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I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

•II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. - YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 

A) Gündem Dışı Konuşma
lar 

1. — Kocaeli Milletvekili 
Alâettin Kurt'un, Bulgaristan'da 
yaşayan soydaşlarımıza reva görü
len insanlık dışı uygulamalara iliş
kin gündem dışı konuşması ve Dı
şişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'-
ıh cevabı 

2. — Manisa Milletvekili 
Hasan Zengin'in, 12 Nisan 1989 
tarihli tasarruf genelgesine ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Mali
ye ve Gümrük Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'nin cevabı 

3. — İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nm Karma Par
lamento Komisyonunun 1980 yı-
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lından bu yana Türkiye'deki ilk 
toplantısına ilişkin gündem dışı 
konuşması. 

B) Tezkereler ve Önergeler 

1. — İstanbul Milletvekili Ö. 
Ferruh İlter'in, 23.6.1965 Tarihli 
ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Ka
nununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin, Adalet Komisyonuna 
geri verilmesine ilişkin Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (3/830) 

2. — 13.4.1989 Tarihli ve 
3532 Sayılı Millî Şeref Madalyası 
Hakkında Kanunun, Anayasanın 
89 uncu maddesine göre bir da
ha görüşülmek üzere geri gönde
rildiğine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/829) 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 

1. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 

Sayfa 

13:15 

15 

15 

15:18 

18:42 



T.B.M.M. B : 84 27 . 4 . 1989 O : 1 

Sayfa 

Sayılı Disiplin Mahkemeleri Ku
ruluşu, Yargılama Usulü ve Di
siplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine ve Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları 
(1/466) (S. Sayısı: 226) 18:27 

2. — 3269 Sayılı Uzman Er
baş Kanununun 10 uncu Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı: 227) 27:30 

3. — Konya Milletvekili 
Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 27.5.1988 Tarihli 

Sayfa 

3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ile Mad
deye Bir Fıkra İlave Edilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) 30:41, 
(S. Sayısı: 228) 42 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 42 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vaplan ** 

1. — Tunceli Milletvekili Ka
mer Genc'in, Keçiören Belediye-
sindeki çalışan personelden bir 
kısmının yerel seçimleri takiben 
Bakanlıkta işe alındıkları iddiası
na ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Avni Akyol'un yazılı ce
vâbı (7/608) 42:43 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, 
1 Mayıs kutlamalan konusunda yaptığı 
gündem dışı konuşmaya, İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu cevap verdi. 

Adana Milletvekili İbrahim Oztürk 
de, işçi olayları ve belediyelerden işçi çı
karma konusunda gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa Beş Ek Madde ile İki Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında 7.12.1988 Tarih ve 
3510 Sayılı Kanun, Hükümetin talebi üze
rine, Plan ve Bütçe Komisyonuna geri ve
rildi. 

Nevşehir Milletvekili Cemal Sey-
men'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/552) (S, Sayısı: 
186'ya 1 inci Ek) kabul edilerek, kovuş
turmanın, üyelik sıfatının sona ermesine 
kadar ertelendiği açıklandı. 

3194 Sayılı İmar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/160) (S. Sayısı: 224) ile; 

Açık oya sunulan: 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 

1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 (1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/214, 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/230, 3/51) (S. Sa
yısı: 207); 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
lerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978,,1979, 1980, 1981 ve 1982 
(1/324, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328, 1/329, 
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1/330, 1/331, 1/332, 1/J03, 1/334, 1/335, 
1/336, 3/108, 3/109, 3/310, 3/111, 3/112, 
3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 3/203, 3/204, 
3/205, 3/115) (S. Sayısı: 208). 

Orman Genel Müdürlüğünün 1968, 
1969, İ970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
(1/218, 1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 
1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 
1/230, 1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 
3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı: 209) 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/16$, 1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 
3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 3/196, 3/197, 
3/198, 3/199, 3/200, 3/27) (S. Sayısı: 210), 

Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 (1/287, 
1/288, 1/289, 1/290, 1/291, 1/292, 3/210, 
3/211, 3/212, 3/213, 3/214, 3/87) (S. Sayı
sı: 211), 

İstanbul Üniversitesinin 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 (1/310, 
1/311, 1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 
1/317, 1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322, 
1/323, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 
3/106, 3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 
3/236, 3/237, 3/107) (S. Sayısı: 212), 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
(1/233, 1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 
1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 
1/245, 1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 
3/65, 3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 3/216, 

3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sayısı: 213), 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 (1/179, 1/150, 1/181, 1/182, 
1/183, 1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 
1/189, 1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) (S. 
Sayısı: 214), 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
(1/248, 1/249, 1/250, 1/251, 1/252,' 1/253, 
1/254, 1/255, 1/256, 1/257, 1/258. 1/259, 
1/260, 1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73. 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3238. 3/239, 
3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79> (S. Sa
yısı: 215), 

Ege Üniversitesinin 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
(1/293, 1/294, 1/295, 1/296, 1/297; 1/298, 
1/299, 1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 
1/305, 1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 
3/89, 3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 
3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı: 216), 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 (1/194, 1/195, 1/196, 
1/197, 1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 
•1/203, 1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 
1/209, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 
3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217), 

Malî yıllarına ait kesinhesap kanun 
tasarılarının kabul edildiği ve kanunlaştı
ğı açıklandı. 

27 Nisan 1989 Perşembe günü saat 
15.00*tc toplanmak üzere birleşime saat 
18.35'te son verildi. 

Başkan 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 

Başkanvekili 
İlyas Aktas 
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Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sangül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR ^ 
27.4.1989 Perşembe 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah 
standardını değiştireceği iddiasına ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.4.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Siirt İlinde Belediye çöplüğü 
olarak kullanılan Kasaplar Deresinde bu
lunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/624) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.1989) 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 12.9.1980 tarihinden bugüne 
kadar otuz gün süreyle gözaltında kaldık
ları gerekçesiyle işlerine son verilen işçi
lere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/625) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.4.1989) 

4. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Türkiye Kalkınma Bankası Ge
nel Müdürüne ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/626) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 25.4.1989) 

5. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Sultanhanı Kasabasının 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin içişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/627) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

6. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Eşmekaya Kasabasının 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin içişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/628) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

7. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Yenikent Kasabasının il
çe yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin İçişlerdi Bakanından yazılı so

ru önergesi (7/629) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

8. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Eskil Kasabasının ilçe 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.4.1989) 

9. — Niğde Milletvekieli Mahmut 
Oztürk'ün, Aksaray-Ihlara Kasabasının 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin içişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/631) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

10. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Gülpmar Kasabasanm 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin içişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/632) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

11. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Ağaçlı Kasabasının ilçe 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.4.1989) 

12. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Demirci Kasabasının il
çe yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin içişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/634) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

13. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Altmkaya Kasabasının 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin içişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/635) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

14. — Niğde Milletvekili Mahmut Oz
türk'ün, Aksaray-Yeşiltepe Kasabasının il
çe yapılmasının düşünülüp düşünülmedi-
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ğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/636) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

15. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Oztürk'ün, Aksaray-Yeşilova Kasabasının 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin içişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/637) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

16. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Oztürk'ün, Aksaray-Helvadere Kasabası
nın ilçe yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 

soru önergesi (7/638) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 25.4.1989) 

17. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Oztürk'ün, Aksaray-İncesu Kasabasının 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/639) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 

18. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Oztürk'ün, Aksaray-Taşpmar Kasabasının 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/640) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.4.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ilyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER: Mümtaz Özkök (Sakarya), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

• • ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyülc Millet Meclisinin 84 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle bulut'a kadar yoklama yapıldı) 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille- BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var-
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle dır, görüşmelere başlıyoruz. 
belirtmelerini rica ediyorum. Gündeme geçmeden önce, üç sayın 

(Erzincan Milletvekili Yıldırım Ak- milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'-
un, Bulgaristan'da yasayan saydaşlanmtza reva gö
rülen insanlık dışı uygulamalara üişkm gündem dtft 
hmuşmast ve Dişileri Baham A. Mesut Yûmaz'm 
cevabı 

BAŞKAN — Bulgaristan'da yaşayan 
soydaşlarımıza reva görülen insanlık dışı 
uygulamalarla ilgili olarak, Sayın Alâet-
tin Kurt. 

Buyurun Sayın Kurt. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; konuş
mama başlamadan önce, hepinize en de
rin saygılarımı Sunarım. 

Günümüzde, insan hakları, artık, 
hürriyetin, adaletin ve dünya barışının te
meli olarak kabul edilmektedir, insanla
rın dil, din, cins ve ırk farkına bakılmak
sızın düşünce ve söz hürriyetlerine sahip 
olmaları ve bunun hukuk rejimiyle garanti 
altına alınması, haysiyet ve değerine önem 
verilmesi, bütün insanlara eşit şekilde ta-
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nınması gereken hürriyetlerden bir dev
letin idaresi altında bulunan azınlıkların 
da yararlanması, en yüksek amaç olarak 
ilan edilmiştir. Bu amacın tahakkuk etme
si ve korunması zorunluluğu karşısında, 
insan haklarına inanan ülkeler, 1948 yı
lında İnsan Hakları Evrensel Beyanname
sini, 197 5' te Helsinki NiHaî Sözleşmesini 
kabul etmişlerdir. Böylece, bir devletin uy
ruğu altında yaşayan azınlıkların ekono
mik, sosyal ve kültürel varlıklarının korun
ması, fikir, vicdan ve din hürriyetine sa
hip olması, kamu hizmetlerinden, eğitim 
imkânlarından ve sosyal güvenlik hakla
rından serbestçe yararlanması, yasalar 
önünde eşit muamele görmesi, istediği 
yerde güvenlik içinde ve onur kırıcı mua
meleye tabi olmadan yaşaması, mal, mülk 
sahibi olması, hiçbir kısıtlâ'ma veya zor
lama olmaksızın evlenmesi, işini seçmesi, 
garanti altına alınmıştır! 

Bulgaristan'daki Türk azınlığa karşı 
baskı ve zulüm politikasının şiddetlenme
si, tek uluslu Bulgar Devleti yaratma stra
tejisi ile birlikte gündeme gelmiştir. Bul-



T.B.M.M. B : 84 27 . 4 . 1989 O : 1 

garistan sınırlan içerisinde yaşayan nüfu
sun 2 milyonunun Müslüman Türk olma
sı Bulgar Devletinin geleceği için tehlike 
olarak görülmüş ve yapay bir Bulgar-Slav 
ırkı yaratmak amacıyla, Türk halkının 
Bulgarlaştırılması gibi, tarihte eşine nadir 
rastlanılabilen bir uygulama içine girilmiş
tir. 

Bulgaristan, insanlık tarihinde örne
ğine az rastlanılan asimile politikasıyla, 
vatandaşı olan Müslüman Türklerin temel 
hak ve özgürlüklerini hiçe saymış, dünya 
kamuoyunun gözleri önünde, Aralık 
1984'ten itibaren devlet terörü uygulama
ya başlamıştır. 

"Bulgar Batı Trakyası" denen Gü
ney Bulgaristan'da tank paletleri altında 
insanlar çiğnenerek, isim değiştirme bel
geleri zorla imzalatılmış, dinî vecibelerin 
yerine getirilmesi engellenmiş, Müslüman 
mezarlıkları tahrip edilmiş, Türkçe konuş
ma, geleneksel Türk kıyafetlerinin giyil
mesi yasaklanmış, Türk gençleri Bulgar
larla evlenmeye zorlanmış; bunlara karşı 
çıkanlar öldürülmüş veya "Belene" gibi 
vahşet kamplarına sürülmüştür. 

Bulgarlar, kendi göstermelik anaya
salarıyla tam bir çelişki halindedirler. 
Çünkü, Bulgaristan Anayasasının 35 inci 
maddesinin birinci bendinde, "Bulgaris
tan Halk Cumhuriyetinin bütün vatan
daşları kanun önünde eşittir"; ikinci ben
dinde, "Halklarda, milliyeti, menşei, di
ni, ırkı, öğrenimi, toplumsal ve maddî du
rumu esas alan hiçbir imtiyaza veya kısıt
lamaya meydan verilmez"; dördüncü ben
dinde, "Irk, milliyet veya dinî mensubi
yet yüzünden, insana karşı nefret veya aşa
ğılama telkin edilmesi yasaklanır veya ce
zalandırılır"; 45 inci maddesinin yedinci 
bendinde ise, "Bulgar asıllı olmayan va
tandaşlara, kendi dillerini öğrenme hak
kı verilir" denilmektedir. Ancak, Bulga
ristan'da, Anayasa dahil, tüm kanunların 
göstermelik olduğu gibi, insancıllık ve hü-
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manistliklerinin de laftan ibaret olduğu or
taya çıkmış, partinin kararlarının hukuk
tan daha üstün olduğu bütün çıplaklığıy
la görülmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, Aralık 
1984-Ocak 1985 silahlı soykırımına kadar, 
Bulgarlar, bir taraftan da büyük bir ya
lan kampanyası oluşturmuşlar ve her fır
satta buna devam etmek suretiyle hür ve 
medenî dünyayı kandırmaya çalışmakta
dırlar. Bulgarlar, "Yol Ayrımı" adlı bir fil
mi tüm Avrupa'da göstermektedirler. Bu 
filmde, 1360'larda Türklerin Balkanlarda, 
tarihlerde yeri olmayan davranışlarını an
latıyorlar. "Kökene Dönüş" filmiyle, as
lında Bulgar olup Türkleştirilen Bulgar
lar yeniden Bulgar oluyorlar. "Keçiboy
nuzu" adlı filmle, savunmasız Bulgarla
ra Türklerin olmayan tecavüzleri sergile
niyor. "Şıpka Kahramanları" ve daha bu
na benzer filmlerle, rejimlerinin icabı ola
rak yalan ve kan senaryosu devam ettiri
yorlar. 

Aziz ve muhterem milletvekilleri; he
pinizin şahit olduğu gibi, son günlerde, 
"Batı Trakya'da Türk yok, Müslüman 
Yunanlı vardır" demeye devam eden ve 
dolayısıyla Lozan'ı inkâr etmeye kalkan ve 
bu haliyle kendilerine kargaları bile gül
düren Davos ruhunun banisi Ekselans Pa-
pandreu ile 1980'li yılların Hitler'i Todor 
J ivkov, Haskovo'da bir araya geldiler, aziz 
ve necip milletimizin masum mensupla
rına yaptıklarım göz ardı edip, dünyanın 
gözünün içine baka baka, "Bizim ülkele
rimizde azınlık meselesi yoktur" diye, 
utanmadan yalan söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, süreniz dol
muştur, toparlamanızı rica ediyorum. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) -
Toparlayacağım Sayın Başkanım. 

' 'Alma mazlumun ahini, çıkar ahes
te aheste." Bu mazlum insanların ahi yer
de kalmaz. Mutlaka, ama mutlaka bu ma
sun) insanların kanı zalimleri boğacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, Bulgaristan'da 
bugünlerdeki durum hakkında şunları ifa
de etmek lazımdır: Bulgaristan'daki ya
kınlarını ziyaretleri sırasında soydaşlarımı
zın isimlerini değiştirmeye, onlara Bulgar 
adı vermeye çalışmaktadırlar. Bulgaris
tan'daki soydaşlarımızın Türkiye'yi ziya^ 
ret edebilmeleri için, Türkiye'deki yakın
larından beş yıllık taahhütname istemeye 
teşvik edilmektedirler ve bu taahhütname
lerin de kesinlikle Bulgar ismiyle yapılma
sını istemektedirler. Taahhütnamelerin, 
yasallık kazanması için, noterlikçe yapılıp, 
valiliklerce onaylanmasını istemektedirler. 
Son günlerde Bulgaristan'da Türk evleri
nin kapılanna numara levhası yerine, 50 
leva karşılığında Bulgar ismine dönüştü
rülmüş teneke isim levhaları yapıştırıl
maktadır. Türklerin yoğun olduğu bölge
lerde, her iki ayda bir, Türk çocuklarını 
doktor kontrolünden geçirerek, sünnet 
olup olmadıklarını gözlemektedirler. Ta
biî, çocuğun sünnet olması, ana ve baba
sının cezalandırılması demektir. Halen, iki 
Türkün çarşıda bir araya gelip Türkçe ko
nuşması mümkün değildir. Oruç tutmak, 
kurban kesmek katiyetle yasaktır. Kur'an 
ve dinî kitaplar yasaklanmıştır, hac mü
saadesi yoktur. 

Sonuç olarak; Bulgaristan'da yaşayan 
Müslüman Türklerin uğradığı zulme kar
şı, insan haklarına, insan vicdanına, inan
cına, kültürüne ilgi duyan bütün insanlı
ğın, kuruluşların ve devletlerin, Bulgar yö
netiminin hak, hukuk dinlemeden sürdür
düğü asimilasyona son vermesi konusun
da girişimlerinin yaygınlaşmasını ve Hü
kümetimizin de bir an gaflete düşmeden 
üzerine düşen görevi sürdürmesini, bütün 
bunların yanında da Bulgar yetkililerinin 
girdikleri bu çıkmaz yoldan vazgeçmele
rini, 20 nci Yüzyıl insanına yakışanı yap
malarını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Sayın Kurt'un konuşmasına cevap 
vermek üzere Dışişleri Bakanı Sayın Me
sut Yılmaz; buyurun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Bulgaristan'daki Türk 
azınlığına karşı, 1984 yılı sonlarından be
ri uygulanan asimilasyon politikası maa
lesef, Sayın Milletvekilinin de burada ifa
de ettiği şekilde, halen devam etmektedir. 

Türk azınlığı sorununa bir çözüm 
bulabilmek için, Bulgaristan'la 23 Şubat 
1988 tarihinde Belgrad'da imzaladığımız 
protokolle başlatılan diyalog ve bu süre 
zarfında vuku bulan yüksek düzeyli bazı 
temaslara rağmen, maalesef, Bulgaristan'
ın bu konudaki uzlaşmaz tutumunda, 
olumlu sayılabilecek herhangi bir değişik
lik görülmemiştir; tam tersine, Sayın Mil
letvekilinin de ifade ettiği gibi, Bulgaris
tan, tarihin tahrifine, yalan ve iftiraya da
yalı propaganda faaliyetlerine günümüz
de de devam etmektedir. 

Bulgaristan'daki Türk azınlığın da
vasını sonuna kadar izlemeye kararlı olan 
Hükümetimiz, bu tablo karşısında, 13-16 
Mart 1989 tarihlerinde Riyad'da yapılan 
İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakan
ları Konferansına bu meseleyi götürmüş
tür. Konferansın, İslam ülkelerinin, Türk 
azınlığının bu haklı davasına desteğini 
açıklıkla ortay*a koyan bir kararı kabul et
mesi sağlanmıştır. Bu kararla, Konferans, 
Türk azınlığın yanı sıra, Bulgaristan'da 
himayeye muhtaç diğer, mü slümanlara da 
sahip çıkmıştır. Aynı zamanda, gene bu 
kararla, bu baskı politikasının devam et
mesi halinde, üye ülkelerin, Bulgaristan'a 
karşı, ekonomik müeyyideler de dahil, her 
türlü tedbire başvurma çağrısı yapılmış
tır. Bulgaristan'ın böyle ağır bir kararın 
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alınmasını engellemeye yönelik girişimle
ri etkisiz bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan'daki 
Türk azınlığın hakları ve statüsünün ia
desi yanında, kamuoyumuzun haklı ola
rak yakından izlediği, parçalanmış ailele
rin birleştirilmesi konusu da büyük bir ön
celik taşımaktadır. Bu yolda da yeni bir 
adım atılmıştır. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransı Viyana İzleme Toplantısı sonunda 
kabul edilen ve Bulgaristan'ın da taraf ol
duğu kapanış belgesinde yeni bir mekaniz
ma öngörülmüştür. İnsan haklarıyla ilgili 
bu mekanizmayı, Hükümetimiz, Bulgaris
tan'a karşı işletmeye başlamıştır. 

Belge, azınlıkların haklarının korun
ması, aile birleşmeleri ve diğer insanî so
runların halli çerçevesinde önemli imkân
lar getirmekte ve bu imkânların kullanıl
masını da bütün üye ülkelere açık bir de
netim mekanizmasına bağlamaktadır. 

Bu imkânların tamamını kullanma
ya kararlıyız. Bu mekanizma uyarınca, ilk 
adımda, Bulgaristan'dan, aile birleşmele
rinin sağlanması bakımından üstlendiği 
yükümlülüklere uymasını talep ettik; bu 
konuda Bulgaristan'a bir nota verdik. 

Bulgaristan'ın, bu konuda şimdiye 
kadar yapılan taleplerin ancak çok küçük 
bir kısmını yerine getirdiği, binlerce va
tandaşımızın Bulgaristan'daki yakın akra
balarının Türkiye'ye gelmesini beklediği 
yüksek malumunuzdur. Bulgaristan'ın, 
Viyana Kapanış Belgesiyle gerek bize, ge
rek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransına üye olan diğer ülkelere karşı in
sanî alanda üstlenmiş bulunduğu yüküm
lülükleri, daha fazla gecikmeden yerine 
getirmesini bekliyoruz. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransı Viyana Belgesi uyarınca halen Lond
ra'da çalışmalarını sürdürmekte olan En
formasyon Forumunda da azınlık mesele

sini önemle dile getirdik, bundan sonra da 
dile getirmeye devam edeceğiz. 

Aynı anlayış ve kararlılıkla, 30 Ma
yısta Paris'te başlayacak olan İnsanî Bo
yut Konferansında da, Bulgaristan'daki 
Türk azınlığı sorununu en geniş şekilde 
gündeme getireceğiz. 

Sayın milletvekilleri, şunu bilhassa 
ifade etmek isterim ki, bizim, Bulgaris
tan'ı uluslararası forumlarda güç duruma 
düşürmek gibi bir niyetimiz yoktur. Bizim 
amacımız, azınlık sorununa, mevcut ikili 
anlaşmalar ve uluslararası belgeler çerçe
vesinde diyalog yoluyla çözüm bulabil
mektir. Biz, diğer komşularımızla olduğu 
gibi, Bulgaristan'la da dostluk ve iyi iliş
kiler idame ettirmeyi samimiyetle arzu et
mekteyiz. Nitekim, Bulgaristan'ın Türk 
azınlığına karşı 1984 yılı sonundan itiba
ren giriştiği asimilasyon kampanyası ön
cesinde Türk-Bulgar ilişkileri, farklı sos
yal ve siyasî sistemlere sahip ülkeler ara
sındaki ilişkilere örnek gösterilen bir dü
zeyde idi. Temennimiz, Bulgaristan'ın, at
tığı yanlış ve çıkmaz adımdan bir an ön
ce geri dönerek, yol açmış olduğu azınlık 
sorununun halline imkân tanıması ve 
Türk-Bulgar iyi komşuluk ilişkilerinin ye
niden tesisine zemin hazırlamasıdır. Bu
nun gerçekleşmesinin, gerek iki ülkenin 
gerek Balkanlarda huzur, güven ve istik
rarın yararına olacağı açıktır. Bu yakla
şımla, Bulgaristan'daki Türk azınlığın da
vasını uygun her türlü uluslararası forum
da takip etmeye, gerekli her adımı atma
ya devam edeceğiz. Günümüzün bu en 
büyük insan hakları meselesi, bizim açı
mızdan ayrıca bir millî davadır ve bu da
va halledilene kadar peşini bırakmayaca
ğız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 
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2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'-
w, 12 Msan 1989 tarihli tasarruf genelgesine ilif-
kin gündem dışı konuşman ve Maliye ve Gümrük 
Bakam Ekrem Pakdemirii'nin cevabı 

BAŞKAN — 12 Nisan 1989 tarihli ta
sarruf genelgesiyle ilgili olarak, Sayın Ha
san Zengin gündem dışı söz talep etmiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Zengin, süreniz beş dakikadır. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me başlarken hepinizi saygıyla selamla
rım. 

12 Nisan 1989 tarihinde, Sayın Baş
bakan Turgut Özal'm imzalayarak ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi
ği tasarruf genelgesinin içeriği düşündü
rücüdür. Bu hususta düşüncelerimi ve en
dişelerimi belirtmek üzere söz almış bu
lunmaktayım. 

26 Mart 1989 tarihinde yapılan ma
hallî idareler seçiminde Anavatan Parti
si, Sayın Özal Hükümeti ve hanedanı, ha
yat pahalılığı ve enflasyon canavarı altın
da ezilen Türk halkından gereken dersi al
mıştır. 

Anavatan Partisi, 67 vilayetten yalnız 
1 ilde belediye başkanlığı seçimini kazan
mıştır. Türkiye'de il genel meclisi seçim
lerinde alınan oylara bakıldığında, yüzde 
36 olan Anavatan Partisi oyları yüzde 
21,75'e düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, kamını doyura-
mayan, hastasını tedavi ettiremeyen, ço
cuğunu okutamayan köylüler, çiftçiler, iş
çiler, memur, dul ve yetimler; rafları her 
gün boşalan, siftahsız kepenk kapatan es
naf; işsizler ve namuslu bir düzen kurul
masını isteyen insanlar; kısacası, emekçi 
halkımız, iktidarın işini bitirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal'm 
ekonomik politikası iflas etmiş, gemiyi ka
raya oturtmuş ve kendisi de sınıfta çakmış

tır, belge almıştır, inanılırlığını ve güve
nilirliğini kaybetmiştir. Bu durumda ikti
dara devam olunamaz. Yapılacak erken se
çim ile, milletin iradesinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine yansıtılması yerin
de olacaktır. Bu, demokrasinin kesintisiz 
devam etmesine yardımcı olmak demektir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal, kay
betmenin burukluğu içerisinde, belediye
lerle ilgili sinsi düşüncelerini zaman za
man dile getirmiş ve dile getirmeye devam 
etmektedir; aba altından sopa göstermek
tedir. Şöyle ki; 19 Mart 1989 tarihinde te
levizyon konuşmasında, Sayın Başbakan, 
"Mahallî yöneticilerin hükümetle uyum 
içinde olmaları, sizlere daha iyi hizmete 
vesile olacaktır" demekle, kendi partisinin 
adaylarına oy verilmesi için seçmene bas
kı yapmıştır. Daha önce Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaptığı konuşma tele
vizyonda verildiğinde, milletin gözünün 
içine baka baka, "Seçimden önce zam ya
pacak kadar enayi değilim" sözünü hal
kın unutmadığını unutmuş ki, böyle ko
nuştu. Sandık başına giden Türk halkı, ki
min enayi olduğunu gösterdi; kuru gürül
tüye papuç bırakmayacağını gösterdi ve 
gayrî ciddî davranış içinde bulunan Sayın 
Özal'a gereken dersi verdi. Mîllet, hep en
sesinden tokat yiyecek değil ya, demokra
tik yoldan bir tokat da o attı. 

Seçimi kaybeden Sayın Özal, seçim 
neticelerini kendi grubunda değerlendirir
ken, 29 Mart 1989 tarihli gazetelerde ya
zıldığı gibi... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Amma korkutmuş Özal sizi, ödünüz ko
puyor... 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, lütfen 
efendim.. 

Buyurunuz Sayın Zengin.. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
..."Seçimi kaybeden sorumlunun kendisi 
olduğunu" ifade etmiştir. Ayrıca devam
la, "Belediyelerin yükü üzerimizden kalk-
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ti. Bakalım, işbaşına gelenler belediyeler
de ne yapacaklar?" şeklinde konuşması
nı sürdüren Sayın Başbakan, "Belediye
lerin yeni sahiplerinin istekleri olursa, biz
den olmayan belediyelere yardım 
etmeyiz" diyerek, Maliyeden para verme
yeceklerini ima etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başba
kan, 26.3.1989 tarihinde, belediyelerin 
ekonomik yönden perişan olduğunu, ken
di belediye başkanlarının tutumundan bil
mekteydi; Hükümet olarak yardım yap
mayınca her şey duracaktı. Bu durumdan 
zevk alacaklarını ve puan toplamaya çalı
şacaklarını ifade etmek, milletten aldığı 
dersi unutmak demek oluyordu ki, Sayın 
Başbakanın bu tutumunu kınıyor ve pro
testo ediyorum. Bu gibi ters düşünceler
den vazgeçmediği takdirde, alacağı dersin 
çok daha ağır olacağını hatırlatıyorum. 

2490 sayılı Artırma Eksiltme İhale 
Kanununda yapılan değişikliklerle ihale
ler yapılmaya başlayınca, el altından özel 
komisyon payları ile soygun ve talan dü
zeni de hızlandı. İmar planlarında oyna
nan oyunlarla şehirler katledildi; yakınlar, 
yandaşlar milyoner, milyarder yapıldı. Ba
tan şirketlerin, bankerlerin ve bankaların 
faturaları devlete çıkartıldı, Hazine soyul
du. Türkiye Emlak Bankasına -görevi ol
madığı halde- arsa komisyonculuğu yap
tırılarak, yakın yandaşlar zenginleştirildi, 
holdingler kurtarıldı. Yasalarda yapılan 
değişikliklerle, çıkarılan kanun hükmün
de kararnamelerle, soygun, rüşvet, talan, 
hayalî ihracat özendirildi ve mubah hale 
getirildi. Bilhassa Anavatan Partili bele
diye başkanlarının, Hükümete güvenerek, 
belediyeleri gerekenin yanında gereksiz 
borçlandırmaları, haddinden fazla işçi ve 
memur almaları, gayrimenkullerin satış
ları, ihalelerde oynanan oyunlar, tasarruf 
hiçe sayılarak yapılan harcamalar netice
sinde, belediyeler paralarını sıfırladılar. 
Belediyelerin işleri yürümez hale getiril

di. İşçiler ve memurlar maaşlarını alamaz 
duruma düşürüldü. Müteahhitler, para
larını alamayınca işleri durdurdu veya ya
vaşlattı; en küçük bakım ve tamirler ya
pılamaz hale geldi. Maliye Bakanlığına 
müracaat ederek bütçeden para talep eden 
hangi belediyelere ne maksatla, kaç lira 
ödendiği incelenirse, bu durum ortaya çı
kacaktır. Anavatan Partisi başkanlı bele
diyelere bol yardım yapıldığı, muhalefet 
partili belediye başkanlarının idaresinde
ki belediyelere dirsek çevrildiği görülür. 
Bu durum, bütün çıplaklığıyla, Sayın Baş
bakan ve Anavatan Partililerce bilin
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal'ın, 
enkazı devralan belediye başkanlarına, ce
zalandırma yerine, yardımcı olması ve te
şekkür etmesi gerekirdi. Oysaki, Sayın 
Özal, hınçla yerinden kalkarak, "Ben siz
lere gösteririm" dedi. Tasarruf genelgesiy
le de, seçimleri kazanan ve bütçeleri sıfır
lanmış belediyeleri devralan belediye baş
kanlarının kollarını bağlamaya ve hizmet 
yaptırmamaya çalışmaktadır. Bu durum 
üzücüdür ve esef vericidir. Sayın Başba
kan, bu sinsice yaptığın hesap seni boğa
caktır. Korkunun ecele faydası yoktur. 

Sayın milletvekilleri, halkın sabır ta
şı çatlamıştır. Bugün, sokaklarda yürüyen, 
"Açız" diye bağıran, kamu kesiminde ça
lışan 600 binin üzerindeki işçi çok haklı
dır. İşçilerin sesini Sayın Özal duymazlık
tan gelmektedir. Yann, bu kervana çiftçi
ler, köylüler, işsizler, esnaf ve memurlar 
katılabilir. Türk halkının seçimlerde oy 
vermeyerek yaptığı ihtarı hiçe saymaya de
vam edersen, sonuç üzücü olabilir. Sayın 
Özal, "Açlık sofuluğu bozdurur" sözünü 
unutmayınız. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal ül
keyi altı yıldır mirasyedi gibi yönetmiştir. 
Bunu, Türk halkı iyi bilmektedir. Türki
ye'nin ciddî bir yönetime ihtiyacı vardır. 
Seçimlerde halkımız bunu göstermiştir, 
Anavatan Partisinin oylarını yüzde 21,75'e 
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düşürerek Sayın Başbakana "Çekil" de
miştir; SHP'yi birinci parti yapmakla, ik
tidara "Hazır ol" işaretini vermiştir.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Bitmek üzere efendim... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, belediyeleri felç haline 
getirmeye kimsenin hakkı yoktur ve felçli 
bırakılmasına gönlümüz razı olmaz, olma
malıyız. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, süreniz 
de bitti efendim. Lütfen... 

HASAN ZENGİN (Devamla) - Şu 
anda borçlu belediyelerin iller Bankasın
dan gönderilecek hisselerinin tamamen 
kesildiğine üzülerek şahit oluyoruz. 

Hükümet belediyelerin borçlarını 
dondurmalı, ödeme işinde yardımcı olma
lı, kötü yönetilmiş belediyelerin yönetici
lerinden hesap sorulmalı. 

"Yeni seçilen belediye başkanlarına, 
Maliye Bakanlığına müracaatlan halinde 
bütçeden, belediyenin hayatiyetini devam 
ettirebilmesi ve işçi-memur maaşlarını 
ödeyebilmesi için gerekli paranın verilme
si, hakça bir davranış olur. Bunu Sayın 
Başbakandan da beklemekteyiz. 

Başlangıçtaki bu güçlük aşıldıktan 
sonra, yeni seçilen belediye başkanlarının, 
özellikle SHP'li belediye başkanlarının da
ha başanlı olacaklarına inanıyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 
saygılar sunanm. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Efendim, Sayın Zengin'in konuşma
sına cevaben, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sayın Pakdemirli; buyurun. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Sayın Başkan, Yüce*Meclisin değerli üye

leri; Manisa "Milletvekili Sayın Zengin'in, 
tasarruf genelgesi ile ilgili konuşmasını 
hep birlikte dinledik. Ben bu konuşmanın, 
kusura bakmayın, tasarruf genelgesi ile hiç 
ilgisini kuramadım; ne demek istediğini, 
ne yapmak istediğini de anlayamadım; 
ama, son seçimlerde almış oldukları çok 
büyük oranın kendilerini iktidar yapabi
leceğini zannederek, buradan mesajlar 
vermeye çalıştı. Takdirlerinize arz ediyo
rum. 

Kötü yönetilmiş belediyeler varsa, iş
te, belediyelerde iktidardadırlar, lütfen so
ruşturmaları açsınlar, kim ne yapmışsa, 
eğer bir vurgun vurmuşsa, eğer devleti do-
landırmişsa, milletin hakkını yemişse, 
bunları ortaya çıkaralım hep birlikte, biz 
de kendilerine destek verelim. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bugünden başladılar, "Efendim, be
lediyelerde para yok" veya işte "Biz 
SHP'li belediyelere, hizmet edecek para 
verin".. Mevcut bütçeden 3,2 trilyon lira 
-altını çiziyorum efendim- bu yıl 3,2 tril
yon lira belediyelere otomatikman verili
yor. Ne Maliye Bakanı, ne Başbakan, ne 
de bir başka yetkili kurum, bu paranın 
akışını durdurabilir. Bu, geçen bütçe ka
nunundaki 17 ve 25 inci maddelerle oto
matikman veriliyor. Dolayısıyla, 3,2 tril
yonun bir dağıtımı var. Şimdi bunun üze
rine, daha işin başında para beklemek, pa
ra istemek ne derece mantıklıdır, ben yi
ne sizin takdirlerinize sunuyorum... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Otobüs
lere zam yapıldı Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Biçer... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
Şimdi, biz tasarruf genelgesi ile neyi 
amaçladık efendim? Bütün kamu kesimin
de, merkez veya taşra, KİT'ler, fonlar, 
mahallî idareler dahil, dengeli ve hizmeti 
aksatmayacak bir harcama politikası güt
sünler ve devlet gelirleriyle, kendi gelirle-
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riyle orantılı biçimde harcama yapabilsin
ler, açık vermesinler istedik. Onun için çı
kardık tasarruf genelgesini. Yani, harca
maları yıl içine serpiştirerek, gelirlerle 
dengeleyip açık vermesinler, personel gi
deri veya diğer giderlerinin karşılığını bu
labilsinler istedik. 

Değerli milletvekilleri, geçmiş yıllar
da da benzeri düzenlemeler, hem bizim 
partimizin döneminde, hem de diğer ik
tidarda bulunan partiler döneminde ya
pılmıştır. Gelirler bütçe kontrolörleri gön
derilerek, bütün kamu kurum ve kuruluş
larında, katma bütçeli olsun veya olmasın, 
belediyelerde gerekli tedbirleri almışlar, 
hesaplara el koymuşlar ve harcamaları kıs
mışlardır. Bu, devlet düzeninde yıllardan-
beri alışılagelmiş bir düzenlemedir. Yalnız, 
bu yılın özelliği, biz bu genelgeyi nisan 
ayında çıkardık, genelde eskiden haziran 
ayından sonra çıkarılır ve tebliğ edilirdi. 

Burada, Sayın Zengin'in dediği gibi, 
"Belediyelere aba altından sopa gösteril
mesi -nasıl gösteriliyor anlaşılmıyor ama-
"belediyelerin işlevini yapmasının en
gellenmesi" diye bir şey yok. Bu genelge 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, is
tisnasız herkese, katma bütçelere, fonlara 
gönderilmiştir. Hizmetin aksatılması söz 
konusu değildir. 3,2 trilyon liranın akışı 
hiçbir şekilde durdurulmamıştır, aylara 
göre bu para gitmektedir. 

Yatırımların bile yeniden değerlendi
rilmesini düşündüğümüz bir dönemde ca
ri harcamalarda tasarrufa gitmek alkışla
nacak bir tutum ve davranış olması gere
kirken, burada, o bahane edilerek bam
başka şeyler söylenmiştir. Ekonomik istik
rar sağlayarak, tüm ülkenin beklediği he
defe ulaşmakta kararlı olan Hükümetimiz, 
bu genelgeyi, istisnasız, her kamu kurum 
ve kuruluşunda uygulatacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarca-
h'ntn Karma Parlamento Komisyonunun 1980 yı-
Undan buyana Türkiye'deki ilk toplantutna iliş
kin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Efendim, Karma Par
lamento Komisyonunun 1980 yılından bu 
yana Türkiye'deki ilk toplantısıyla ilgili 
olarak, Sayın Bülent Akarcalı'ya gündem 
dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akarcalı. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Avrupa Parlamentosuyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında 
kurulmuş bulunan ve aslî bir organ olan 
Karma Parlamento Komisyonu, 1980 Ni
sanından bu yana Türkiye'deki ilk toplan
tısını geçtiğimiz günlerde yapmıştır. 

Karma Parlamento Komisyonunun 
kurulması uzun bir zaman almıştır. 12 Ey
lülü müteakip lağvedilen Komisyon, ilk 
toplantısını ocak ayında Strasbourg'ta 
yapmıştı. 

18'i Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil eden, 18'i Avrupa Parlamentosunu 
temsil eden ve 36 milletvekilinden oluşan 
Karma Parlamento Komisyonu Türiciye*-
deki toplantısında şu konulara değinmiş
tin 

Gündemin bir maddesi, Türkiye ile 
Avrupa Topluluğu arasındaki ilişkilerin 
gözden geçirilmesine matuftu. Bu madde
nin görüşülmesinde, Avrupa Topluluğunu 
temsilen, Komiser İspanyol Matutes (ay
nı zamanda Türkiye masasından da so
rumlu olan kişi) ve Devlet Bakanı Başba
kan "Yardımcısı Sayın Ali Bozer bulunmuş
lardır. 

Diğer bir gündem maddesi, Avrupa 
Topluluğunda yaşayan Türk vatandaşla
rının sosyal sorunlarına yönelik olmuştur. 
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Gündemin bir başka maddesi, Tür
kiye'deki demokrasi ve insan haklarında
ki gelişmeler; yine ilgili bakanların varlı
ğıyla incelenmiştir. 

Son gündem maddesinde de, Irak'
tan kaçarak Türkiye'ye sığınmış, yerleşmiş 
olan insanlann durumunu incelemiştir. 

Biraz ayrıntısına girmek gerektiğin
de; Türkiye ile AT arasındaki ilişkilerde, 
Sayın Matutes, 1987 yılında yapılmış olan 
başvurunun çok ayrıntılı, kapsamlı ve cid
dî araştırmalarının devam ettiğini; Türki
ye'nin nüfus, ekonomi ve coğrafî büyük
lüklerini dikkate alınca bu araştırmaların 
son derece titiz ve kapsamlı yapılmasının 
gerektiğinin ortaya çıktığını, dolayısıyla, 
araştırmaların bitiminde acul olunmaması 
gerektiğini; yanlış etütlere ya da yetersiz 
araştırmalara dayalı kararların yanlış ola
bileceğini, dolayısıyla bu çalışmaların çok 
ciddî bir şekilde yürütüldüğünden emin 
olmamızı istemiştir. 

1980'den bu yana kesilmiş olan malî 
yardım konusuna gelince: "Dördüncü 
malî protokolün bu yıl sonunda komisyon 
tarafından konseye sevk edilebileceğini" 
belirtmiştir. Fakat, bu arada şunu,da ifa
de etmiş olalım: Aynı dönem içerisinde 
Türkiye'ye 600 milyon ECU'luk yardımın 
verilememesine karşılık, AET tarafından 
Mısır ve Yugoslavya, bu rakamın çok üs
tünde bir yardımdan yararlandırılmalar
dır. 

Görüşmeler, ayrıca, Avrupa Toplulu
ğu ülkelerinde yaşayan işçilerimizin sos
yal sorunları, vize, ailelerin birleşmesi, işte 
eşitlik, ücrette eşitlik, eğitim ve mahallî se
çimlerde oy kullanma gibi hususları kap
samıştır. 

Burada size çok samimî olarak bir 
hususu ifade etmek isterim: Gerek benim 
gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil eden arkadaşlarımın son derece yu
muşak, son derece medenî eleştirilerine 
rağmen, bize her dakika demokrasi dersi 
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vermeye kalkan Avrupalı muhataplarımı
zın en ufak tahammül gösteremediklerini 
de burada yaşadık. Türk vatandaşlarının 
Avrupa'da çektikleri sıkıntıları müşahhas 
örneklerle dile getirirken, Türk milletve
kilinin konuşmasına tahammül edemeyen 
kimi Avrupa parlamenterleri salondan çık
tı. Bunu da Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bildirmenin bir borç olduğunu kabul 
ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu durumda o harekete karşı sizin nasıl 
bir tepkiniz oldu Sayın Akarcalı? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) 
— Tepkimizin ne olduğunu, toplantıya ka
tılmış olan arkadaşlarımız size anlatırlar. 
Bundan bir polemik çıkarmayın. Tepkimi
zin ne olduğu ortada ki, bunları ben size 
açıklıyorum.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Önemli konu, açıklayın... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Biz 
de öğrenelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, süreniz 
dolmak üzere, toparlayın. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, bu arada size 
iletmek istediğimiz diğer bir husus da, 
Karma Parlamento Komisyonu çerçeve
sinde, Avrupalı parlamenterler şimdiye 
kadar Türkiye'de yaptıkları ziyaret ve te
maslarda tam bir açıklık politikasıyla karşı 
karşıya kalmışlardır. Görmek istedikleri ya 
da temas etmek istedikleri hiçbir yer ken
dilerine kapatılmamıştır. 

Bizim, Karma Parlamento Komisyo
nunun Türk kanadı olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunmak iste
diğimiz bir teklif vardır. Bu tefclif de, Kar
ma Parlamento Komisyonu Türk kanadı
nın Avrupa Topluluğuna üye ülkelerdeki, 
özellikle Türklerin bulunduğu cezaevlerini 
ziyaret etmek, Almanya'da bulunan mül
teci kamplarını ziyaret etmek ve İtalya, 
Fransa gibi ülkelerde iki üç seneyi 
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aşkın sürelerce hâkim karan olmadan 
mahkeme önüne çıkartılmamış tutuklular
la temas kurmaktır. Bu talebin yerine ge
tirilebilmesi, tabiî ki, Yüksek Kurulun 
onayına tabi bir husustur. 

Size şunu belirtmek isterim: Edindi
ğimiz bilgilere göre, örneğin Almanya'da 
beş yıldır siyasî mülteci olarak kamplar
da yaşayan, kampların dışına çıkamayan 
insanlar mevcuttur. Avrupa Topluluğu 
içindeki bu gibi olayları yerinde öğrenip 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bu konu
da bilgi vermenin ve Türk kamuoyunu bil
gilendirmenin bizlere düşen asgarî görev 
olduğu inancındayım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ede
rim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Miüetpeküi Ö. Ferruh İlter'-
w, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayüı Kat Mülki
yeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifinin, Adalet Komisyo
nuna geri verilmesine ilifkin Komisyon Başkanltğt 
tezkeresi (3/830) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
bölümünde, Adalet Komisyonu Başkanlı
ğının, İçtüzüğün 89 uncu maddesine gö
re verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh İlter'-
in 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 89 uncu maddesine göre yeniden de
ğerlendirilmesi için Komisyonumuza ia

desi hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Adalet Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Söz konusu teklif, İçtü
züğün 89 uncu maddesine göre, bir defa
ya mahsus olmak üzere Adalet Komisyo
nuna geri verilmiştir. 

2. —134.1989 Tarihli ve 3532 saydı Mu
it Şeref Madalyası Hakkında Kanunun, Anaya
sanın 89 uncu maddesine göre bir daha görüşül
mek üzen gen gönderildiğine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/829) 

BAŞKAN — 13.4.1989 tarih ve 3532 
sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu 
maddesine göre bir daha görüşülmek üze
re geri gönderildiğine dair Cumhurbaş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 17 Nisan 1989 tarih ve 
1366-07081 sayılı yazınız. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderi
len 13 Nisan 1989 tarih ve 3532 sayılı 
"Millî Şeref Madalyası Hakkında Ka
nun" incelenmiş bulunmaktadır. 

1. Anılan Kanunla kültür-sanat, ede
biyat, bilim, teknoloji ve spor alanlarında 
dünya çapında üstün başarı göstererek 
Türkiye'nin ve Türk Milletinin uluslara
rası düzeyde tanıtılmasını, millî onur ve 
gururumuzun yüceltilmesini sağlayan 
Türk ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere 
millî şeref madalyası verilmesini amaçla
dığı anlaşılmaktadır. 

2. Kanunun amaç maddesinde mil
lî şeref madalyasından sözedUmesine kar
şılık ikinci maddesinde ise, millî şeref ma
dalyası çeşitleri ve kimlere verileceği, baş
lığı altında, Cumhuriyet Büyük Şeref Ma
dalyası, Cumhuriyet Şeref Madalyası ve 
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Türkiye Cumhuriyeti Şeref Madalyasın
dan sözedildiği görülmektedir. 

İlk iki madalyanın adında Türkiye 
kelimesinin yeralmamasına karşılık, üçün
cü madalyanın adının başına Türkiye ke
limesinin neden eklendiği anlaşılamamak
tadır. Zira bu üç madalya da Türkiye 
Cumhuriyetinin madalyası olduğuna gö
re, ya tümünün başına Türkiye kelimesi
nin eklenmesi veya tümünden Türkiye ke
limesinin çıkartılarak sadece Cumhuriyet 
ibaresinin bırakılması uygun olacaktır. Ay
rıca üçüncü madalyayı, diğer madalyalar
dan ayırmak için bu madalyanın adına bir 
niteleme sıfatının eklenmesi madalyalar 
arasındaki farkı da meydana getirmiş bu
lunacaktır. 

3. Kanunun 2 nci maddesinin (a) 
bendinde Cumhuriyet Büyük Şeref Ma
dalyasının kimlere verileceği açıklanmak
tadır, Özellikle spor alanında olimpiyat 
oyunları ve olimpik dallarda ve büyükler 
kategorisinde süper nitelikte rekor kırmak 
suretiyle altın madalya alanlara Cumhu
riyet Büyük Şeref Madalyasının verilmesi 
öngörülmektedir. Ancak, tüm spor dalla
rında olimpiyat oyunları ve olimpik dal
larda süper nitelikte rekor kırmak suretiyle 
akın madalya almak mümkün değildir. 
örneğin; güreş, boks, tekvando gibi spor 
dallarında ferdî olarak şampiyon olmak 
mümkün ise de, süper rekor kırmak gibi 
bir şey söz konusu değildir. Bu bakımdan 
millî sporumuz olan güreş ile diğer spor 
dallarında ferdî olarak dünya veya olim
piyat oyunlarında şampiyon olan sporcu
ların da, Cumhuriyet Büyük Şeref Madal
yası alabilmelerine imkân sağlayacak dü
zenlemenin yapılması gerekmektedir. Ka
nundaki bu düzenleme şekli ile yukarıda 
sayılan spor dallarında ancak Cumhuri
yet Şeref Madalyası alınabilecektir. Bu ise, 
Kanunun genelliği ve eşitliği ilkesine ay
kırı düşmektedir. 

4. Kanunun 3 üncü maddesinde, 
Millî Şeref Madalyasının Cumhurbaşka
nının veya Başbakanın teklifi ve Bakanlar' 
Kurulunun kararı ile verileceği belirtil
mektedir. 

Anayasanın 104 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı Devle
tin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuri
yetinin ve Türk Milletinin birliğini tem
sil eder; Anayasanın uygulanması, Dev
let organlarının düzenli ve uyumlu çalış
masını gözetir" hükmü yer almaktadır. 
Anayasa ve yasalar bu doğrultuda Cum
hurbaşkanına görev ve yetkiler vermiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan yürütme için
de ayrı ve tarafsız bir yeri ve makamı bu
lunan Cumhurbaşkanının madalya veril
mesi hususunda Bakanlar Kuruluna tek
lifte bulunması uygun görülmemektedir. 
Tüm uygulamada dahi Başbakan, Bakan
lar Kurulu tarafından düzenlenen işlem
ler, Cumhurbaşkanının onayına sunul
maktadır. Cumhurbaşkanı, yukarıda da 
belirtildiği üzere Devletin ye milletin bö
lünmez bütünlüğünü temsil eden tarafsız 
kişiliği nedeniyle onay makamını oluştur
maktadır. Bu husus gözönüne alınarak 
2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanu
nunda Cumhurbaşkanı, sadece madalya 
veya nişanı tevcih eden konumuna getiril
miş bulunmaktadır. 

Anılan hükmün bu yönde düzeltil
mesi hem mevzuata uygunluk sağlayacak, 
hem de Cumhurbaşkanı makamı ile yet
ki ve görevleri açısından hiyerarşik düzen 
korunmuş olacaktır. 

5/ Yine Kanunun 3 üncü maddesin
de madalyanın hak kazananın hayatta ol
maması halinde kimlere intikal edeceği 
gösterilmiştir. Ancak bu düzenlemede ka
nunî mirasçılara madalyanın intikalinde 
bir kriter getirilmediği görülmektedir. Ör
neğin madalyaya hak kazananın birden 
fazla kardeşi olması halinde madalya bu 
kardeşlerden hangisine hangi kriter göz 
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önüne alınarak verilecektir. Bu konuya 
açıklık getirilmesi uygulamada çıkması 
muhtemel çelişkileri ortadan kaldıracak
tır. 

6. Kanunun 11 inci maddesi kanun
la ilgili hususların yönetmelikle düzenlen
mesini emretmektedir. Anayasanın 124 
üncü maddesine göre hangi yönetmelik
lerin Resmi Gazetede yayımlanacağının 
kanunda gösterilmesi gerekmektedir. Oysa 
bu Kanunla ilgili yönetmeliğin Resmi Ga
zetede yayınlanıp yayınlanmayacağı konu
sunda bir hüküm olmadığı gözlemlenmek
tedir. Örneğin; 2933 sayılı Madalya ve Ni
şanlar Kanununda yönetmeliğin Resmi 
Gazetede yayımlanacağı açıkça vurgulan
mıştır. Tüm vatandaşları ilgilendiren böy
le bir yönetmeliğin de herhalde Resmi Ga
zetede yayımlanması ve vatandaşlann bil
gilerine sunulması uygun olacaktır. 

7. Kanunun geçici maddesinde 1948 
Londra Olimpiyatlarında ve 1951 Helsinki 
Dünya Şampiyonasında güreş dalında 
şampiyon olan ve altın madalya alan Ya
şar Doğu ile dünya şampiyonalarında 
Türk'ün adını aynı şekilde duyuran Ce
lal Atik, Mithat Bayrak, Gazanfer Bilge, 
Mustafa Dağıstanlı ve bu durumda olan 
güreşçilere de Cumhuriyet Büyük Şeref 
Madalyası verilmesi öngörülmektedir. Ka
nunun bu geçici 1 inci maddesi 2 nci mad
dede yeralan Cumhuriyet Büyük Şeref 
Madalyası hükümleri ile çelişir vaziyette
dir. Zira, geçici maddede yeralan sporcu
lar süper nitelikte bir rekor kırmamışlar
dır. Diğer taraftan "Bu durumda olan gü
reşçilere de" ibareleri, Kanunda güreşçi 
isimleri sayılmadığından, takdire bağlı 
olarak madalya verilmesini gerektireceğin
den uygulamada birtakım haksızlıklara 
neden olabilecektir. 

Bu bakımdan geçici 1 inci maddenin 
de, 2 nci madde ile birlikte ele alınarak pa
ralel bir biçimde düzenlenmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca 2 nci maddede sayılan nitelik
lere sahip ve geçmişte kültür-sanat, ede
biyat, bilim ve teknoloji ile spor alanında 
(olimpiyat ve dünya şampiyonası) başarı 
kazanmış olan kişilere-de, yeni bir geçici 
madde düzenlenmesiyle madalya verilme
sinin sağlanmasının eşitlik ve genellik il
kesine uygun olacağı mütalaa edilmekte
dir. 

8. Gerek Türk, gerekse yabancı özel 
ve tüzelkişilere verilmesi gereken madal
ya ve nişanlar 2933 sayılı Madalya ve Ni
şanlar Kanununda ayrıntılı bir biçimde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu Kanun
da madalya çeşideri sayıldıktan sonra ma
dalyaların verilmesi, intikali, tescil ve ter
kini, geri alınması, zayii, giderlerin kar
şılanması, yasak tasarruflar, cezai müey
yideler ve yönetmelikle ilgili hususlar yer 
almaktadır. Bu Kanunda yeralan ve yu
karıda sayılan hususların tümü ve aynen 
3532 sayılı Mili! Şeref Madalyası Hakkın
da Kanuna da intikal ettirilmiştir. Bu ba
kımdan sadece yeni üç çeşit madalya ve
rilmesini öngören hükümlerin, ayrı bir ka
nun şeklinde düzenlenmesi yerine, halen 
yürürlükte olan 2933 sayılı Kanuna ilave
ler yapmak suretiyle çözüme gidilmesinin 
kanun tekniği ve tedvini yönünden daha 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

9. Yukarıda açıklanan nedenler kar
şısında 13.4.1989 tarihli ve 3532 sayılı Millî 
Şeref Madalyası Hakkında Kanun Anaya
sasının 89 uncu maddesi gereğince bir de
fa daha görüşülmek üzere ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Efendim, gündemin "Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" bölümüne geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKL 
GELEN Dİ 

1. — 16.61964 Tarihli ve 477 Saydı Di
siplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü 
ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarı ve 
Adalet ve Millî Savunma komisyonlart raporları 
(1/466) (S. Sayısı: 226) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, 
16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
ne ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını onayınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde, DYP gru
bu adına Sayın İrfan Demiralp, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti grubu adına Sayın 
Mehmet Mogultay söz istemişlerdir. 

Sayın Demiralp, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DE

MİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 16.6.1964 tarihli ve 477 
sayılı Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanunun, bu haliyle ek
sik olduğu, Grubumuz tarafından da ka
bul edilmiştir. 

Bu kanunda, bu haliyle, disiplin ce
zalarının barış, seferberlik ve savaş halle
rinde, aralarında bir fark olmadığı belir
tilmektedir. Halbuki, herkesçe iyi bilindiği 
gibi, herhangi bir disiplin suçunun harp 
halinde işlenmesiyle banş zamanında işlen-

(1) 226 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir, 

FLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
ERİŞLER 

mesi arasında gerçekten önemli farklar 
vardır. 

Ayrıca, bu mahkemelerin tüm birim
lerde (kolorduda, tümende ve alayda) ku
rulması emredilmektedir. Bu da, savaş za
manında bu tür mahkemelerin kuruluşu
nu zorlaştırmakta ve buna ilave olarak da, 
örneğin seferberlik halinde bir kolorduda 
beş altı tane ayrı ayrı disiplin mahkeme
sinin kurulmasını gerekli kılmaktadır. 

Savaş ve seferberlik halinde, böyle bir 
birlikte, bir kolorduda bu kadar fazla sa
yıda disiplin mahkemelerinin bulunması
na gerek yoktur. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, yan
lımın düzeltilmesi veya bir kanunun günün 
şartlarına daha iyi uyar hale getirilmesi 
için getirilen tekliflere her zaman, ' 'evet'' 
demişizdir ve bugün bu kanuna da bura
da "evet" diyeceğiz. Ancak, ANAP Gru
bu, İktidar, altı yıldır, muhalefetten gelen 
tüm tekliflere, doğru olduğuna veya yan
lış olduğuna bakmaksızın, "hayır" demiş
tir-

Son günlerde, mahallî seçimlerde ye
miş olduğu millet tokadı ile aklı başına ge
len İktidar Partisi, muhalefetten de gelse, 
doğru olan önerilere veya doğru olan ka
nun tekliflerine "evet" demeye başlamış
tır. Ancak, üzülerek söylüyorum, İktidar 
Partisinin tabiî ömrü dolmuştur. 

Genel Kurulu saygılarımla selamla
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Mogultay; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET 
MOGULTAY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kurulu
şu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve 
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Cezaları Hakkındaki Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde, Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin görüşlerini arz edeceğim. Bu 
vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
huzurunuza, Hükümetten gelen yasa ta
sarısına "Hükümetten geldi" diye, mut
laka eleştirilmelidir, karşı çıkılmalıdır 
mantığı içerisinde gelmedim; tam aksine, 
doğruya kayıtsız kalmamak için söz almış 
bulunuyorum. Çünkü, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak biz, Türkiye gerçek
leriyle bağdaşan, doğru bulduğumuz, cid
dî bulduğumuz, iyi gördüğümüz, güzel 
gördüğümüz, ülkenin ve insanlarımızın 
özgürlüğüne, refahına, mutluluğuna ya
pılan her katkıyı, Öneriyi, teklifi ve tasa
rıyı desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi tarafından, bugüne ka
dar, işçinin, memurun, köylünün, esnafın, 
öğrencinin hakkını vermeye yönelik yasal 
düzenlemeler gelmedi. Umuyoruz ve di
liyoruz ki, işçinin, memurun, köylünün, 
esnafın, öğrencinin hakkını verecek yasal 
düzenlemeler de bir an önce gündeme ge
tirilmelidir. Getirilen bu yasal düzenleme
lerin yanında olduğumuzu ifade etmek is
tiyoruz. 

Yine eklemek istiyorum ki, Türk Ce
za Kanununun 141, 142 ve 163 üncü mad
delerini kaldırmaya yönelikyasal düzenle
meler geldiği zaman, doğru gördüğümüz 
bu düzenlemenin yanında olacağımızı da 
ifade etmek istiyoruz. 

Keza, hâkim güvencesine yönelik ge
tirilen yasal düzenlemelere de destek ola
cağımızı ifade etmek istiyoruz. 

Yine, bir süreden beri sıkıntısını duy
duğumuz, hazırlık soruşturmasında kar
şılaşılan işkence ve baskı yakınmalarını or
tadan kaldıracak önlemler için getirilecek 

yasal düzenlemelerin yanında olacağımı
zı da ifade etmek istiyoruz. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarıyla, 477 sayılı Yasanın 1, 14, 27, 38, 
41, 43 ve 44 üncü maddelerine fıkralar ek
lenmekte, 39 uncu maddesi de değiştiril
mek istenmektedir. Bu tasarıyla amaçla
nan şudur: Seferberlik ve savaş halinde, 
kıtalarda personel tasarrufu sağlanmak is
tenmiştir; savaş gücünün artırılıp, etkin
leştirilmesi amacına yönelik bir yasa tasa
rısıdır. Bunun yanında, bu tasarıyla geti
rilmek istenen diğer bir husus, cürüm sa
yılan ve ceza hukuku alanında daha va
sıflı suçlar için, 353 sayılı Askerî Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nunuyla, 1111 sayılı Askerlik Kanununda 
sağlanan soruşturma, kovuşturma ve ce
zaların infazının barışa kadar ertelenmiş 
olması da göz önünde tutularak, yasalar 
arasında, yani 477 sayılı Yasayla 353 ve 
1111 sayılı Yasalar arasında paralellik sağ
lanmak istenmektedir. 

Diğer önemli bir faktör de, seferber
lik ve savaş gibi olağanüstü halin yaşan
dığı bir devrede, tek kişinin bile kıtanın 
gücüne olan etkisi düşünülerek, bu yasa 
tasansı getirilmiştir. 

Bu nedenle, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, doğru bulduğumuz bu tasa
rıyı olumlu buluyoruz ve destekliyoruz. 

Saygıyla arz ederim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Moğultay. 

Şahsı adına, Sayın Fuat Atalay; bu
yurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay'dan son
ra da size söz vereceğim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan yasa tasarısıyla ilgili, dikkati
mi çeken sadece bir noktayı ve bir çelişki-
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yi ortaya koymak için söz almış bulun
maktayım. Esas itibariyle, sayın grup söz
cümüzün de ifade ettiği gibi, bu tasarının 
olumlu olduğunu ifade edebilirim. 

Sayın milletvekilleri, ancak, tasarının 
gerekçesinde ' 'Yargılama Usulü ve Disip
lin Suç ve Cezaları Hakkında Yasa, vaz et
tiği hükümler itibariyle barış hali ile se
ferberlik ve savaş hali arasında bir ayırım 
yapmamakta ve her iki halde de aynı hü
kümlerin uygulanmasını gerektirmekte
dir' ' denilmektedir. Hemen devamla 
"...seferberlik ve savaş halinin, açıklama
ları gerektirmeyen özelliği dolayısıyla, di
siplin mahkemelerinin barış döneminde 
olduğu gibi kurulup kurulamayacağı, di
siplin soruşturması ve duruşma işlemleri
nin aynı şekilde devam edip etmeyeceği ve 
verilmiş cezaların infazı hususlarında ba
zı istisnaî hükümlerin mevcudiyetinde za
ruret bulunmaktadır" diye, çok olumlu, 
çağdaş bir gerekçe. 

Peki, o zaman, Sayın Hükümete, Sa
yın Millî Savunma Bakanına ve bu tasa
rıya olumlu bakan, komisyonlanndan ge
çiren sayın komisyon üyelerine sormak is
teriz: Türkiye'de şu anda barış koşulları 
yok mudur? Şu anda sivil yönetim yok 
mudur? Barış koşullarının var olduğunu, 
sivil yönetim koşullarının var olduğunu 
kabul ediyorsanız, nedir bu çifte standart 
uygulaması? Daha geçtiğimiz hafta içeri
sinde Yüce Parlamentodan geçen ve Par
lamento ekseriyetinin oylarıyla desteğini 
bulmayan, komisyonlarda desteğini bul
mayan başka bir teklif görüşülürken de 
"1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının ilgili 
hükümlerine göre 23 üncü maddesine gö
re) sıkıyönetim kalktıktan sonra da birçok 
sivil yurttaşın sıkıyönetim mahkemelerin
de yargılandığını, bunun, demokratik, sos
yal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadı
ğını" söylemiş idik; fakat, maalesef, ko
misyonda dahi tartışma ortamı olmadan 
bunlar reddedildi. 

Yine aynı yasada, 1402 sayılı Sıkıyö
netim Yasasının ilgili maddesi gereği, bir
çok duruşmada savaş hali hükümlerinin 
uygulandığından bahsedilmektedir. Şim
di, siz, birçok sivil yurttaşı, siyasî suçlar
dan dolayı birçok siyasîyi, bu mahkeme
lerde yargılayacaksınız, savaş hali hüküm
lerini sürdüreceksiniz ve bu konuda bir 
teklif geldiği zaman buna olumsuz oy ve
receksiniz, bunları parlamentodan geçir-
meyeceksiniz, arkasından çok tali birtakım 
konularda düzenlemeler getireceksiniz... 
Böylesine çifte standart uygulamalarının 
olmaması lazım. Artık, bunların polemik, 
demagoji konusu da olmaması lazım; 
iktidar-muhalefet meselesi de olmaması la
zım. 

Biraz önce yine bu kürsüde, AET 
Karma Komisyonu Başkanı, "Bize de
mokrasi dersi veriyorlar" dedi. Eğer bize 
demokrasi dersi verilmesini istemiyorsak, 
önce, çok temel ve acil düzenlemeleri hu
kuk sistemimize koymamız gerekiyor. Bu 
anlamda ben, bu yasa tasarısının arkasın
da yatan gerekçenin çok olumlu ve doğru 
olduğunu söylüyorum; ama, teklif muha
lefetten geldiği zaman hem de çok daha 
önemli bir konuda, bizi seven-sevmeyen 
yurt dışındaki belirli çevrelere malzeme 
veriyor anlamına gelebilecek yakınmalar
da bulunuyorsak, önce temel hukuk- dü
zenlemelerini yasalarımıza ilave etmemi
zin gerektiğine inanıyorum ve bu anlam
da, iktidar Partisi Grubunu, ilgili komis
yonları da samimiyete çağırıyorum. Bu 
konuda gelen tekliflerin önyargıyla redde
dilmesi ve hukuk sistemimizde ciddî ya
raların açılmasını artık kaldıralım. 

Daha geçtiğimiz günlerde (içinde bu
lunduğumuz haftada) sıkıyönetim mahke
meleri önemli siyasal değerlendirmeleri 
içinde bulunduran davaları görmüş, ara
dan sekiz yıl geçtiği halde, halen eses hak
kındaki mütalaaların yeni okunduğunu 
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görüyoruz. Sekiz yıl gecikmiş adaletin, 
adalet olmadığını birçok hukukçu söyle
mektedir. Bu koşullarda, umut ederim, ye
ni Millî Savunma Bakanımız ve komis
yonlarımız bu değerlendirmeyi yaparak 
-gerekli teklifi muhalefet verdiği zaman 
mademki yapmıyorlar- kendileri böyle bir 
tasarıyı getirsinler ve Yüce Parlamentodan 
en kısa sürede geçsin. 

Yargılama ile ilgili diğer bir husus ise, 
devlet güvenlik mahkemelerinin durumu 
ile ilgilidir. Bugün, Ankara Devlet Güven
lik Mahkemesinde bulunan yargıçların 
birçoğu, halen asker kökenlidir. Biz, top
lumumuzda bulunan kesimleri, "asker-
sivil" diye ayırıma tabi tutmak istemiyo
ruz, hepsi bu ülkenin çocuklarıdır; ama, 
fonksiyonları, işlevleri gereği, askerlerimi
zin yapacağı iş, çalışma alanları çok deği
şiktir. "Yargının askeri sivili olmaz" man
tığı elbette her yerde tartışılır; ama, kabul 
edilmesi gereken bir konu varsa, yargının 
bağımsızlığı ilkesidir. Bugün, Askerî Mah
kemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanunu, askerî yargıçlarımızın bağımsız
lığı konusunda ciddî sorunları beraberin
de getirmektedir; ama halen, üzülüyoruz, 
Türkiye'de savaş hali koşullarının uygu
landığı sıkıyönetim mahkemeleri ve birçok 
konuda bağımsızlığının tartışıldığı Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri önemli kararlar 
vermektedir, önemli işler yapmaktadır. 

Benim temennim odur ki, bu Parla
mentoda, iktidar kanadı, artık yasal dü
zenlemelerde çifte standarttan kurtulup, 
sosyal hukuk devletinin gereğini yapsın ve 
bunu bir an önce Türkiye hukuk sistemi 
içerisine yerleştirsin. 

Bütün Genel Kurul üyelerini saygıy
la selamlıyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Atalay. 

Hükümet adına, Millî Savunma Ba
kanı Sayın Safa Giray; buyurun efendim. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; önce, bu ka
nun tasarısının müzakeresi sebebiyle ben
den evvel grup adına konuşan iki arkada
şımız ile şahsı adına konuşan bir arkada
şımıza, bu kanun tasarısına olumlu bak
tıklarını, memleketin ihtiyacı olduğu için 
müspet rey vereceklerini ifade etmelerin
den dolayı teşekkürlerimi söyleyerek söz
lerime başlamak istiyorum. 

Gerçekten, tasarı, detayını kendileri
nin de tarif ettikleri gibi, gerçek bir ihti
yacı halletmek üzere getirilmiş, gündemi
mize gelmiş ve Yüksek Heyetinizce kabul 
edildiği takdirde, bir eksiklik giderilmiş 
olacaktır. 

Bu bakımdan, ben, tasarının tarif 
edilmiş olduğunu da nazarı itibara alarak, 
tasarı üzerinde konuşmaktan ziyade, bu
rada arkadaşlarımızın bu vesileyle tasarı
nın dışına çıkarak genel politika veya baş
ka problemlerle ilgili yaptıkları konuşma
ları tebarüz ettirmek istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Siz de konunun dışına çıkacaksınız.-

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Efen
dim, konuşmalar konunun dışına zaten 
çıktı. Bu Mecliste, kanun tasarı ve teklif
leri konuşulurken, tasan veya teklifin ken
di konusu bırakılıyor, her zaman başka ko
nulardan bahsediliyor. Bunu bir kere da
ha tebarüz ettirmek istiyorum. 

"Bu kanuna memleketin ihtiyacı ol
duğu; bu tasarıya her iki grubun da müs
pet baktığı" buradan ifade edildi. Demek 
ki, bu tasarıyla ilgili olarak teknik konuş
malara da girsek, genel politik konuşma
lara da girsek, her iki grup da, -tabiî ki 
bizim grubumuz da dahil- tasarıya olum
lu rey verecektir. Artık, bu tasarı hakkın
da söylenecekler bitmiştir; bitmiş olması 
gerekir. Detaylarında söylenecek laf var
sa söylenir, oylanır, biter; ama, iş öyle ol-
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muyor: "Efendim, Anavatan Grubu, ta 
işin başından beri, burada, muhalefetin 
getirdiği herhangi bir teklifi, doğru da ol
sa kabul etmiyor" deniyor. Hayır! İstatis
tik var burada; eğer merak edip bakılır
sa, birçok teklifinizin, gerek komisyonlar
da, gerek burada kabul edildiği görülür. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ne
rede?.. Gösterin.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Var
dır efendim, vardır; ben biliyorum. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — 4 tane 
var. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Böy
le, ortada, misalleri gayet rahatlıkla bulu
nabilecek iken ve bu Meclisin zabıtların
da da var iken, burada bir kamuoyu yap
mak için, yanlış bir şekilde politika aleti 
yapmanın âlemi var mı? 

Ayrıca, 1402 sayılı Kanunla ilgili ko
nu değil ki bu. O mahkemelerle ilgili ka
nun da geliyor. O konuda da çalışmalar 
var. 

Sonra, bu kanun tasarısı suç değiş
tirmiyor, suç tarif etmiyor; bu kanun ta
sarısı, mahkemenin kuruluşuyla, sayısıy
la, muhakemenin yapılma zamanıyla ilgili 
hükümler getiriyor. Onun için, kavram
ları karıştırmamak i^/ım. 

Ben, sadece bunları söylemek için söz 
aldım; yoksa, gerçekten, kanuna bakış 
tarzlarından dolayı arkadaşlarımıza teşek
kür etmek istiyordum. Biraz da dışarı çık
tıkları konularda, ben de cevap vermek zo
runluluğunu hissettim. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu

yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; aslında, barış za

manında, barışı seven milletler barış ka
nunlarını yaparlar. Biz barışçı bir mem
lekette olduğumuz için, savaş halini dü
zenleyen kanunları getirmek, biraz, savu
nulacak bir tutum değil. Çünkü, savaş hu
kukunun gerektirdiği önlemler, savaş için
de rahatlıkla alınıyor. Savaş geldiği zaman 
-Allah götermesin- kumandalar zaten bir 
bildiri ile bu işleri hallediyor. Ancak, bi
raz evvel burada konuşan Sayın Bakanı
mız dedi ki, "Bu kanunu gruplar tasvip 
ediyor" ama arkasından da konunun dı
şına çıkarak birtakım iddialar öne sürü
yor"... 

Bugünkü gazeteyi Sayın Bakan oku
sun. Sayın Başbakanın damadı gitmiş, bir 
maden şirketinden ucuz maden kiralamış; 
ama, onun yanında da o maden sahibine 
Millî Savunma Bakanlığından bir ihale 
verilmiş. Elbette ki, biz gündem dışı ko
nuşma yapma sırasını bulamazsak, bir ka
nunu vesile ederek, bu kadar devlet ola
naklarının şuna buna peşkeş çektirilmesini 
bu kürsüde dile getireceğiz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bu konuda söz istiyorum. 

KAMER GENÇ (Davamla) — Bu
nu yapmayın ki, biz de bu kürsüde bun
ları dile getirmeyelim. Bunları yaptığınız 
zaman, biz de her vesileyle bunları dile ge
tiririz. Bunu yapanlar, bunların söylenme
sinden rahatsız olmamalıdırlar. Eğer bun
dan rahatsız olmak istemiyorlarsa, lütfen 
bunları yapmasınlar veya çıkıp da bura
da, böyle olaylar yoktur diye basında çı
kan, toplumun yapısında suiistimallerin 
yapıldığı izlenimini yaratan olayların var
lığını dile getiren basını tekzip etsinler, 
yoksa biz burada bunları dile getiririz. 

Biraz önce, Sayın Cumhurbaşkanlı
ğından geri gelen bir kanunu gördünüz. 
işte görüyorsunuz, kanunlar burada eni
ne boyuna tartışılmaz, incelenmezse -bir
takım yerlerden size- çarşaf çarşaf gerek
çelerle Meclise iade ederler; ama, bunun 
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ifade ettiği anlamın, bu iadenin ifade et
tiği anlamın muhatabı tabiî ki, iktidar 
Partisidir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Siz 
değilsiniz, değil mi.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
değiliz; ama, biz de bu çatı altında kaldı
ğımız için, Yüce Mecliste yapılan eleşti
rilerden biz de rahatsız oluyoruz. Yani, 
biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çı
kan bir kanunun Cumhurbaşkanlığı tara
fından, bu kadar büyük gerekçelerle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edil
mesini kabul etmiyoruz. Bunun sorumlu
luğunu da adresini de İktidar Partisine ve
riyoruz. 

Değerli milletvekilleri, getirilen ka
nun tasarısı hukuk tekniği bakımından, 
hukuk lisanı bakımından çok çelişkilerle 
dolu bir kanun tasarısıdır. 

Bakın, 2 nci maddede ne deniliyor 
"Seferberlik ve savaş halinde yapılacak 
hazırlık soruşturması, sanığın askerliğinin 
bitimine veya seferberliğin sona ermesine 
veya banşa kadar tatil edilebilir.'' Barış ne 
zamandır? Evvela onu vurgulamak lazım. 
Hangi tarih barışın başlangıcı kabul edi
lir? O, bir defa maddede belirtilmemiş; bir 
ikincisi, "...tatil edilebilir" ne demek? 
Okul mudur ki tatil ediyorsunuz? "Erte
lenebilir" demelisiniz. 

Üçüncüsü, 3 üncü maddedeki ibare, 
hâkim bağımsızlığına bir darbe gibidir. 
Hâkimler kimseden emir almaz. Denili
yor ki, "Seferberlik ve savaş halinde ko
mutan veya askerî kurum amirinin iste
mi üzerine disiplin mahkemesince ... du
ruşmanın tatiline karar verilir." Her hal 
ve şartta hâkimler bağımsızdır. Hiçbir ida
re amiri, hiçbir kumandan hâkime emir 
veremez. Buraya konulan bu ibare, Ana
yasadaki hâkim teminatına ve hâkimlerin 
bağımsızlığı ilkesine aykırı bir ibaredir. 
Mademki, burada, komutanın emri mah
keme tarafından uyulması gereken bir bel

gedir, o zaman, mahkemenin buna karar 
vermesine gerek yok; burada komutanın 
emri kesin bir hüküm ifade ediyorsa, bu
nu mahkeme kararına bağlamaya gerek 
yoktur. Onun için de, bunu düzeltmek la
zımdır; aksi halde, mahkemeye başkası 
emir vermiş oluyor. Bu da, Anayasadaki 
hâkim teminatına aykırıdır. Kaldı ki, ola
ğanüstü hal ve sıkıyönetim zamanında da, 
savaş zamanında da hâkimlere emir veri
lemeyeceği yolundaki hukukun genel ilke
siyle, Anayasanın temel ilkesi ihlal edile
bilir bir hukuk kuralı değildir. Aksi tak
dirde, banş zamanında, mahkemeler ku
mandanların emriyle insanlar hakkında 
birtakım kararlar vermiş olurlar ki, bu, 
hukukun genel ilkesine aykırıdır. Temel 
hak ve özgürlükler sınırlanabilir; ama,, sı
nırlamanın da bir hududu vardır. Bu sı
nırları aştığınız zaman, temel hak ve öz
gürlüklerin varlığından söz edilemez. 

ANAP iktidarı diyor ki, işte, biz iş bi
tiriciyiz, bilgiliyiz, ihtisaslıyız; ama, getir
dikleri kanun tasarısının bir yerinde ka
nun tarih ve numarasından bahsediyor, 
bir yerinde isminden bahsediyor... Bunlar 
çelişkiler. Bunlar burada söylendi. Kanun 
tasanlannı ciddiyetle hazırlasınlar, Yüce 
Meclisin kanşsına getirsinler, biz de bu
ruda Meclis kürsüsünden ifade etmeyelim. 

Buradaki bu "tatil edilebilir" kelime
si "ertelenebilir" şeklinde değiştirilirse uy
gun olacaktır. 

3 üncü maddedeki, "Disiplin mah
kemesinin, kumandanın emrine göre ka
rar vermesi" yolundaki katılığın kaldırıl
ması gerektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. \ 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
M.TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa

yın Başkan, söz hakkı doğuyor. 
BAŞKAN — Olur, veririz; söz hakkı 

doğana söz veririz. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 

BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; ben, teknik konuda bilgi sunu
yorum. 

Barış ve savaş hali, kanunlarımıza gö
re, Yüce Meclisin alacağı bir karardır. 
Mesela, "24 Nisan 00.00 saatten itibaren 
savaş" der ve bu karar Meclisten çıkar. 
Keza, barış ise yine Meclisten ilan edilir. 
Binaenaleyh, Türkiye mevzuatında barış 
ve savaş hali, Meclisin,.saat, dakika ve sa
niye belirterek verdiği bir karardır. Bunun 
ayrıca şüpheyi gerektirecek şekli yoktur 
efendim. 

Hukükçulann çok iyi anlaşacağı gi
bi, "tatil edilme"den kasıt, muhakemenin 
tehir edilmesi değil, mahkemenin tatil 
edilmesidir. Eğer hukuka yeni bir ıstılah 
getirmek istiyorsanız, önerge verin onu öy
le yapalım efendim. 

"Amirin istemi üzerine" deyimi... 
Disiplin mahkemesi bir mahkemedir ve 
tabiî mahkemedir. Bu mahkemenin reisi 
ayrı bir kimsedir. Diyelim ki bir araç dev
rilmiş... Bu fiilden dolayı, bu araçtan so
rumlu kişi disiplin mahkemesine verilecek 
ve bu hasarı ödeyecek. Komutan, isterse, 
o şartlar gereğince, -ki, isteyecek tabiî-
"savaş zamanında işimiz, derdimiz çok, 
bunu erteleyelim, bunun muhakemesini 
tatil edin'' diyecek ve tatil kararını mah
kemeden isteyecek, kararı mahkeme vere
cektir. Mahkeme, komutanın istemini bir 
unsur olarak alacaktır; ama, isterse tatil 
eder, isterse etmez. Yine, karar mahkeme
ye aittir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öyle 
yazın o zaman; burada, "verilir" denili
yor. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Devamla) — Teknik konudur efendim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKIN İSMA

İL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaadenizle, Sayın Genc'in konuş
masında, çelik yelek alımıyla ilgili birta
kım iddiaları oldu, o konuda Meclise bil
gi arz etmek istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gaze
te haberinden bahsettim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Hükü
metin bir defa konuşma hakkı var. Eğer 
meseleyi bir sataşma olarak mütalaa edi
yorsanız, çok kısa olmak üzere... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sataş
madır. (SHP sıralarından "Sataşma yok" 
sesleri) 

BAŞKAN — Bir suiistimal olayından 
söz edildi. 

Sayın Bakan, çok kısa olmak kaydıy
la, sataşma konusuyla ilgili; buyurun efen
dim. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Sataşma yok, gazeteler yazıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gaze
teler yazıyor; gazetedeki bir haberden bah
settim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Millî Sa
vunma Bakanlığına buradan büyük bir 
töhmette bulunulmuştur, o bakımdan, bu 
açıklamayı yapmak zorundayım. 

Bugün, gazetede, "milyarlık ihale..." 
vesaire diye göze çarpan, bayağı ciddiy-
miş gibi, okuyunca insanı hakikaten kor
kutucu birtakım iddialar ortaya atılmıştır. 
Bunun üzerine, Millî Savunma Bakanlı
ğında, "Nedir bu?" diye sordum ve aldı-
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ğım bilgiyi arz ediyorum: 
"30 tane çelik yelek alınması için acil 

ihtiyaç bildirimi yapılmıştır. 
30 tane çelik yelek, mart ayı içerisin

de 2886 sayılı Kanunun ilgili maddeleri
ne göre ihale edilmiş ve kısa zamanda alın
mış ve teslim edilmiştir..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç 
Arma ihaleye iştirak etmiştir? 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen... Mü
saade buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) - Bu
nun bedeli 46 milyon liradır ve bu bedel 
de henüz daha ödenememiştir; çelik ye
lekler teslim almalı da on gün civarında
dır. 46 milyon liralık 30 tane çelik yelek 
alınmıştır, hepsi budur. Öyle, milyarlık 
ihale vesaire yöfoür değerli arkadaşlarım. 
Bu konuda gerekirse yazılı bilgi de veri
rim. 

Ayrıca, şunları da bu konu vesilesiy
le ifade etmek isterim: Çelik yelek, gaze
tede de yazıldığı gibi, bundan evvel, Tür
kiye'de yapılmayan bir metadır. 2886 sa
yılı Kanun, "Herhangi bir mal Türkiye'
de yapılıyorsa, o andan itibaren ithali 
yasaklanır" diye bir madde ihtiva etmez. 
2886 sayılı Kanuna göre, uygun fiyatta 
olan, şartnamelere uygun olan mal alınır. 
Bu malın ithal veya yerli mal olması müm
kündür. 1980'den önceki yıllarda bir ma
lın yerlisi varsa ithali yasaktı ve bu da 
Türkiye'deki sanayii koruma amacına yö
nelikti. O amaç da iyi bir amaçtı; ama, 
Türkiye'deki sanayiin daha iyi korunma
sı için, icabında ithalatı da mümkün hale 
getirilmiştir. Bizim politikamızın böyle ol
duğu da bellidir. 

Eğer, çelik yelek imalatını bundan 
böyle Türkiye'deki fabrikalar yapıp, gerek 
Türkiye'de gerek Türkiye dışında satabi-
leceklerse, satanları tebrik ederim. Bunu 
da buradan ifade edeyim. 

Şunu da ayrıca ifade edeyim; Türki

ye'de üretilen bir mal, eğer, kalitesi ve fi
yatı uygun olarak üretilmiyorsa ithali 
mümkündür; kimse bunu önleyemez. 
Onun için, o gazetede yazılan haberde yüz 
kelime varsa ve bir kelimesi doğru ise, o 
da "çelik yelek alındığı" lafıdır, geriye ka
lan döksandokuz laf doğru değildir. Bu
nu arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. , 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

16.6.1964 Tarihli ve 477 Saydı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkın
da Kanunun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 477 sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Seferberlik ve savaş halinde, Kuv
vet Komutanlıklannth ve Jandarma Ge
nel Komutanlığının teklifi veya Genelkur
may Başkanının göreceği lüzum üzerine, 
bir garnizonda veya harekât bölgesinde ye
teri kadar disiplin mahkemesi ile yetinile-
bilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 477 Sayılı Disiplin 
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Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Seferberlik ve savaş halinde yapıla
cak hazırlık soruşturması, sanığın asker
liğinin bitimine veya seferberliğin sona er
mesine veya barışa kadar tatil edilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?., Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 477 Sayılı Disiplin 

Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 27 ni maddesine birinci fıkra
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

"Seferberlik ve savaş halinde komu
tan veya askerî kurum amirinin istemi 
üzerine disiplin mahkemesince, sanığın 
askerliğinin bitimine veya seferberliğin so
na ermesine veya barışa kadar duruşma
nın tatiline karar verilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 477 Sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 38 inci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Seferberlik ve savaş halinde teşkila
tında disiplin mahkemesi kurulan komu
tan veya askerî kurum amiri, disiplin mah
kemesince verilen cezanın yerine getiril
mesini, hükümlünün askerliğinin bitimi

ne veya seferberliğin sona ermesine veya 
barışa kadar geri bırakabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önergede yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 477 sayılı Disiplin 

Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Madde 39. — Disiplin mahkeme
lerinin istirdat ve tazminata dair verdik
leri hükümler maliye dairelerine bildiri
lerek bu dairelerce 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre yerine getirilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyin?..'Yok. 

Önergede yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 477 Sayılı Disiplin 

Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 41 inci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Seferberlik ve savaş halinde verile
cek cezalar üçte birden az olmamak üze
re bir katına kadar artırılır. Ancak, tertip 
olunan ceza Kanunda gösterilen cezanın 
azamî haddini geçemez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önergede yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 7'. — 477 Sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 43 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"14 ve 27 nci maddeler gereğince so
ruşturmanın veya duruşmanın tatiline ka
rar verilmesi halinde, tatil süresi içinde za
man aşımı işlemez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 477 Sayılı Disiplin 

Mahkemelerinin Kuruluşu, Yargılama 
Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hak
kında Kanunun 44 üncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"38 inci madde gereğince cezanın ye
rine getirilmesinin geri bırakılması halin
de, geri bırakma süresi içinde zamanaşı
mı işlemez." 

BAŞKAN —: Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bazı arkadaşlanmız, oy kullanmak is
temiyorlar herhalde; böyle, kerhen elleri
ni kaldırıyorlar. Çok rica ediyorum, lüt
fen buna dikkat edelim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, yalnız ANAP Grubuna hi
tap ettiniz. Bu, zabıtlara böyle geçsin. 

BAŞKAN — Efendim?... 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — Bu Kanun hüküm

lerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... 
Grup Başkanvekili de kabul etmiyor 

herhalde.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Hangi Grup Başkanvekili Sayın Başkan? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

ANAP Grubu... 
BAŞKAN — Tasarının tümünü oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir, hayırlı olsun. 

2. — 3269 Sdydı Uzman Erbaş Kanunu
nun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarın ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/492) (S. Sayısı: 227) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimizin 
2 nci sırasındaki 3269 Sayılı Uzman Er
baş Kanununun 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
lere geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın İrfan Demiralp 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Demiralp. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DE
MİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu kanun tasarısıyla il
gili görüşlerimi söylemeden önce, Sayın 
Bakanın bahsetmiş olduğu bir noktada 

(1) 227 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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düşüncelerimi söylemek istiyorum. 
Ben, XVIII. Dönemde seçildim ve 

seçildiğim günden heri de, Meclisi azamî 
ölçüde takip etmeye çalışıyorum. Bugüne 
kadar -gerçi istatistikleri incelemedim 
ama- muhalefetten gelen kanun teklifleri
nin, Meclis araştırma önergelerinin yüz
de 98 veya yüzde 99'u, sadece ve sadece 
muhalefetten gelmiş olduğu için reddedil
miştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — İnsaf! Sadece bu hafta üç ta
nesi kabul edildi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı
lıklı konuşmayalım. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Mahallî seçimlerden sonrası ayrı bir fasıl. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, müm
kün olduğu kadar, tasarı üzerinde konu
şun lütfen. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Geçen yıl burada vergi kanunları görüşü
lürken, Grubumuz, İktidarın hazırlamış 
olduğu metnin aynı olan bir önerge ha
zırlamış ve Başkanlığa vermişti; sadece ve 
sadece muhalefet tarafından verilmiş öner
ge olduğu için, İktidarın hazırlamış oldu
ğu teklifin aynısı olmasına rağmen, bura
da bu önerge reddedilmiştir. Evet, 26 
Marttan sonra yapmış olduğunuz hatala
rı anladınız, hafif bir dönüş de yaptınız. 
Bu bir başarıdır; ama az önce de söyledi
ğim gibi, iktidarınızın tabiî ömrü bitti. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, 
lütfen... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Grubumuzun bu kanun tasarısıyla ilgili 
görüşlerinin olumlu olduğunu ve bu ka
nun tasarısının kabulü yönünde oy kulla
nacağımızı belirtir, Yüce Heyeti saygıla
rımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Ali Şahîn; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ALİ ŞAHİN 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bendeniz, kanun tasa
rısı üzerinde konuşacağım, bunun dışın
da bir şey konuşmayacağım. 

Görüşmekte olduğumuz 3269 Sayılı 
Uzman Erbaş Kanununun 10 uncu Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının tümü üzerinde, Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamla
rım. 

3269 Sayılı Yasanın, değiştirilmesi is
tenilen 10 uncu maddesi, bu yasaya göre 
işe alınanlara ve bakmakla yükümlü ol
dukları kişilere birtakım imkânlar vermeyi 
amaçlıyor. "Tedavi" başlığını taşıyan 
mevcut 10 uncu maddeye ilaveten, harp 
malullüğü, vazife malullüğü veya adî ma
lullük aylığı bağlanarak Türk Silahlı Kuv
vetlerinden ayrılan uzman erbaşlar, bun
ların bakmakla yükümlü olduğu aile fert
leri ile harp ve vazife malullüğünü gerek
tiren nedenlerden dolayı ölenlerin maaşa 
müstahak dul ve yetimleri, 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
66 ncı maddesinden yararlandırılıyor. 

Biz, Millî Savunma Komisyonunda, 
getirilen bu değişikliğe katıldığımızı ve 
olumlu bulduğumuzu ifade etmiştik. Bu 
tasarıda bazı noksanlar gördük ve görü
yoruz; bunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değişikliğini 
konuşmakta olduğumuz 3269 sayılı Yasa 
ile, Silahlı Kuvvetlerimize, uzman erbaş 
alımı ile ilgili olarak ciddî bir katkıda bu
lunulmak istenmiştir. Yasalar, ülke yararı 
için çıkarılır ve uygulanır. Bu yasa ile, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrola
rında devamlılık arz eden teknik ve kritik 
görevlerde yetişmiş personel ihtiyacının 
karşılanması maksadıyla, istihdam edile
cek uzman onbaşı ve uzman çavuşların te
mini amaçlanmıştır. Bunların en az orta
okul veya dengi okullardan mezun olan 
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kişilerden oluşacağı saptanmıştır. Yalnız, 
aynı yasanın 5 inci maddesine göre, uz
man erbaşlar iki yıl süreyle ve sözleşmeli 
olarak alınmakta, sözleşme süreleri en çok 
30 yaşma girdiği tarihe kadar uzatılabil
mektedir. 

Keza, 10 uncu maddede geçen bir fık
rada, bir yıl içerisinde iki aydan fazla ha
va değişimi alanların görevle ilişkisinin ke
sileceği hükmü yer almaktadır. 

18.3.1986 tarihinde çıkarılmış olma
sına rağmen, bu yönleriyle, yasanın bek
lenen gayeye ulaştığını söylemek mümkün 
değildir. Halen, bu yasaya göre sözleşme
li olarak alınanların mevcudu 160 kişi ci
varındadır. 10 uncu maddeyi değiştirerek, 
harp ve vazife malullüğünü gerektiren ne
denlerden dolayı ölenlerin maaşa müste-
hak dul ve yetimlerinin, 211 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 66 
inci maddesinden istifade etmeleri temin 
edilmiş olsa dahi, amaca ulaşılacağını san
mak mümkün değildir. 30 yaş gibi en ve
rimli çağda işine son verilmek zorunda bı
rakılan kişilerin ve iki yıl süreyle askerlik 
hizmetine, bu göreve alınan kişilerin, bu
rayı tercih etmesi mümkün değildir, za
ten tercih de etmemişlerdir. Yasa, bir ta
raftan, devamlılık arz eden teknik ve kri
tik hizmet için eleman almayı amaçlıyor, 
bir taraftan sözleşmeyi iki yıl için yapıyor, 
bir taraftan da azamî 30 yaşma gelince işi
ne son veriyor... Bu nedenle, bu yasa ile, 
beklenen gayeye ulaşılamamış, gerekli ih
tiyaç karşılanmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu yasaya mu
adil ve daha sonra 28.5.1988 tarihinde çı
karılan 3466 sayılı Uzman Jandarma Ya
sasında, 18 yaşını bitirmiş, 24 yaşını geç
meyen, en az ortaokul mezunu olanlardan 
uzman jandarma, alınacağı hükme bağlan
mış. Yine bu yasa, işten alınmanın süre
sini 10 yıl olarak saptamış ve işten çıkma, 
yani emekli olma yaşını 56 olarak almış
tır. 
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Bu yasa ile amaca ulaşılmıştır. Bu du
rum karşısında, her iki yasanın benzer ni
telikte olmasını da nazara alarak 3269 sa
yılı Uzman Erbaş Yasasının tamamıyla ye
niden düzenlenerek Uzman Jandarma 
Kanununa benzer bir yasa çıkarılmasın
da yarar görüyoruz. Zaten, Millî Savun
ma Komisyonunda da, bu Yasanın bekle
nileni vermediği, halen, ancak 154 kişinin 
alınabildiği, bunun tamamıyla yeniden 
düzenlenmesi ve Uzman Jandarma Yasa
sına benzer bir yasa çıkarılması temenni
sinde bulunulmuştu. Biz de bu görüşe ka
tılıyoruz. Bu Yasanın yeniden ele alınma
sında, Uzman Jandarma Yasasına uygun 
bir yasa çıkarılmasında yarar görüyor, ta
sarıya müspet oy vereceğimizi ifade edi
yor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahin. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
5269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 18.3.1986 tarihli ve 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Madde 10. — Uzman erbaşlar ve 
bunların bakmakla yükümlü olduğu aile 
fertlerinin muayene ve tedavileri askerî 
hastanelerde ücretsiz yapılır. Harp malul
lüğü, vazife malullüğü veya adî malullük 
aylığı bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetle
rinden ayrılan uzman erbaşlar, bunların 
bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile 
harp ve vazife malullüğünü gerektiren ne
denlerden dolayı ölenlerin maaşa müste-
hak dul ve yetimleri 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İ£ Hizmet Kanunun 66 ncı 
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maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci 
maddesi hükümlerinden aynen istifade 
ederler. 

Uzman erbaşlann muayene ve teda
vileri hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri 
personelinin tabi olduğu hükümler uygu
lanır. Ancak hava değişimi süresinin top
lamı bir yıl içinde 2 ayı geçemez. Tedavi 
ve hava değişimi süresi iki ayı geçenlerin 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesi
lir. Bunlardan barışta ve savaşta görev es
nasında ve görev başında, görevlerinden 
dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan 
veya bir meslek hastalığına yakalananla
rın, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, 
izinli sayılırlar. Sıhhi arızası devam eden
ler ve kendisinden istifade edilemeyeceği 
anlaşılanlar hakkında T. C. Emekli San
dığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

Uzman erbaşlar sözleşmeleri sona er
mek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ayrıldıktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetle
rinde uzman erbaş olarak hizmet ettikle
ri süre kadar daha kendilerinin ve bak
makla yükümlü oldukları aile fertlerinin 
muayene ve tedavilerinin asker! hastane
lerde ücretsiz olarak yapılmasına devam 
edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş önerge de yok. 
1 inci madeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe'girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiş ve kanunlamıştır; hayırlı ol
sun. 

3. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
5 Arkadastnm, 2547 Saydı Yükseköğretim Ka
nununun 27.5.1988 Tarihli ve 3455 Sayût Ka
nunla Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördün
cü Ftkrastntn Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Ftk-
ra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı: 228) 
0) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sı
rasındaki, Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 
ve 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 
inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Millî Eğitim Komisyonu burada mı 
efendim? Buyurun. 

Hükümet adına, Sayın Bakan bura
da. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Türkân Akyol söz istemişlerdir; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN 
AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; değişiklik teklifleriyle Millî 
Eğitim Komisyonundan geçen maddeler
den bir bölümündeki muhalefet şerhimi 
açıklamak için, Grubum adına, yani Millî 

(1) 228 S. Saydı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Eğitim Komisyonunun SHP Grubu ola
rak ortak muhalefetimiz adına huzurları
nızda bulunuyorum. Ancak, yapılan de
ğişikliklerle, bugün elimizde bulunan son 
şekil, temelde muhalif olduğumuz, kadro
ya bağlı olmaksızın profesörlüğe yüksel
tilme işleminin başlaması maddesini de
ğiştirmiş bulunuyor. Bizim muhalefetimiz 
de zaten bu değişiklik yapılmadığı içindi. 
Olayın değiştirilmiş bulunmasında muha
lif olmadığımızı, bir başka deyimle, son 
şekline katıldığımızı belirtmek için huzur
larınızda bulunuyorum. 

İkinci noktaya gelince: Öğretim üye
lerinin emeklilik yaşının 70'e çıkarılması 
teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mili! 
Eğitim Komisyonuna SHP Grubu olarak 
bizden değil, diğer partilerimizin temsil
cilerinden geldi. Gerekçe olarak da, üni
versitelerin sayısı artarken -özellikle uygu
lamalı bilim alanlarında- kontenjanlar 
yükseltilirken, öğretim üyelerine yeni ge
lişmeler, yeni katılımlar sınırlandığı için, 
hem öğretim üyeliği Yükseköğretim Ka
nunuyla cazibesini kaybettiği hem de ye
ni başvurular bulunmadığı için -doğal ola
rak, üniversitede çalışmak' bir mahrumi
yet olayıdır. Belki bu, hepinizin düşünce
sinin tersine bir bilgidir; ama bu böyledir; 
ancak, onuru, özelliği, akademisyen sıfa
tının taşıdığı olağanüstü nitelikler için ca
zip bir alandı. Bu cazibesi de kaybolduk
tan sonra- bir gerçek ortaya çıkmıştır; öğ
retim üyesi sayısı giderek azalmaktadır. 
Profesörlük ise, özellikle uygulamalı bilim
lerde, yalnız bir titr, bir unvan değil, uzun 
bir bilgi birikimini, uzun bir süre deneyi
mi gerektiren bir sıfattır. ~ 

Bu tip fakültelerimizde, gerçekten, 
ciddî bir öğretim üyesi sıkıntısı vardır. Bu 
sıkıntı nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu, 
67 yaşında emekli olmuş hocaların pek ço
ğunu -hemen her gündemlerinde- sözleş
meli olarak görevlendirerek yeniden bu 
açığı kapatmaya çalışmaktadır. 

1980 öncesi uzunca bir dönem, öğre
tim üyesi emeklilik yaşı .70 idi; derken 65'e 
indirildi, derken 2547 sayılı Kanunla 67'ye 
yükseltildi. Neden 70'den indirilmişti, ne
den yükseltildi; hiçbirinin açık ve seçik bir 
gerekçesi yoktur; ama bugün bir gerçek 
vardır; üniversitelerimizde öğretim üyesi 
açığı giderek büyüyor. Onun için, gelen 
bu teklife, yani yaş sınırının 70'e yüksel
tilmesi teklifine SHP Grubu olarak da ka
tıldık. 

Bu iki maddedeki açıklamam dışın
da, kadroya bağlı olarak dönüşe de serbes
ti veren bu son şekle, SHP Grubu olarak 
katıldığımızı arz etmek için huzurlarını
za geldim. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum ve 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Akyol. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Tevfik Ertüzün; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler, 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun geçici 8 inci maddesi
ni değiştiren 3455 sayılı Kanun, üniversi
telerde görev yapan, ancak, kadrosuzluk 
sebebiyle bazı hak ve yetkilerden yoksun 
kalan, yükseltilemeyen öğretim üyelerinin 
mağduriyetini önlemek amacıyla, bildiği
niz gibi, daha önce çıkarılmıştır. Ancak, 
bir kısım öğretim üyeleri bu 3455 sayılı 
Kanunun dışında kalmıştır. Yani, halen 
üniversite dışında olan doçentler, üniver
siteye dönmeleri halinde, bu kanun çer
çevesi içinde profesörlüğe yükseltileme-
mektedirler. 

Şimdi sizlere getirilen bu değişiklik
le, üniversite dışında olmakla birlikte, üni
versiteye dönmeleri halinde, kadro şartı 
aranmadan, mevcut doçentlerimiz, profe
sörlüğe yükseltilme hakkını elde etmekte
dirler; ancak, yanlış anlamaları önlemek 
maksadıyla şu açıklamayı yapmayı da ge
rekli bulmaktayım: 
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Bu kanunla, bugün Meclis çatısı al
tında bulunan doçender, profesör olama
maktadırlar, ancak görevlerinin sonunda, 
yani Meclisteki parlamenterlik görevleri
nin sonunda, üniversiteye dönmeleri ha
linde profesörlüğe yükseltilebileceklerdir. 
O da tabiî ki, yine kanunlarımızda yer 
alan bilimsel şartları, şekil şartlarını yeri
ne getirmek, üniversitelerin kurduğu jü
riler tarafından imtihana tabi tutulmak 
kaydıyla profesör olabileceklerdir. Bu açık
lamayı da, bir yanlış anlamayı önlemek 
maksadıyla yapmayı gerekli buluyorum. 

Bu kanun değişikliklerinin birtakım 
mağduriyetleri önleyeceği inancını Doğ
ru Yol Partisi Meclis Grubu olarak bilgi
nize arz eder, saygılar, sunarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ertüzün. 

Şahsı adına, Sayın Yaşar Eryılmaz; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sizin söz hakkınız yok, 
sırada bir kişi daha var. 

Buyurun Sayın Eryılmaz. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Konya Mil
letvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşı
nın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifleri üzerinde söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlarım. 

Getirilen teklifte, 2547 sayılı YÖK 
Kanununun 30 uncu maddesinin değişti
rilmesi; üniversitelerde görevli öğretim 
üyelerinin emeklilikleri için, şu anda mev
cut olan yaş Maddinin 67'den 70'e çıkarıl
ması önerilmektedir. 1750 sayılı Kanun
da emekli yaşı 70 idi, 2547 sayılı Yasa bu
nu 67'ye indirdi; fakat, Yükseköğretim 
Personel Kanunu, yaş haddini dolduran 
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profesörlerin sözleşme ile istihdamını ka
bul ettiğinden, birçok emekli profesör söz
leşmeli olarak halen çalışmaktadır; yani, 
70 yaş, fiilî bir değişiklik yaratmayacak
tır. 

bunun yanı sıra, Türkiye gibi, geliş
mekte olