda, parlamentonun manevî kişiliğinde inanmak
istemektedir. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa Anavatan Partisi olarak yardımcı olmaya
hazırız ve devletimizin yanındayız. Benim dileğim, devlet politikası olarak düşünülüp, yaklaşı
mın bu şekle getirilmesi ve hepimizin, bu terör mücadelesinin içerisinde topyekün yer alma
mızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri olarak bu duyguyu beraber duyalım
ve tek ses ve tek vücut olalım.
Bu temennilerle dolu ve üzüntü içerisinde bir arkadaşınız olarak, dünkü olayda şehit dü
şen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ile Makam Şoförü Polis Memuru Vedat Dilmâç'a Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum; ailelerine, yakınlarına, emniyet camiasına ve Yüce
Türk Milletine başsağlığı diliyorum.
Hepinize en içten saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kibar.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Sayın İnönü; buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel konuşan Anavatan Partisine mensup milletvekili ar
kadaşımızın dile getirdiği ve hepimize büyük üzüntü veren konu hakkındaki görüşümüzü jcısaca belirtmek istiyorum.
İstanbul Emniyetinin iki seçkin temsilcisinin, Emniyet Müdür Yardımcısı ve Şoförünün
böyle hunharca bir cinayete kurban gitmesi, hepimizi, ülkemizi ve bütün insanlarımızı derin-,
den yaralamıştır. Bu, bir terör olayı, anlamsız, hedefsiz, ne maksada varacağı belli olmayan; ama,
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ülkenin demokrasisini, ülkenin sağlığını, ülkede mutluluğu elbet yaralayan bir olay. îlk olay
değil; geçmişte, uzak geçmişte ve yakın geçmişte, yazık ki, çok örneklerini gördük. Biraz uzak
geçmişten gelen başlangıç, yakın geçmişte devam etti ve şimdi yeni bir hükümet kurulduktan
sonra, aynı doğrultuda bir hareket olarak karşımızda.
önce, kaybettiğimiz, şehit olan emniyet mensuplarımıza Tanrı'dan rahmet; yakınlarına,
ailelerine, Emniyet mensuplarına ve vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.
Terör olaylarını bitireceğiz. Terör olaylarının Türkiye'den kaybolması için, demokratik hu
kuk devleti kuralları içinde, her şeyi yapacağız.
Bizden evvelki iktidara, "bu olayları niçin bitiremiyorsunuz" doğrultusunda eleştiriler ge
tirdik, her seferinde söyledik; şimdi bu olaylarla biz karşı karşıyayız; ama, bu olayların Türki
ye'de son bulması için irademiz muhalefetteyken de vardı, şimdi iktidar olarak daha büyük
ölçüde var. Çünkü, şimdi buna karşı yapılacak şeyleri kontrol edecek bir durumdayız. Bunları
yapacağız; demokratik hukuk devleti kuralları içinde, terör olaylarının Türkiye'den gitmesini
sağlayacağız.
Terör, Türkiye'de niçin var? Bu ülkenin insanları içinde, niçin, birtakım gençler, bazı in
sanlar; suçsuz insanları, devlet görevlilerini böyle öldürerek ne yapmak istiyorlar?. Bu, elbet
bir yanılgı; geçmişten gelen bir yanılgı. Ya yanlış bir yola girmiş insanlar, "Hayatta bundan
başka bir şey yapamayız" düşüncesi içinde, nerede bir imkân görürlerse bu yolda devam edi
yorlar veya birtakım emellerine varmak isteyen insanlar, bunlara, bu şiddet hareketleri ile var
maya çalışıyorlar... Her iki halde de, bunlar, anlamsız, bir sonuca varmayacak hareketlerdir.
Hem ülkemiz insanlarına anlatarak hem de güvenlik güçlerimizin alacağı önlemlerle bunları
önleyeceğiz; yapacağımız budur.
Sadece güvenlik güçlerinin önlemleri ile bunları önleyemezsiniz; çünkü, bu, bir hastalık.
Bu hastalığı tedavi etmek için, bu hastalığa düşen insanlara, yaptıklarının yanlış olduğunu da
hep beraber söylemeye devam etmeliyiz. O açıdan, biraz evvel konuşan arkadaşımızın sözleri
ne candan katılıyorum. Zaten bu, biz muhalefetteyken de tüm partiler arasında teröre karşı
birlik şeklinde ortaya çıkmıştı. Çünkü, terörün, önce demokrasiye karşı yani hep beraber uğ
raş verdiğimiz insan haklarına dayalı bir hukuk devletinin kurulmasına karşı bir hareket oldu
ğunu biliyoruz. Bu açıdan, bu hareketi, ortak davranışlarımızla önleyeceğimizi daha evvel de
söylemiştik. Bu ifadelerin, bugün muhalefette; ama, geçmişte iktidarda olan bir partiye men
sup arkadaşımız tarafından söylenmesinden mutlu olduk; aynı görüşteyim; bütün partiler te
röre karşı birleşmelidirler, birleşmişlerdir. Bu, elbette, sonunda terörü yenecektir.
Buradan bir defa daha Hükümetimizin bu konudaki kararlılığını ifade ediyorum. Bu bi
raz zaman alabilir; çünkü, geçmişten gelen bir hastalık devam ediyor; ama, bunu elbet yenece
ğiz. Bunu yenmede bütün partilerin görüş birliğinde olması büyük güçtür. Bunu yenecek olan,
elbet, önce Hükümetimizin davranışlarıdır ve bu yolda halkımıza anlatacaklarımız, halkımıza
umut verecek hareketlerimizdir.
Demokrasinin gelişmesiyle, demokrasinin yerleşmesiyle terör ortadan kalkacaktır. Bu umut
la, Genel Kurulumuza, hem üzüntülerimizi ifade ediyorum hem de bu hareketleri birlikte ön
lemek için sizin yardımınızı isterken, Hükümetimizin, bu hareketleri yapanları bulmak, bunla
rı adalete teslim etmek ve bu hareketlere hâlâ giren insanlarımıza bu yolun yanlış olduğunu
her şekilde anlatmak ve sonuç almak için uğraşacağına inanmanızı istiyorum.
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Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Başbakan Yardımcısı.
Sayın milletvekilleri, böylece, gündem dışı görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır.
Gündeme geçiyoruz.
'
B)

TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.— Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve k
tipseçimine ilişkin tezkeresi (3/196)
BAŞKAN — TBMM komisyonlarının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair
tezkereleri vardır; okutuyorum :
Buyurun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasa Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 4.12.1991 günü sa
at 17.00'de toplanmış ve kullanılan 16 adet oy pusulalarının tasnifi sonucu, aşağıda belirtilen
üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Anayasa Komisyonu Geçici Başkanı
Ali Oğuz
İstanbul
Başkan thsan Saraçlar Samsun 11 oy,
BaşkanvekHi Sedat Yurtdaş Diyarbakır 11 oy,
Sözcü Uğur Aksöz Adana 11 oy,
Kâtip Cafer Sadık Keseroğlu Sinop 11 oy,
BAŞKAN.— Bilgilerinize sunulmuştur.

2. — Adalet Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kât
seçimine ilişkin tezkeresi (3/197)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
seçimi için 4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 15 adet oy pusula
larının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadları belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları
alarak, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişler, Başkanlık seçimi için yapılan 3 tur oylamada
netice alınamamıştır.
5.12.1991 Perşembe günü saat 14.00'te Komisyonumuz, Başkanlık seçimi için toplanmış
ve kullanılan 17 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üye, karşı
sında gösterilen oyu alarak Başkan seçilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
Adalet Komisyonu Geçici Başkanı
Halil Orhan Ergüder
İstanbul
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Başkan Cemal Şahin Çorum 15 oy,
Başkanvekili Ali Yalçın öğütcan Adana 15 oy,
- Sözcü Bahattin Elçi Bayburt 15 oy,
Kâtip Ali Rıza Gönül Aydın 15 oy,

,

''

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

3. — içişleri Komisyonu Başkanlığtnın, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimim iliş
keresi (3/198)
•
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
seçimi için 4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 16 adet oy pusula
sının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadları belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları ala
rak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
İçişleri Komisyonu Geçici Başkanı
İsmail Köse
Erzurum
Başkan İsmail Köse Erzurum 16 oy,
Başkanvekili Nizamettin Toğuç Batman 11 oy,
Sözcü Ahmet Sezai Özbek Kırklareli 15 oy,
Kâtip Kadir Bozkurt Sinop 14,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

4. — Dışişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü
tip seçimine ilişkin tezkeresi (3/199)
Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına

'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
seçimi için 4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 17 adet oy pusula
sının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadları belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları ala
rak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
Dışişleri Komisyonu Geçici Başkanı
Halil Başol
Tekirdağ
Başkan Ali Dinçer Ankara 13 oy,
Başkanvekili Fethi Akkoç Bursa 14 oy,
Sözcü Atilla Mutman İzmir 13 oy,
Kâtip Abdullatif Şener Sivas 11 oy,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

5. — TBMM Hesaplarını inceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan
kanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/200)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu, Başkan, Başkanvekili,
Sözcü,<.Kâtip ve Denetçi seçimi için 4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ve kul
lanılan 9 oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadları belirtilen üyeler, karşılarında
gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü, Kâtip ve Denetçi seçilmişlerdir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu
Geçici Başkanı
Cavit Sadi Pehlivanoğlu
Ordu
Başkan Ahmet Neidim Sakarya 9 oy,
Başkanvekili Cavit Sadi Pehlivanoğlu Ordu 9 oy,
Sözcü Fethullah Erbaş Van 9 oy,
Kâtip Ahmet Şeref Erdem Burdur 9 oy,
Denetçi Mustafa Yılmaz Gaziantep 9 oy,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

6". — Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve k
seçimine ilişkin tezkeresi (3/201)
Türkiye Büyük Millet Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
seçimi için 4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 8 adet oy pusulası
nın tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadları belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları ala
rak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
Saygılarımla.
*

Dilekçe Komisyonu
Geçici Başkanı
Ahmet Arıkan
Sivas

Başkan Mustafa Kul Erzincan 5 oy,
Başkanvekili Sedat Edip Bucak Şanlıurfa 8 oy,
Sözcü Mahmut Kılıç Adıyaman 8 oy,
Kâtip Mehmet Cavit Kavak İstanbul 8 oy,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

7. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başk
vekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/202)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu, Başkan, Başkanve
kili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ve 28 adet oy
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pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları
alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
Ahmet Sayın
Burdur
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu
Geçici Başkanı
Başkan Beytullah Mehmet Gazioğlu Bursa 19 oy,
Başkanvekili Fuat Çay Hatay 19 oy,
Sözcü Mehmet Gözlükaya Denizli 19 oy,
Kâtip Orhan Şendağ Adana 17 oy,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
8. — Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü
ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/203)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkanlık Divanını seçmek üzere 4.12.1991 tarihinde 518 nolu
Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Başkan
lık Divanına seçilmişlerdir.
Saygıyla arz ederim.
Melih Pabuççuoğlu
Balıkesir
Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanı
Başkan Ilyas Aktaş Samsun 31 oy,
Başkanvekili İrfan Gürpınar Kırklareli 26 oy,
Sözcü Mahmut Öztürk Aksaray 29 oy,
Kâtip Haydar Oymak Amasya 21 oy,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
9. — Millî Eğitim Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü
ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/204)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet .Meclisi Millî Eğitim Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve
Kâtip seçimi için 4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.30'da toplanmış ve kullanılan 13 adet oy
pusulasının tasnifi sonucu aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları
alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
• . .•
Nahit Menteşe
Aydın
Millî Eğitim Komisyonu Geçici Başkanı
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Başkan Nahit Menteşe Aydın 13 oy,
Başkanvekili Ural Köklü Uşak 9 oy,
Sözcü Süleyman Ayhan Çanakkale 13 oy,
Kâtip Ahmet Kabil Rize 13 oy,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

10. — Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, ba
kanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/205)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için
4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.30'da toplanmış ve yapılan seçim sonucunda aşağıda adı,
soyadı ve seçim bölgeleri gösterilen üyeler Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Osman Özbek
Konya
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Geçici Başkanı
Başkan Muzaffer tlhan Muğla 10 oy,
Başkanvekili Mehmet Alp Kars 12 oy,
Sözcü Evren Bulut Edirne 10 oy,
Kâtip Ahmet Şeref Erdem Burdur 10 oy,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Geçici Başkanlığınm, Komisyonun başkan, başkanvek
sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/206)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu, Başkan, Başkanvekili,
Sözcü ve Kâtip seçimi için 4.12.1991 Çarşamba günü saat 16.30'da toplanmış ve kullanılan 14
adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösteri
len oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
Ali Uyar
Hatay
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Geçici Başkanı
Başkan Ahmet Küçükel Elazığ 13 oy,
Başkanvekili Ali Uyar Hatay 14 oy,
Sözcü tsmet Attila Afyon 13 oy,
Kâtip Süleyman Hatinoğlu Artvin 12 oy,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASIVE MECLİS'ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ

1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Dev
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişki
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (S/2)
BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde uygulanmaya başlanan perestroyka ve glasnost
politikaları, bütün dünyanın gözlerinin bu ülkeye çevrilmesine yol açan gelişmelere neden ol
muştur.
S.S.C.B.'deki gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini çok yakından ilgilendirmektedir.
Çünkü S.S.C.B.'de, soy ve kültür birliği içerisinde olduğumuz 5 tane Türk cumhuriyeti ile, çe
şitli cumhuriyetlere dağılmış olan Türk kökenli nüfusun çoğunlukta olduğu muhtar cumhuri
yetler bulunmaktadır.
S.S.C.B.'deki Türk cumhuriyetleri; Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve
Türkmenistan'dan sadece Kazakistan bağımsızlığını ilan etmemiştir. Çeşitli cumhuriyetlere da
ğılmış olan muhtar bölgelerin ise bağımsızlık yolundaki çalışmaları sürmektedir.
S.S.C.B.'deki Türk Cumhuriyetleri ile îran, Arap ülkeleri, başta Almanya olmak üzere çe-.
şitli Avrupa ülkeleri ve A.B.D. çok yakından ilgilenmektedirler. Bu ilginin iki temel nedeni bu
lunmaktadır. Birincisi; S.S.C.B.'yi kendi kontrol mekanizmaları altında tutmak için Türk cum
huriyetlerini koz olarak kullanmak, ikincisi ise ekonomik sömürüdür. Türk cumhuriyetleri ge
niş bir coğrafya ve nüfusa, değerli hammadde kaynaklarına ve büyük bir ekonomik potansiyer
le sahip bulunmaktadırlar. Avrupa ülkeleri ve A.B.D., bu ekonomik kaynaktan mümkün oldu
ğu kadar büyük pay kapabilme yarışındadırlar. Bu konuda epey de mesafe almışlardır. İran
ve Arap ülkelerinin Türk cumhuriyetlerine ilgileri ise daha çok ideolojik olup, kendi kültür,
mezhep ve itikatlarını yayma gayreti içerisindedirler. Bu suretle Türkiye'nin bu Türk cumhuri
yetleri üzerindeki tesirini azaltmayı hedeflemektedirler. Bütün bu ilişkiler Türkiye Cumhuriye
tinin, bugün çok müsait bulunan zeminini yarın kaybetmesine yol açacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, S. S. C. B.'deki Türk cumhuriyetleri ile ekonomik, kültürel
ve siyasal alanda yeterli ilişkiler kuramamış, diğer devletlerin gerisinde kalmıştır. Devlet politi
kası dışındaki birtakım özel çabalar, bu yetersizliği ikame edememektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, S. S. C. B.'deki Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, kül
türel ve siyasal anlamda uzun vadeli, sağlam temelli ilişkiler kuramamış olması, dış politika
mızda bir boşluk doğmasına da yol açmaktadır. Bu durum, Iran, Arap ülkeleri ve Batının,
Türk cumhuriyetleri üzerindeki planlarını gerçekleştirmeleri için fırsat doğurmaktadır. Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin, S, S. C. B.'deki Türk cumhuriyetleri üzerinde belirleyici bir rol oy
namaması, dünyanın değişen dengeler içerisinde hakettiği yerin gerisinde kalmasına yol açacaktır.
Bütün bu sebepler dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, başta Azerbaycan olmak
üzere, S. S. C. B.'deki Türk cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda, Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasını öne
riyoruz.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
,

.
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Alparslan Türkeş
' Yozgat
Rıza Müftüoğlu
Erzurum
Esat Bütün
Kahramanmaraş
ökkeş Şendiller
Kahramanmaraş
Muhsin Yazıcıoğlu
Sivas
Musa Erarıcı
Konya
İsmet Gür
Aksaray
Servet Turgut
Konya
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Yaşar Erbaz
Yozgat
Saffet Topaktaş
Kahramanmaraş
S. Osman Sevimli
Karaman
Oktay Öztürk
Erzurum
Seyfi Şahin
Kayseri
Tuncay Şekercioğlu
Elazığ
Ahmet Özdemir
Tokat
Mustafa Dağcı
Kayseri
Muharrem Şemsek
Çorum

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konu
sundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
D)

ÖNEEİLĞR

a) Danışma Kurudu Önerileri

1. —(8/1) esas numaralı genel görüşme önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak iş
kısmında yer almasına ve görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım :
Danışma Kurulu Önerisi
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
DYP Grubu Başkanvekili
Güneş Müftüoğlu
SHP Grubu Başkanvekili
Aydın Güven Gürkan

ANAP Grubu Başkanvekili
Mustafa Kalemli
RP Grubu Başkanvekili
Şevket Kazan

öneri: öğretmenlerin toplum içinde layık oldukları yere oturtulması için, çözülmesi ge
reken meseleler konusunda, Genel Kurulun 4.12.1991 tarihli 11 inci Birleşiminde açılması ka
bul edilen genel görüşmenin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında yer al
ması ve görüşmelerin 10.12.1991 Sah günkü birleşimde yapılması önerilmiştir.
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
b) Siyasî Parti Grubu Önerileri

1.— 2972 sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakk
Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Teklifinin, Anayasa ve içişl
misyonlarındaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasına ilişkin DYP ve SHP Grupları
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grup
larının, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup
oylarınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
5.12.1991 Perşembe günü yapılan Danışma Kurulu toplantısında gruplar arasında oybirli
ği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun oylamasına sunul
masını saygılarımızla arz ederiz.
Aydın Güven Gürkan
SHP Grubu Başkanvekili

Güneş Müftüoğlu
DYP Grubu Başkanvekili

öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 5.12.1991 tarihinde Anayasa ve İçişle
ri Komisyonlarına havale edilen 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifinin, Anayasa ve İçişleri Komisyonlarındaki görüşmelerine, İçtüzüğün 37 nci mad
desi gereğince 48 saat geçmeden başlanması önerilmiştir.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzük hükümleri uyarınca, öneri üzerinde iki lehte,
iki aleyhte söz veriyorum.
Aleyhte, Sayın Kalemli ve Sayın Kazan; lehte, Sayın Müftüoğlu söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Kalemli.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, Yüce Meclise, mahallî idarelerde yapılacak seçimlerin yeni bir statü
ye bağlanmasıyla ilgili bir teklif verildi. Bu teklifin görüşülme prosedüründe, İçtüzüğün 37 nci
maddesini aşabilmek için, Sayın Aydın Güven Gürkan ve Sayın Güneş Müftüoğlu arkadaşları
mız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge verilerek Danışma Kuru
lu toplantısı istendi ve komisyonlardaki 48 saatlik sürenin kullanılmaması, bu teklifin daha
önce görüşülerek Genel Kurula indirilmesi teklif edildi. Danışma Kurulunda bu konuda bir
mutabakata varamadık. Buraya kadar her şey normal, prosedüre uygun. Uygun olmayan şey
nedir, niçin buna itiraz ediyoruz, Danışma Kurulunda niye mutabakata varamadık; bunu arz
etmek için huzurunuzdayım.
Doğrudur; içtüzüğümüzün 37 nci maddesini aşmak için, zaman zaman, danışma kurulla
rında bu tür öneriler tartışılır; mutabakata varılır veya varılmaz; varılmazsa Genel Kurula geti
rilir. Bizim dönemimizde de bunlar yapıldı. Bunlar, Meclisin normal çalışma prosedürü için
dedir; ama, bana göre, bugünün tarihi içinde yanlış olan nedir, onu arz etmeye çalışacağım.
Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimizin komisyonlarına üyeler yeni seçildiler; daha dün
başkanlık divanları teşekkül etti ve bugün Yüce Mecliste, bilgilerinize arz olundu. .
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Sayın Meclis Başkanımızın beyanları var, Sayın Başbakanın beyanları var; "demokratik
leşme, şeffaflık, saydımlık, Meclisi en yüce değer haline getirmek, Meclisi parlatmak" gibi ta
birler Sayın Başbakanın ve Sayın Meclis Başkanımızın, bunları çok yürekten alkışladık, say
gıyla karşılıyoruz; ama, daha bu tabirlerin mürekkebi kurumdan, komisyonlarımız daha yeni
teşekkül etmişken, daha ilk günde, ilk kanun teklifi görüşülecekken, şimdi, biz, komisyondaki
arkadaşlarımıza dönüyoruz, diyoruz ki, siz bu teklifi fazla incelemeyin, bu teklifin üzerinde
fazla durmayın; bu teklifle veya buna benzer tekliflerle ilgili daha önce Yüce Mecliste görüş
meler yapılmış mı yapılmamış mı, Kütüphaneye inip hiç incelemeyin; ya ne yapın; hemen bunu
geçirelim, Yüce Meclise getirelim... İşte bu noktada, karşı çıkışımın birinci sebebi vardır ve
ben de diyorum ki, komisyonlarımıza seçimler yeni yapılmıştır ve komisyonlardaki arkadaşla
rımız birbirlerini daha yeni tanıyorlar. Bırakalım, bu güzel lafların da ışığı altında, bu kanun
teklifini iyice incelesinler, içimize sindirelim; getiriniz burada tartışalım, komisyonlarda tartı
şalım, belki bizim de katkılarımız olur, doğrusu neyse onu bulalım. Birinci itirazım budur; ama,
bunu yapmak istemiyorsunuz,
Gerekçeniz Var; bu teklifi veren arkadaşlarımız, gerekçede diyorlar ki, "boşalan belediye
başkanlıkları için bu şekilde seçim yapılması, seçim için uygun olmayan tarihlerde seçim yapıl
ması zaruretini ortaya koymaktadır..." Doğru. "Dünyanın her yerinde seçimler, ülkelerin en
uygun mevsimlerinde yapılmaktadır. Ülkemiz için en uygun seçim mevsimleri ilkbahar ve son
bahar aylarıdır. Belediye başkanlığı için yapılan yenileme seçimlerinin yılın her ayında değil.haziran ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılması, seçim işlerinin daha sağlıklı yü
rütülmesini sağlayacaktır..." Doğru; itirazımız yok.
Bir güzel laf daha var bu gerekçede : "Bu düzenleme, demokratik katılımın uzunca bir..
süre kesintiye uğraması sonucunu da doğurmayacaktır..." Bu da doğru...
Şimdi, bütün bu doğrular yanıdâ, gerekçeniz ne olursa olsun...
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Bir de eğri olsun...
MUSTAFÂ KALEMLİ (Devamla) — Eğri olmasın efendim, hep doğru olsun; niye eğri
olsun?.. Hep doğru olsun; biz eğriden yana değiliz, biz doğrudan yanayız. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
Bakın, iyice bir denleyin efendim; gerekçeniz ne olursa olsun, biz, başta, sizin iyi niyetli
hareket ettiğinize inanıyoruz ve bunun somut delillerini de görmek istiyoruz. Eğer gerçekten,
söylediğiniz gibi, mahallî idarelerde bir boşalma olduğunda, bunun en kısa ve en uygun za
manda demokratik usullerle doldurulmasını hedef alıyorsanız -ki, iddianız budur- o zaman,
bırakın, Meclis, normal çalışma düzeni içinde bunu gerçekleştirsin.
AHMET NEİDİM (Sakarya) — Bizi izlemeye devam et...
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İzleyeceğiz, çok yakından izleyeceğiz; ama, eğer mak
sadınız bu gerekçe arkasına gizlenerek, endişeniz olan bölgelerdeki seçimden kaçmaksa, bu
nun size bir faydası yok sayın milletvekilleri.
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Siz ikibuçuk sene kaçtınız.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bunun size bir faydası olmaz; aksine, bugüne ka
dar, gerek Koalisyon Protokolünde, gerekse Hükümet Programında söylediğiniz demokratik
leşme, şeffaflık, saydamlık gibi soyut kavramlarınız, soyut kalmaya devam eder. (ANAP sıra
larından alkışlar) Bu kürsüden hep söyleyegeldiğiniz, "haydi seçime gidelim, seçim yapalım"
lafları da havada kalır ve hepsinden öte, inandırıcı olamazsınız; kamu vicdanında inandırıcı
olamazsınız.
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SAMİ SÖZAT (Balıkesir) Siz de öyle yaptınız.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Canım, biz yanlış yaptıksa, sizin yanlış yapmanız
da şart mı? O mantıkla mı hareket ediyorsunuz?..
... İnandırıcı olamazsınız, çifte standart uygulamasına da çok erken başlamış olursunuz.
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Biz çok çektik, siz de çekin...
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Biz seçime hazırız ve varız. Siz iktidar grupları da
, bunu aynı şekilde, aynı açıklıkla Yüce Mecliste söylemek durumundasınız.
Ayrıca, bakınız sayın milletvekilleri, bizim iktidarımız döneminde, 31.3.1988 gün, 3420
sayılı bir Kanun çıkarıldı. Aşağı yukarı aynı espriyi taşıyor, teknik detayları değişik olabilir.
Bu kanuna, o zaman, SHP Grubu itiraz etti ve Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahke
mesi de 88/14 esas, 88/18 karar sayısı ve 14.6.1988 tarihinde -gerekçelerini hepimiz biliyoruzbü kanunu iptal etti.
MEHMET CEBİ (Samsun) — Dün dündür, bugün bugün...
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yapmayın efendim, artık bu düşüncelerden sizin sıy
rıldığınızı, çok değişik bir imaj vermeye başladığınızı, kendinizi yenilediğinizi kabul ediyoruz;
çünkü, millet önünde bunu iddia ediyorsunuz, bari inandırıcı olun. Nasıl değiştiniz, hani de
ğişim, hani "Pamuk Baba" imajınız nerede? O zaman olmaz...
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Siz 36 çıkardınızs biz 48 çıkardık*..
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Siz kendiniz zora sokuyorsunuz Sayın Başbakanı.
Yapmayın efendim, daha ilk günlerde Sayın Başbakanınızı zora sokmayın. Biz yardım ediyo
ruz size bakın!.. .
Sayın milletvekilleri, bu gerçekler ortadayken ve daha Meclis komisyonları, -biraz önce
söylediğim şekliyle- yeni çalışmaya başlamışken, böyle bir tavır, çok sevdiğiniz bir tabirle söy
leyeceğim, yangından mal kaçırma olarak yorumlanırsa, buna kızmaya hakkınız olmaz.
Sayın milletvekilleri, şu cümlelerimi de söyleyeyim : Getirilen tasarının gerekçeleri, sebep
leri, doğru dürüst burada izah edilse, İktidar partilerine mensup sayın üyeler, muhalefet parti
lerine mensup sayın üyeler, bu tasarı üzerinde düşünseler, tartışsalar, kendilerine düşünme pa
yı bırakılarak, hazırlansalar ve bu kanun üç gün sonra ya da gelecek hafta çıksa Türkiye batar
mı?.. Batar mı efendim Türkiye?.. (DYP sıralarından gürültüler)
Devam ediyorum efendim : Biz seçimden kaçmıyoruz, seçime varız, istediğiniz zaman va
rız, istediğiniz tarihte varız, istediğiniz şartlarda varız. Tek istediğimiz şey, TRT'yi açmanızdır.
TRT'yi açtığınız zaman, isterseniz yarın seçim yapalım; mahallî seçim yapalım, genel seçim
yapalım, ara seçim yapalım; biz varız.
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz açtınız mı?
KARDI,GÜÇLÜ (Bursa)— Kendi kendini aldatma.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri...
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) —TRT sizin kontrolünüzde beyefendi, bir yanlışlık yap
mayın; bu tarafta oturmuyorsunuz, o tarafta oturuyorsunuz. Yani, kabili cem olmayan 52 ta
rafında değil, kabili cem olan 48 tarafında oturuyorsunuz. Daha alışamadınız galiba!.. (DYP
sıralarından gürültüler)
Bakın, son bir cümle : Sizin getirdiğiniz kanunların altına bir mühür basıp, "haydi baka
lım neşret" diye gönderecek noter değiliz. (DYP sıralarından "Olacaksınız" sesleri)
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Efendim, bu söz, bizim değil; bu söz, bugün Bakanlar Kurulunda olan, o zamanki Doğru
Yol Partisi Sayın Sözcüsünün. Biraz zabıtları karıştırın, biraz takip edin; ama, ben ifade ediyo
rum; seçimden kaçmanın size bir yararı yoktur; geliniz, Meclisi daha ilk günlerinde yaralama
yınız; geliniz, o demokratikleşme, şeffaflık, saydamlık makyajı gibi kelimeleri artık gerçek ma
nasında burada kullandığınızı herkese gösteriniz.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli.
KADRt GÜÇLÜ (Bursa) — Siz bize yaptınız, şimdi de biz size yapacağız.
BAŞKAN — Bitti mi efendim?.. Devam edelim müsaade ederseniz. Ancemaatin derler
buna. Böyle bir usulümüz yok.
İkinci konuşmayı Sayın Şevket Kazan'a veriyorum.
Buyurun efendim.
Bugünkü zabıtları tetkik ederseniz ve ismi aliniz stenograflar tarafından öğrenildiyse, tanındıysanız, hayli yer aldığınızı, okuduğunuzda görürsünüz. Ben mendilinizden çıkarıyorum
sizi; bordrolar içinde... Rica ederim.
KADRt GÜÇLÜ (Bursa) — Beğendiniz mi?..
BAŞKAN — öğleden beri dinliyorum yani... Bir değerli arkadaşımız da orada; kumral...
Bırakın bunları... Böyle yapanların çoğunu, bir sonraki devre, özledik, aradık, göremedik; git
tiler, gelmediler. Kürsüde hatip var, yapmayın...
NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Arkadaşımız da öyle yaptı, bir gitti, gelemedi; sonradan öğ
renmiş!..
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazan.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şahsım ve Refah Par
tisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, biz, Yüce Meclisten güvenoyu almış olan Hükümetten, programında
belirttiği Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre, insan hakları bakımından 66 ncı sıradaki Türki
ye'yi, daha üst sıralara yükseltecek tasarıları getirmesini beklerken, önümüze, bu öneriyle, ko
misyonlardaki süreler atlanarak bir kanun teklifi getirilmek isteniyor.
Komisyonlar atlanarak böyle bir teklifin getirilmesi için gösterilen şu çaba, elbette bir te
dirginliğin ve bir telaşın ifadesidir. Neden acele ediliyor bu kadar?., biraz önce, çok sayın ANAP
Grubu Başkanvekilinin ifade ettiği gibi, Meclisin komisyonları henüz kurulmaya.başlamışken
ve gerçekten, Sayın Meclis Başkanının da ifade ettiği gibi, halka açık komisyon çalışmalarının
yapılacağı vaatleri peş peşe sergilenirken, bütün bunlar bir kenara bırakılarak, böyle bir kanun
teklifinin bir an önce Meclisten geçirilmesi için gösterilen bu telaşın sebebi nedir?.. Bu telaşın
sebebi, vaktiyle "hodri meydan" denilen meydanlardan, şimdi, taze iktidar olan partilerin te
dirgin olup kaçma endişesidir.
Denilebilir ki, biz bu kanun teklifinin bir an önce görüşülmesini istiyoruz, bununla işi
bir düzene koymak istiyoruz, seçimleri, her hafta arka arkaya değil, belli bir zamana bağla
mak istiyoruz... Teklifin içinde, gerekçeler kısmında bunlar zaten müşahede ediliyor. Bir an
için bu gerekçeye haklılık vermeye çalışalım; ancak, neden komisyonlar atlanarak iş aceleye
getirilmek isteniyor; neden komisyonlarda görüşülmüyor?..
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Yine denilebilir ki, bu, belli sayıda milletvekilinin vermiş olduğu bir tekliftir; dolayısıyla,
iktidardaki partilerin seçimden kaçması gibi bir durumu asla ima etmez... O zaman, böyle bir
teklifin bir an önce görüşülmesi için verilen önergenin altında neden iktidar partilerinin grup
başkanvekillerinin imzası var?.. Açıkça görülüyor ki, iktidar, bu seçimleri yapmak istemiyor.
Biz, Refah Partisi olarak, siyasî düzenimizin, adil bir düzen olmasını istiyoruz; Anayasa
mızla, seçim kanunlarıyla adil bir esasa oturmasını istiyoruz, öyle ki gerek Anayasanın getire
ceği imkanlar, gerek seçim kanunlarının tanzim şekli, millî iradenin parlamentoya olduğu gibi
yansımasına imkân ve fırsat versin ve seçimlerin Türkiye'de artık ne zaman yapılacağı, hangi
seçimin hangi tarihte olacağını, milletimiz üç beş gün, birkaç hafta, birkaç ay önceden değil,
kanuna baksın, kanunda görsün öğrensin ve o kanunda belirtilen tarihlerde seçim yapılsın, se
çimler siyasî partilerin siyasî iktidarların keyfine bırakılmasın; kanunlara herkes sadık olsun;
iktidar da, muhalefet de sadık olsun.
Biz, Refah Partisi olarak, böyle adil bir düzen içerisinde, biraz önce saydığım, hiç değilse
bu iki unsurun yer almasını istiyoruz. Ancak, görülüyor ki, konu komisyonlarda görüşülme
den buraya getirilmek isteniyor.
Biz yine Refah Partisi olarak, bu yeni devrede, siyasî partiler arasında, istiyoruz ki, bir
diyalog kurulsun; sadece komisyonlarda meseleler enine boyuna derinliğine görüşülmekte ik
tifa edilmesin; aynı zamanda, meseleler siyasî parti grupları arasında da görüşülsün, belli ko
nularda mutabakatlara varılsın; gerek danışma kurullarında, gerek sair yollarla ve bu mutaba
katların neticesi olarak, kanunlar, diğer her türlü teşriî tasarruflar bu Parlamentodan süratle
geçsin. Refah Partisi olarak bizim temennimiz budur.
Bu temenni sadece bizim temennimiz değildir; çok kısa bir zaman önce parlamentoda Meclis
Başkanı ve Danışma Kurulunda siyasî parti yöneticileri de bu temenniyi ifade etmişlerdir; ama,
ne var ki, şimdi birdenbire, Danışma Kurulunda mutabakat sağlanamadı diye, hemen bu ka
nun teklifi gündeme getirilmek isteniyor.
Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yıllarda öyle bir atmosfer yaşadık ki, değil komisyonlar,
Meclis dahi saf dışı bırakıldı. Biz artık, değil Meclisi saf dışı bırakan, komisyonları dahi saf
dışı bırakan davranışlara topyekün karşı çıkmalıyız. (RP sıralarından alkışlar) Mademki, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin iktidarların desteğinde; ama, onların keyfî tutum ve davranışlarına
alet olmayacağını iddia ediyoruz; o zaman, elbette bu komisyonların saf dışı edilemeyeceğini
bugün, bu önergeyi burada reddetmek suretiyle lütfen ispat edelim diyorum.
Şimdi, önümüzde bir önerge var. Bu önerge, Meclis İçtüzüğünün 19 uncu maddesine gö
re, "Eğer Danışma Kurulunda, görüşülen konuda bir mutabakat sağlanamazsa, gruplardan
biri veya ikisi o konuyu doğrudan doğruya Meclise getirebilirler" hükmünden faydalanılarak.
İçtüzük hükümlerine uygun olarak buraya getirilmiş. İçtüzük hükümlerine uygun; ama, bu
Parlamentoda tesis etmek istediğimiz, partiler arası diyolaga aykırıdır; bu prensibe aykırıdır
ve bu prensibi bir kenara iten bir önergedir.
Biz, Refah Partisi olarak diyoruz ki, kanun teklifi yapılmıştır, bu kanun teklifini, normal
usulü dairesinde kurulmuş olan Anayasa ve İçişleri Komisyonlarında görüşelim, orada tartışa
lım, orada müzakere edelim, aceleye gerek yok.
Ancak, aceleye getirilmek istenmesinin bir sebebi var. Nedir o sebep derseniz; tablo orta
da : 8 Aralıkta Tosya'da belediye başkanlığı seçimi var; Taşköprü'de belediye başkanlığı se. - — 386 —
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çimi var; Bolvadin'de belediye başkanlığı seçimi var. Son genel seçimlerde Bolvadin'de Refah
Partisi birinci; bu belediye başkanlığı seçimini Refah Partisi adayı kazanacak diye bir korku
var. öte yandan, Tosya'da Refah Partisi birinci; bu belediye başkanlığı seçimini Refah Partisi
adayı kazanacak diye bir korku var...
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Pazar günü görürüz, Sayın Kazan!..
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Kâğıthane'de Refah Partisi birinci; bu seçimi Refah Par
tisi adayı kazanacak diye bir korku var... Ama, ben diyorum ki, korkmayın, işte, seçim mey
danlarında, bu mücadeleyi demokrasinin gereklerine uygun olarak bir an önce yapalım ve bu
mücadele neticesinde de bütün siyasî partiler neticeye razı olsunlar.
Gelin, boş belediyeleri, bir an önce, seçilmiş belediye başkanlarına tevdi edelim, halkın .
seçtiği belediye başkanlarına tevdi edelim ve böylece Sayın Hükümetin göreve başlamasından
bir süre sonra, Sayın İçişleri Bakanının, her ne hikmetse, hemen görevden aldığı, Refah Parti
sine mensup, Van'daki ve Şanhurfa'daki belediye başkanvekillerinin görevlerinden alınışlarındaki bu aksaklığı, bu partizanlığı ortadan kaldıralım milletin seçimiyle, serbest iradesiyle, bo
zulan şekli yeniden yerine oturtalım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
Onun içindir ki, biz Refah Partisi olarak, konunun, komisyonlarda görüşülmeden Yüce
Mecliste müzakeresine karşıyız ve bu nedenle, İktidar Partisini temsilen iki Meclis grubunun
başkanvekilleri tarafından verilmiş olan bu önergeye ret oyu kullanacağımızı arz ediyor, Yüce
Meclisi saygılarla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. ' .
önerinin lehinde konuşmak üzere, Sayın Güneş Müftüoğlu.
Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime
başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
öncelikle belirtmek istediğim bir husus var : Sayın Kalemli, gerçekten, muhalefet etmeye
çok çabuk alışmış ve sevmiş, inşallah hep böyle kalmalarını dileriz, diyorum. (DYP ve SHP
sıralarından alkışlar)
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ama, o, sizi iktidarda tutmaz...
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 2972 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair yasa teklifimizin, Anayasa ve İçişleri Komisyonlarında, havale tarihin
den itibaren 48 saat beklenmeksizin görüşülmesi hakkındaki önerimizi tartışıyoruz. Bu öneri
nin tartışmasına geçmeden önce, getirdiğimiz yasa teklifi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.
Yasa teklifimiz, Meclis Başkanlığına 3 Aralık 1991 tarihinde -ki, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Grup Başkanvekilterince dörtlü imzayla- verilmiş; Meclis Başkanlığı da
5.12.1991'de, yani bugün, ilgili komisyonlara havale etmiştir.
Bu yasa teklifimizde, mahallî ara seçimlerinin yılda iki defa yapılmasını öngörmekteyiz.
Birincisi, haziran ayının ilk pazar günü, ikincisi de kasım ayının ilk pazar günüdür.
Tabiî, bu düzenleme getirildiği zaman, yakın gelecekte, yani önümüzdeki günlerde, bazı
bölgelerimizde yapılacak birtakım seçimler nedeniyle, muhalefet partileri haliyle, "işte, bu se
çimleri erteliyorsunuz, bu seçimlerden kaçıyorsunuz" gibi bir havaya girmek istemektedirler. Bu,
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muhalefet etmenin tabiatında vardır. Arkadaşlarımın bu davranışlarını da doğal karşılıyorum.
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Yasa teklifimiz, bu yapılacak seçimlerin ertelenmesi sonucunu doğurmaktadır. Peki, ge
tirdiğimiz Öneri nedir?.. îki partinin gruplarınca Meclise sunulan önerimiz şudur : 5.12.1991
tarihinde komisyonlara havale edilen bu yasa teklifinin, ilgili komisyonda 48 saat bekleme sü
reci vardır. İçtüzük bu şekilde düzenlenmiştir. Biz, içtüzüğün bize verdiği yetkiyi,kullanarak,
"bu teklif komisyonda 48 saat beklemesin, komisyonun gündemine hemen alınsın ve görüşül
sün, daha sonra da Meclis Genel Kuruluna insin ve teklifimiz yasalaşsın" diyoruz. Bunu niye
istiyoruz?.. \
Değerli arkadaşlarım, bakınız, biz bir acelenin içinde değiliz. Demin Sayın Kazan'ın da
kısmen değindiği gibi, 8.12.1991 tarihinde üç yerde seçim var, 15.12.1991 tarihinde dört yerde,
22.12.1991 tarihinde beş yerde ve 29.12.1991 tarihinde üç yerde seçim var„ 1992 yılının ocak ve
şubat aylarında da birçok yerlerde seçim var. Ayrıca, şu Resmî Gazete fotokopisinde de görü
leceği üzere, Hükümetin giderayak çıkardığı bir kanunla kurulmuş olan tam 133 adet yeni be
lediye seçimi vardır. Buna ilaveten, 10 Kasım, 17 Kasım ve 20 Kasım tarihinde kurulan beledi
yeler vardır. Tabiî bunların seçimleri de kademe kademe; mart, nisan, mayıs ve haziran ayla
rında olacak ve böylece ülkemizin devamlı seçim ortamında kalacağı bir durum ortaya çıkıyor.
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Yenilerin seçimi Haziranda.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Şimdi, bu teklifimizin, 8.12.1991 tarihinde yapıla
cak seçimler için bir erteleme getirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, 15.12.1991 tarihinden
sonra yapılacak seçimlerin ertelenmesi durumu söz konusu olmaktadır.
Bu duruma niye geldik?.. 20 Ekim seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanması hayli ge
cikti. Bu da, Anavatan Partisi Hükümetlerinin getirdiği seçim sisteminden dolayıdır ve bunun
vebali bizde değildir. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Seçim sonuçları gecikti. Seçim sonuçlarına göre, Türkiye'de bir koalisyon tablosu ortaya
çıktı ve koalisyon hükümetinin kurulması belirli bir zaman aldı. Diğer taraftan, bu hafta başı,
her siyasî parti komisyonlara üye seçimini yaptı ve komisyonları ancak bugün -demin, değerli
divan katibi arkadaşımızın da okuduğu gibi- Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra fiilen
görevlerine başladılar.
Aslında, bu teklifimiz, bundan yirmi gün Önce hazırdı, ve hatta bir yetkili arkadaşımız,
bu konuda bir beyanat dahi vermişti. Yani, bugün, bu şekilde, 48 saat geçmeden komisyonda
görüşülmesi önerisinin getirilmesinin vebali bize ait değildir. Aslında, inanıyorum ki, bu se
çimlerin ertelenmesine, bütün siyasî partilerimiz "evet" diyorlardır.
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — inandık, inandık.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şöyle ifade edeyim : Bütün
teşkilatlar sıkıntı içindedir. Seçimden yeni çıktık, bu seçimler araya girdi ve o arada, basına,
"bu seçimler zamanında yapılacak mı yapılmayacak mı" diye birtakım beyanatlar verildi; teş
kilatlar sıkıntıya girdi, tereddüte düştüler. Bu sıkıntının Doğru Yol Partisinde olup da Anava
tan Partisinde olmaması; Sosyaldemokrat Halkçı Partide olup da Refah Partisinde, Demokra
tik Sol Partide olmaması diye bir şeyi düşünmek mümkün değildir; her partimiz bu sıkıntı için
dedir. O nedenle, biz bu kanun teklifi komisyonlarda öncelikle görüşülsün Genel Kurulumuza
insin ve bu ara seçimler yılda iki kez yapılsın diye bu öneriyi getirdik. Kaldı ki, bu teklif,
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gündeme yeni giren bir şey de değildir; daha. önceki dönemlerde de bu şekilde bir teklif Türki
ye Büyük Millet Meclisine gelmiştir.
Sayın Kazan "komisyonlar safdışı ediliyor" diyor. Komisyonların safdışı edilmesi diye bir
olay yoktur; komisyonlar bu teklifi görüşeceklerdir. Kaldı ki, daha saat 13,30'da Danışma Ku
rulu toplanmıştır ve orada, Sayın Oğuzhan Asiltürk, bizim bu önerimizin lehinde olmuşlardır;
Anavatan Partili arkadaşımız Sayın Kalemli aleyhte olduğu için siyasî parti grupları önerisi
olarak buraya gelmiştir.
Partiniz içinde niye -bir saat içinde- bu kadar çabuk karar değiştiriliyor, ona da bir anlam
veremiyorum doğrusu!
Diğer taraftan, Sayın Kalemli diyorlar ki, "Seçimden kaçıyorsunuz," Seçimden kaçan fa
lan yok. Doğru Yol Partisinin seçimden kaçması mümkün değildir arkadaşlarım.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kaçan sizsiniz, siz! Şanlıurfa'dan örnek verin.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Güzel efendim...
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bakınız, bir örnek vereyim Sayın Kalemli.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şanlıurfa'dan örnek verin.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 20 Ekimde seçimden çıktım, 3 Kasım'da Çaycu
ma'nın Saltukova beldesinde belediye seçimi yaptım ve Doğru Yol Partisinin karşısında Ana
vatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Demokratik Sol Partiden -sakın kimse yanlış
anlamasın, halk dilinde bir espri olarak söylendi bu- kutsal olmayan bir ittifak kuruldu ve biz
kazandık, Doğru Yol Partisi kazandı. Onun için, bizim seçimden kaçmamız diye bir olay yoktur.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şanlıurfa'dan örnek verin.
BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin Sayın Çelik.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O zaman "1.1.1992" yazın yürürlük tarihini, inana
lım samimiyetinize. İnandırıcı değilsiniz efendim.
.
•
'
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Nasıl efendim?..
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yürürlük tarihini "1.1.1992" yazın.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bizim seçimden falan kaçtığımız yok. Bakınız, bu
aralık ayında ve diyelim ki 1992'nin ocak ve şubat ayında yapılacak belediye seçimleri, genel
seçim nedeniyle istifa eden arkadaşlarımızın yerlerinin doldurulması içindir; ama, şurada, sırf
genel seçim öncesi hazırladığınız pakete göre belediye kurduğunuz 133 adet yerde yapılacak
seçimleri ve bunun gibi oy avcılığı nedeniyle kurulan belediyelerde yapılacak seçimleri de
"kaçma" falan şeklinde niteleyemezsiniz...
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Zaten haziranda o; o haziranda efendim.
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Onların kanunu var.
BAŞKAN—: Efendim, müdahale etmeyelim.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Efendim, genel seçim öncesinde yaptığınız her şey
oy tuzağıydı. İşte biz bugün getiriyoruz. Sizin de daha önceki fikriniz buydu. Bizim önerimiz
yerindedir. Aslında, tüm partilerin görüşleri de bizim görüşümüz yönündedir arkadaşlar, öne
rimiz yerindedir; kabulünü arz ediyorum.
Saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu.
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, bir konuda yerimden veya kürsüden bir
tavzihte bulunmak istiyorum; Sayın Güneş Müftüoğlu, Danışma Kurulundaki bir durumu Ge
nel Kurula yanlış aktarmıştır; tavzih etmek istiyorum.
BAŞKAN — Mümkünse yerinizden... 70 inci maddeye göre... Lütfen...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Grup adına yaptığım konuşmada da ifade
ettiğim gibi, biz meselelerin Danışma Kurulundan mutabakat halinde Genel Kurula getirilme
sini arzu ediyoruz. Danışma Kurulunda böyle bir mutabakat sağlanamadığı için...
FETHİ AKKOÇ (Bursa) — Yeter konuştuğu; kürsüde de konuştu demin.
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Akkoç. Eğer Dışişleri komisyonunda da böyle der
seniz... Bugün kutladık sizi; başkanvekili oldunuz. "Yeter" var mı burada? "Yeter" deyince
oluyor mu? Söz milletin; milletvekili konuşuyor.
Buyurun.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz, Refah Partisi Grubu olarak, Danışma Kurulunda ön
gördüğümüz mutabakat prensibine uyulmadığı için, Oğuzhan Bey buna razı olmamıştır, yok
sa, fikri öyle veya böyle olduğu için değil.
BAŞKAN — Anladım efendim. Teşekkür ederim Sayın Kazan.
Sayın Kazan, biraz önce yapmış bulunduğunuz konuşma, malumu aliniz, şahsınız adınadır -iki lehte, iki aleyhte konuşulduğundan- grup adına değildir; tavzihen ifade ediyorum.
Teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca, Sosyaldemokrat...
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Söz istemiştim efendim; lehte...
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim?.. Lehte...
öneri Üzerinde, Sayın Aydın Güven Gürkan; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar)
İBRAHİM HALİL ÇELlK (Şanlıurfa) ~ Aleyhinde...
BAŞKAN — Sayın çelik, iki lehte iki aleyhte idi; o imkanımız kalmadı.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kişisel olarak istiyorum.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; as
lında Yüce Meclisi çok önemli sayılmaması gereken bir konu üzerinde, fazla meşgul etmemek
için konuşmak niyetinde değildim; ta ki, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili değerli arkada
şım Sayın Kalemli bir söz söylememiş olsaydı...
Sayın Kalemli, Partimizi ve Grubumuzu, dün başka türlü düşündüğümüz, bugün başka
türlü düşündüğümüz yolunda eliştirdi, yerdi. Bunun böyle olmadığını kendisi de pekala bili
yor; çünkü, gerek iptal edilen 3420 sayılı Yasayı, gerekse şimdi Meclise sevk ettiğimiz yasa tek
lifini okumuş, gayet iyi biliyor; ama, bunu söylemek ihtiyacını duydu.
Gerçekten, ülkede her hafta seçim yapmanın sakıncalarını, geçmişte iktidar olan Anava
tan Partisi İktidarı da görmüştü ve bu nedenle, o tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisine bir
yasa teklife getirmişti. O yasa teklifi de Yüce Meclisçe kabul edilmiş ve yasalaşmıştı; biz de
bunun aleyhine Anayasa Mahkemesine gitmiştik.
Şimdi bir mutabakat var; yani, ülkenin her hafta seçim yapmaması gerektiği konusunda
bir mutabakat var. Yalnız, o tarihte, Anavatan Partisi İktidarının kabul ettiği yasayla bizim
getirdiğimiz yasa teklifi arasında, demokratikleşme açısından, seçimlere bakış açısından, seçi
min önemi ve anlamı açısından dağlar kadar fark var.
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Aslında, arkadaşlarımız "seçimleri erteleyelim" dediler; ama, nasıl erteleyelim? "Bizim
valilerimiz, birisini belediye başkanı olarak atasın; o da, Anayasa gereğince seçilmiş organlar
tarafından yönetilmesi gerekli beldeleri, ilçeleri ve illeri bir yıl yönetsin." Biz, buna itiraz ettik
ve Anayasa Mahkemesine gittik -her zaman olduğu gibi, Anavatan Partisinin Anayasayı del
me konusunda bir teşebbüste bulunduğunu yine tarihe geçirdik, zaptettik sonuçta da Anayasa
Mahkemesi de bunu iptal etti. Çünkü, seçimle gelecek kişi tarafından yürütülmesi gerekli bir
orgam, atamayla bir yıl götürmeye kalkmak, gerçekten Anayasaya aykırı; bunu kabul ediyo
ruz; zaten Anayasa Mahkemesi de bunu kabul etti. Şimdi biz bu sakıncayı giderdik, o gün gör
düğümüz sakıncayı yasa teklifinde tekrarlamadık, yinelemedik. Ne yaptık? Bir belediye baş
kanlığında eğer boşalma olursa, bunun, o tarihteki iktidarın öngördüğü üzere atamayla değil,
seçilmiş belediye meclislerinin kendi içlerinde yapacağı özgür seçimle doldurulmasını öngör
dük. (SHP sıralarından alkışlar) Anayasa Mahkemesinin, haklı olarak kabul ettiği itirazımızın
gerekçesini ortadan kaldırdık.
Ayrıca, bugünkü seçim yasasından daha demokratik bir adım attık ve orada da şöyle bir
düzenleme yaptık : Bugünkü Seçim Yasası, bir belediyenin, bir atamayla, doksan gün süreyle
yönetilmesine izin veriyor. Bir vali, belediye başkanını atıyor ve doksan gün süreyle götürülü
yor. Biz, bunu da minimale indirdik ve belediye meclislerinin, kendi içilerinde, özgür iradele
riyle, derhal seçim yaparak, geçici belediye başkanını seçmesini öngürdük. Yani, var olan Se
çim Yasasında var olan doksan günlük atamalı yönetimi dahi, iki parti grubu kabul etmedi;
aksine, seçilmiş belediye meclislerinin özgür iradesiyle, kendi içlerinden seçeceği bir belediye
başkanına geçici olarak görevi emanet etmeyi kabul etti.
Ayrıca, Anavatan Partisi gibi, seçimlerin yılda bir kere yapılmasını değil, yılda iki kere
yapılmasını öngördük. Aslında daha da geciktirebilirdik ve belediye meclislerinin içinden se
çildiğine göre, seçilmiş organların seçtiği bir belediye başkanı olduğuna göre, pekala, yılda bir
de diyebilirdik; ama, buna "hayır" dedik ve "bir an önce halka gidelim, asıl sahibine gidelim,
kendi belediye başkanını halk kendisi seçsin" diye, yılda iki defayı öngördük.
Onun için, o gün itirazlarımız ne idiyse, onun gereklerini yerine getirerek bir yasa teklifini
Yüce Meclisimize sunduk.
Bir noktayı da, Parlamentonun çalışmasıyla ilgili olarak söylemek istiyorum : Sayın Re
fah Partili ve sevgili Anavatan Partili arkadaşlarımın itirazlarına, daha doğrusu dileklerine yü
rekten katılıyorum. SHP Grubu ve inanıyorum ki Doğru Yol Partisi Grubu, bu Meclisin geç
miş yıllarda çalıştırıldığı gibi çalıştırılmasına izin vermeyecektir; yani, bir yasa teklifi gelirse,
bunun, parti gruplarında ve genel merkezlerinde, partilerin komisyonlarında, kamuoyunda,
meslek odalarında, TRT'de, basında, her yerde uzun uzun tartışılmasına izin verecektir. Gerek
Meclis Başkanımızın, Meclis ve yasama işlevleri konusundaki anlayışı, gerek Sayın Başbaka
nın ifadeleri ve gerekse Doğru Yol Partili arkadaşlarımızın eğilimi ve bizim Meclis çalışmaları
na verdiğimiz geleneksel önem, bunun böyle olacağının büyük garantisidir. Yalnız, bugün bu
rada bir istisnai durum var : öncelik ve ivedilik istemek zorundaydık. Sevk ettiğimiz yasa tek
lifi iki satırlık bir tekliftir. Yani, bugün, şu anda elinize versem, beş dakika içerisinde değerlendirmesihi yapabileceğiniz kadar basittir.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Gürkan, kaçmak için, değil mi?..
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) Geleceğim efendim.
Bütünüyle, anlattığımdan ibaret bir yasa teklifi.
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Peki, bu 48 saat bekleseydi ne olacaktı? Yani, komisyona sevk edilmesinden sonra görü
şülmesi için 48 saat süre tanısaydık ne kaybederdik diye sorabilirsiniz. Gerçekten ilk bakışta
hiçbir şey kaybedilmemiş gibi düşünülebilir; ama, bir nokta var : Yaklaşık olarak bir aydır se
çimlerin erteleneceği konusunda kamuoyu ve o yöre insanları bilgi sahibi. Şimdi, biz bunu ge
ciktirdiğimiz her gün seçimin dürüstlüğünü, seçimin demokra ti kliğini zedeliyoruz. Çünkü, ne
adaylar seçim olup olmayacağını biliyor, ne nalk biliyor, ne partiler biliyor, ne örgüt biliyor,
ne de parti yöneticileri biliyor. Bu seçimler yapılacak mı yapılmayacak mı; çalışılmalı mı çalışılmamalı mı; adaylar halka varmak içirt gayret göstermeli mi göstenmemeli mi, bilinmiyor.
Şimdi, bunu geciktirdiğimiz her gün, çıkacak seçim sonuçlarının, saptırmak seçim sonuçları
olmasi sakıncasını getirecekti. Çok geciktirdik; ama, değerli arkadaşım Müftüoğlu'nun söyle
diği gibi, öyle bir seçim yasası getirilmişti ki, parlamentonun toplanması, komisyonların seçil
mesi kaçınılmaz bir biçimde, bunca zaman aldı ve ilk fırsatta getirdik. Seçim güvenliğine eğer
bu Yüce Meclis önem veriyorsa, seçim güvenliğine Anavatan ve Refah Partili arkadaşlarımız
ve diğer partili arkadaşlarımız önem veriyorlarsa, açıklığa ve berraklığa bir an önce kavuşturmamaz lazım. Ayın 8 inde seçim var, o yapılacak. Bu ayın 15 inde, 22 sinde, 29 unda seçim
var ve insanlar, orada, kendilerini beş yıl idare edecek bir belediye başkanını oylarıyla seçecek
ler ve bu seçim kampanyasının açıklık, berraklık içinde geçmesini ve her partiye rahatça çalışa
bilme imkanının tanınmasının isterler. Oysa, Parlamento, eğer, seçim olacak mı olmayacak mı
konusunda tereddüt gösterir ve zaman kaybederse, bu bölgelerdeki seçimlerin sonuçlarını ister
istemez etkilemiş olacaktır.
Onun için, prensip olarak, büyük zorunluluklar dışında, öncelik ve ivedilik durumuna
başvurmamak kayıt ve şartıyla, getirilen tasarı ve tekliflerin rahat rahat tartışılmasına izin ver
mek, bunlara yardımcı olmak kayıt ve koşulu ile diğer partilerdeki milletvekili arkadaşlarımın
da, önümüzdeki seçimlerin üzerindeki sisli puslu havanın dağıtılmasına yardımcı olmaları açı
sından, bu konuda katkı sağlamak açısından, bu önerimize oy vermelerini rica ediyorum.
Seçmenler, adaylar, partiler, yöneticiler herkes, seçim olacak mı olmayacak mı, bunu bir
an önce bilmek hakkına sahiptirler. Yüce Meclis, üstüne düşen görevleri şeklî nedenlerle savsaklamamalıdır. İki satırlık bir yasa teklifini 48 saat komisyonda tutmanın şeklî bakımdan belki
bir yararı vardır; ama, özü itibariyle büyük sakıncaları vardır. Bu nedenle, Sevgili Kalemli ar
kadaşımın ve Sayın Kazan'in itirazlarını geri çekerek, bu konuda halkımıza berraklık, açıklık
sağlamak konusunda yardımcı olmalarını diliyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (DYP
ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan.
Sayın milletvekilleri, böylece, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grupları
nın, İçtüzüğümüzün 19 uncu maddesinin son fıkrasına uygun olarak vermiş bulundukları öne
ri üzerinde müzakereler tamamlanmıştır.
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sanıyorum Mecliste şu anda ekseriyet yok
tur; yoklama yapılmasını istiyorum.
BAŞKAN — Yoklama mı istiyorsunuz efendim?
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet efendim.
BAŞKAN — Yoklama talebinizi işleme koyabilmem için, malumualiniz, 10 sayın üyenin
aynı anda müracaatta bulunması gerekir. Şu anda, ayağa kalkıp yoklama istemini ifade eden
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10 sayın üye bulunmadığı için, yoklama istemini işleme koymak imkanından mahrumum. (DYP
ve SHP sıralarından alkışlar)
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan,'arkadaşlarımız da...
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, ayağa kalkıp yoklama isteyen milletvekilleri
ni sayar mısınız?
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklama işlemini yapabilmem için, 10 sayın üyenin,
anında, ayakta bu talebi yapmış olması gerekir. Ben, müzakerelerin tamamlandığını söyledi
ğim zaman, Sayın Kazan ile iki değerli arkadaşı ayaktaydı; 10 sayın üye yoktu. (DYP ve SHP
sıralarından alkışlar) Olmadığı için yoklama isteminizi geçerli görmüyorum. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar)
İşinize geldi mi alkış bol. (Gülüşmeler)
Müzakereler tamamlanmıştır.
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruplarının önerisini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.
V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

VE CEVAPLARI

.

1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticilerin ürün bedeli alacaklarına ve bazı sorun
larına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevlıeri'nin cevabı (6/1)
BAŞKAN — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticilerin ürün bedeli alacakları
na ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Hasan Basri Eler burada mı? Burada.
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan burada mı? Burada.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından sözlü cevaplandı
rılmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim.
Soru 1. Toprak Mahsulleri Ofisine buğday teslim eden üreticilere 70 lira fark ödeneceği,
bir önceki hükümetin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından açıklandı. Karar, Resmî Gazedede de yayınlandı. Buna rağmen, bugüne kadar, buğday üreticisine hiçbir fark ödenmedi.
13 Temmuz 1991 tarihinden sonra buğday teslim eden çiftçiler, ürün bedelinin yüzde 25'ini ala
madı. Ayçiçeği üreticileri de, 15 Eylülden sonra teslim edilen ürün bedelinin tamamını alamadı.
Buğday üreticisine, taahhüt edilen 70 liralık fark ile buğday ve ayçiçeğindeki alacaklarının
ne zaman ne şekilde ödenmesini düşünüyorsunuz?
Soru 2. Yeni hasat mevsiminde, buğday, ayçiçeği, fındık, pamuk, tütün ve pancar üre
ticisine ürün bedellerini peşin ödemeyi düşünüyor musunuz?
Soru 3. Türkiye Zirai Donatım Kurumunun vadeli satış şartları, çiftçinin alım gücü
nün çok üstündedir. TZDK'nın vadeli satışlarında aylık faiz yüzde 8'i, yıllık faiz ise yüzde 96'yı
bulmaktadır, örneğin; traktörde aylık temerrüt faizi peşin ödenirse, faiz aylık yüzde 10, yıllık
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ise yüzde 120'yi bulmaktadır. Temerrüt faizi vade sonunda ödenirse, aylık yüzde 11, yıllık ise
yüzde 132'yi bulmaktadır. Üretici bu durum karşısında, ekipmanlarını satmaktadır. Bu faizle
rin düşürülmesini düşünüyor musunuz?
Soru 4. Üreticiye, Ziraat Bankası ve kooperatiflerce verilen kredilerin faizleri çok yük
sektir, kredi miktarları ise yetersizdir.
Kredi faizlerinin düşürülmesi ve kredi miktarlarının artırılması konusunda Hükümetin gö
rüşü nedir?
Hasan Basri Eler
Edirne
BAŞKAN — Okunmuş bulunan soru önergesine cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri
Bakanı Sayın Necmettin Cevheri söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Bakan.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in Sayın Başbakana
yönelttiği sorularının tamamı, Bakanlığımızla ilgili hususları içerdiği için, zatı alinizin izinleri
ve arkadaşlarımızın kabulü ile, bendeniz cevaplandırmak istiyorum.
4 bölümde toplanan ve bize yöneltilmiş olan sorularınızın cevapları :
1 inci soru, Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticelere olan borçlarının ve bizden önceki sayın
Hükümet tarafından, hükümet kararnamesi ile verileceği vaat edilmiş bulunan farkların öde
nip ödenmediğini ve ne zaman ödeneceğinin cevaplandırılmasına dairdir.
Sayın Yılmaz Hükümeti, seçimlerden önce buğdaya 70 lira, arpaya 40 lira ve mısıra da
60 lira fark ödeneceğine dair bir hükümet kararnamesi çıkarmış; ancak, ne 20 Ekime kadar,
ne de 20 Ekimden sonra kurulan yeni Hükümete görevi devredinceye kadar, bu farklarla ilgili
herhangi bir ödeme maalesef yapılamamıştır. Ayrıca, üreticilerden alınan ve yüzde 25'inin bilahara ödeneceği yine Hükümet taahhüdü olarak belirtilen bakiye alacaklar da ödenmemiş olup,
yalnız Toprak Mahsulleri Ofisinin 4.12.1991 tarihi itibariyle 1 trilyon 284 milyon lira toplam
borcu vardır.
Muterem arkadaşlarım, tabiatıyla, bunlar ödenecektir. Hükümetlerin temadiyeti, devle
tin esası olduğunu Yüce Meclisin huzurunda ifade etmeyi zait buluruz, fazla buluruz. Bunlar
tabiatıyla ödenecektir; ancak, bunun ödenmesindeki sıkıntıyı ve bu sıkıntının mekanizmasını
da, Yüce Meclisimizde ifade olunması itibariyle, Yüce Meclisimizin ve aziz milletimizin bilme
sinde zaruret vardır.
1 trilyon 284 milyar lirayı ödeyecek olan Toprak Mahsulleri Ofisinin, yine dünkü tarih
itibariyle Ziraat Bankasına ve diğer bankalara olan borçlarının yekunu da -rakam biraz ürkü
tücüdür; ama, bilinmesinde zaruret vardır- 13 trilyonun üzerindedir. Yine, Yüce Meclise ifade
etmek ihtiyacında ve zaruretindeyim ki, bugün, bu 13 trilyon lira, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
reorganizasyonu için, modernizasyonu için istenilen meblağın dahi üzerindedir.
Bunun ödenememesinin mekanizması ve sebebi şudur : Bu meblağ, Ziraat Bankasına, an
cak merkez Bankası kaynaklarıyla sağlanan kredi imkanlarıyla ödenecektir; yani, neticede, Mer
kez Bankası vasıtasıyla, Hazine ödeyecektir.
Ziraat Bankası ise 13 trilyonluk borcundan dolayı, Toprak Mahsulleri Ofisine kredi ver
memektedir. Bu konunun halledilmesi için hükümet kararnamesi sevk edilmiş olup, devlet bu
borcunu ödeyecektir; çünkü, çiftçinin alacağıdır, hakkıdır, geç kalınmıştır; fakat ödenecektir.
(DYP ve SHP sıralarınadan alkışlar)
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Buğday, arpa ve mısıra verilen fiyat farklarının, seçimlerden önce ödenmesi vaat edilmesi
ne rağmen, bugüne kadar, daha doğrusu iktidarın bize devredildiği güne kadar ödenmemiş
olduğunun bilinmesinde, yine, yarar, hatta zorunluluk olduğunu arz ediyorum efendim.
2 nci soru, yeni hasat mevsiminde, buğday, ayçiçeği, fındık, pamuk, tütün ve pancar üre
ticisine ürün bedellerinin peşin ödenip ödenmemesine ilişkindir. Tabiatıyla peşin ödenecektir;
ancak, bir hususu Yüce Meclisimizdeki değerli arkadaşlarımızın bilgilerine sunma zorunlulu
ğu vardır :
Bugün, yüzde 70 enflasyonu yaşayan bir ülkede, bütün ürünlerin maliyetleri dünya fiyat
larının üzerindedir; başka türlü olması da mümkün değildir. Kredi faizlerinin yine enflasyona
bağlı olarak yüzde 100'lerin üzerine çıktığı bir ülkede, enflasyonun yüzde 70'lerde seyrettiği
ülkemizde, sınai maliyetlerimizin, tarımsal maliyetlerimizin ve hizmet maliyetlerimizin hepsi
dünya maliyetlerinin üzerinde olduğu için, bunların hepsi sonuçta dönüp, yine, enflasyon de
diğimiz ve uzun seneler önemsenmemiş olan o olayın neticesi olarak yine yüce milletin sırtına
binmek durumundadır; ama bunlar ödenecektir ve peşin ödenecektir. Türk çiftçisi, Türk üre
ticisi, dünyadaki örneklerinin pek çoğunda olduğu gibi, sahipsiz bırakılmayacaktır. (DYP sı
ralarından alkışlar)
Üreticinin, dünyanın insafına veya dünyadaki liberal hareketlerin mekanizmasına terkedileceğini kimse beklememelidir; biz, olayı böyle düşünmüyoruz. Biz, liberalizmi, bir yerde vah
şi kapitalizm gibi, cahilane bir liberalizm olarak düşünmüyoruz.
Bugün dünyanın en liberal memleketi olan Amerika Birleşik Devletleri -ondan daha libe
ral olma iddiasında bulunamayacağımıza göre- kendi çiftçisini, kendi üreticisini korumak için,
yıllarca, Batı Avrupa ile bir doğalgaz mücadelesi yapmıştır. Detanttan önceki siyasî gerginlik
ortamında, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa'nın Doğu sistemine bağlı olan bir enerji
kaynağına bağımlı olmasına razı olmamıştır. Buna mukabil, Batılılar, kendilerine, "bizim do
ğalgaz almamızı istemediğiniz bu ülkeye, niçin siz buğday veriyorsunuz" dediği zaman, dün
yanın en liberal memleketi olan Amerika'nın onlara verdiği cevap "üreticimi korumak
mecburiyetindeyim" olmuştur.
Bizim de dahil olduğumuz Batı Avrupa gibi pek çok ülkenin ve Sibirya'nın doğalgazını
kullanan ülkelerin liberal Amerika Birleşik Devletlerine cevabı da "sizin üreticinizi korumak
hakkına sahip olmanız kadar, biz de tüketicimizi korumak hakkına sahibiz" olmuştur. Bunla
rı sizlere arz etmemin sebebi, üreticimizin pancarda, pamukta ve her türlü üründe dünyanın
önünde sahipsiz bırakılmayacağını ifade etmek istememdir.
AHMET KABİL (Rize) — Çay da var efendim, çay da var.
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN GEVHERİ (Devamla) — Bunları hep
beraber düşünürdük bir zamanlar efendim.
Ancak, enflasyon hadisesinin, bütün maliyetlerimizi dünya fiyatlarının üzerinde tuttuğu
nun da bilinmesinde gerek vardır. Tekrar etmiş olduğum için kusura bakmayın efendim.
Değerli arkadaşımın 3 üncü sorusuna geliyorum : Türkiye Zirai Donatım Kurumunun va
deli satışlarındaki faiz nispeti, hakikaten, çiftçimizin ödeme gücünün üstündedir; ama, bu kre
dileri açan müesseselerin de aynı ekonomik dünya ve olay içerisinde yaşadığının da nazarı dik
katten uzak tutulmaması lazımdır. Reel krediler, yani, kredi maliyetleri ile kredi kullanımları
arasındaki farkın -bugün aşağı yukarı yüzde 30'Iarı geçmiştir- azaltılacağı, dolayısıyla, her
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türlü üreticimize -sanayi ve tarım olmak üzere- intikal edecek kredilerin faizlerinin düşürülece
ği Hükümet programında ifade olunmuştur ve Yüce Meclisin de bu konuda tasvibi alınmıştır.
Ancak, bunun, günlerin değil ayların içerisine sığdırılmasının zor bir olay olduğunun da tak
dir edilmesi gerektiğini arz etmek isterim.
Ziraat Bankası ve kooperatiflerce verilen faizler de aynı şekilde yüksektir deniliyor ki; doğ
rudur; ancak, bugünkü enflasyon düzeni içerisinde bu kredilerin maliyeti yüksektir. Yüksek
maliyetli faizleri zorlayarak aşağıya çektiğiniz zaman, bu defa, tasarruflar başka yere kayacak
tır. Bunlar, ekonominin kaideleridir. Serbest piyasa ekonomisi üzerinde değişik siyasî fikirlere,
değişik ekonomik fikirlere sahip olan -bu Meclisin çatısı altındaki- bütün siyasî partilerimizin
birleştiği noktada, serbest piyasa düzeni ve hür ekonomik sistemin işleyişine göre meseleleri
tanzim etmeyi yine burada kararlaştırmış olduğumuza göre, bu faizler aşağıya indikçe zorla
madan aşağıya çekilmeye çalışıldıkça, kredi maliyetleri yani paranın maliyeti ucuzlayacak, do
layısıyla, üreticimize kullandırılan kredinin de ucuzlaması, kendisi için daha uygun şartlarla
kendisine intikal etmesi hususu sağlanmaya çalışılacaktır.
Arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Soru önergesi sahibi Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim.
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, sayın bakanlar, değerli milletvekilleri;
öncelikle, canlarını esirgemeden feda eden güzide emniyet mensuplarımızın şehit edilmesin
den derin bir üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, öncelikle
sizlere, milletimize, tüm emniyet teşkilatına ve kederli aile mensuplarına başsağlığı diler, derin
acılarını paylaşırım."
•
Çiftçi sorunlarıyla ilgili olarak, Meclis Başkanlığına verdiğim önergenin, sayın Bakanca
yanıtlanmasından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Ancak, çiftçimizin büyük sorunlarını
bu kısa sürede bir kez daha dile getirmek istiyorum.
ı
' ' •*
Sayın milletvekilleri, geciken ödemeler nedeniyle tarım kesiminin uğradığı zarar büyük
tür. Hasat mevsimi geçmiş, ekim zamanı gelmiş ve hatta geçmesine rağmen, çiftçilerimizin bir/ çoğu uğradığı haksız uygulamadan dolayı yeterli ekimini dahi yapamamıştır. Çünkü, aylar geçmiş <,
olmasına rağmen, ürün bedelinin tamamını alamamıştır. Üstelik, ANAP Hükümetince, buğ
day taban fiyatlarına, kilogram başına konan 70 liralık fark da henüz ödenmemiştir. Çiftçi
miz, genellikle, borçlarını ödeme tarihi olarak hasat mevsimi sonuna vade verir. Aylardır haşa
tının bedeli ödenmeyen çiftçi, bu borçlarını, daha yüksek faizle borç alarak ödemeye çalışmış,
tefecinin tuzağına düşmeye mecbur bırakılmıştır. Tarım kesimi, yüksek faizli borç altında kal
mıştır. Hiç olmazsa, çiftçinin devlete olan borçları hasat zamanı teslim ettiği ürün bedelleri
kadar düşürülseydi, bugün, çiftçi bu anormal faiz yükü altında ezilmez, mağduriyeti bir nebze
önlenebilirdi.
Hükümet programında belirtilen, "çiftçi borçlarının faizlerinin affedilmesini" memnuni
yet verici buluyorum. Yalnız, borcunu borçla ödemeye çalışan çiftçilerimiz gözardı edilirse, eşitlik
prensibine uyulmaz ve haksız bir uygulama yapılmış olur; bu kapsama, borcunu önceden öde
yen çiftçi de alınmalıdır.
.
Bundan sonra, tarım kesiminin ürün bedellerinin belirlenmesinde çiftçiyi temsil edenlerin
de bulundurulması, kurulacak borsalarla tespit edilmesi daha gerçekçi olacaktır.
' • • • ' .
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Ürün bedellerinin, defaten, hasat sonunda ödenmesi, çiftçinin en büyük beklentisidir.
Ürün bedelleri ekim yapılmadan önce açıklanırsa, çiftçi, ekeceği Ürünü seçme olanağına
sahip olacağı gibi, Hükümet de bu sayede belirli ürünlerin ekimini teşvik edici bir rol oynaya
bilir. Ancak, ekim yapılmadan önce açıklanacak ürün bedellerinin, ödeme tarihine kadar ge
çen süre içinde enflasyondan etkileneceği göz önünde tutulmalı, buna göre fiyat belirlenmelidir.
Son yıllarda, dışarıdan yağ, pirinç, canlı hayvan, meyve ithal edilerek, üretici ve hayvan
besleyicilerinin iflasına çanak tutulmuştur. Sorunlara şu şekilde çözüm aramak son derece yan
lıştır. Bugün, komşumuz Yunanistan -çeşitli Avrupa ülkeleri ve hatta amerika Birleşik devletle
rinde oluduğu gibi- çiftçisinin tükettiği akaryakıta, gübreye, tohum ve ekipman giderlerine devlet
desteği uygulamakta, düşük faizle zirai ve besicilik kredisi vermektedir. Tarım ülkesi olduğu
muz gerçeğinden uzaklaşılırsa, çiftçiyle her zaman alışveriş ve ekonomik bağı olan şehirlerdeki
küçük esnaf ile sanayici de zarara uğrayacak, işsizler ordusuna, tarım kesimi yanında, bu kü
çük esnaf ve sanayici de katılacaktır.
Sön yıllarda, tarım sektörü, hayvancılıkla uğraşan kırsal kesim, zarar ettiği için, hayvan
larını, tarlalarını ya da ekipmanlarını satarak şehirlere göçe başlamıştır. Bu, altyapısı esasen
yeterli olmayan şehirlerimizde de düzensiz bir yerleşime ve nüfus yoğunluğuna sebep olmakta
dır. Böylece, yeni sorunlarla karşılaşılmakta, yoğun göç karşısında şehirlerde yeterli hizmet de
yapılamamaktadır.
Değerli milletvekilleri, çiftçilikle uğraşan bir milletvekili olarak, kırsal kesimin bu sorun
larına derhal el atılmasını ve bunların çözümlenmesini takdirlerinize sunuyorum. Bugün, bir
litre süt, bir litre pet şişe suyundan daha ucuz ise; dört kilo buğdaya bir litre mazot alınabili
yorsa; bir kilo hayvan yemi bir kilo buğdaydan pahalı ise; bir kilo buğdaya köyde bir çay içilebiliyorsa, çiftçinin acıklı durumunu, emeğine verilen kıymeti herhalde daha iyi değerlendirebi
lirsiniz. Çiftçi, yakında dostlarını veya yakınlarını uğurlarken, arkalarından su yerine daha ucuz
olduğundan süt dökerse, kimse şaşırmasın. Bu gerçekleşince, seçim zamanı onların karşısına
çıktığınızda, sizleri nasıl karşılayacaklarını ve uğurlarken de süt dökerek, "ilelebet gülegüle"
diyeceklerini gördüğünüzde, kimse alınmasın...
ÂLAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, Meclis araştırması önergesi üzerinde mi
konuşuyor?!.
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Bugün, bir dönüm tarladan yaklaşık 400 kilogram
buğday elde edilmektedir. Taban fiyat olarak 700 lira alınırsa, çiftçinin eline geçecek para 280
bin liradır. Yalnız, bu baz Marmara Bölgesi içindir; tç Anadolu ve Doğu Anadoluya gidersek,
bu, düşmektedir. Aynı dönüm tarla için, çiftçinin, sürüm, ıslah, tohum, ekim, gübre, biçim
dahil toplam masrafı ise, ortalama 200 bin Türk Lirasıdır; buna, çiftçinin emeği, Ödediği ver
gisi dahil değildir.
Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, durum, içler acısıdır. Bugün, Trakyabirlik Yağlı To
humların 90 milyar lira borcu vardır ve ayçiçeği üreticisine bu alacağını verememektedir. Biz,
çiftçiyi, köylüyü seçim zamanı ağzından düşürmeyenlerden, vaat değil, uygulama ve davranış
bekliyoruz. Fazla bir şey değil, alın teriyle kazanmaya çalışan, ancak oy istendiğinda akla ge
len, Edirne'den Kars'a kadar elleri nasırlı köylümüzün hakkının, emeğinin karşılığını istiyo
ruz. Çiftçiye,köylüye "benim çiftçim, benim köylüm" diyebilmek, ancak ona sahip çıkmakla olur.
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Hele sabret. Merak etme... Bekle biraz...
:
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HASAN BASRİ ELER (Devamla)—Bunu hangi hükümet gerçekleştirirse, ona saygı du
yar, destekleriz Sayın Gözlükaya.
Yeni Hükümetin, seçim konuşmalarında vaat ettikleriyle programlarında belirttikleri hu
susları başarıyla uygulamasını ve Partimizce dile getirilen programdaki eksiklerin de politika
larına yansımasını içtenlikle dilerim.
Yüce Meclisimize, şahsım ve Demokratik Sol Parti adına saygılarımı sunarım. (DSP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler.
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 8/1 esas numaralı, öğretmenlerin sorunları konusun
daki genel görüşmeyi yapmak ve gündemdeki diğer konuları sırasıyla görüşmek için, 10 Aralık
1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.45
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
12 İNCİ BİRLEŞİM
5 . 12 . 1991 Perşembe
Saat : 15.00
1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — TBMM Komisyonlarının Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine dair tez
kereleri.
2. —- Genel görüşme önergesi. (8/2)
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
SEÇİM
'4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
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SÖZLÜ SORULAR
1.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticilerin ürün bedeli alacaklarına ve bazı
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1)
7

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER

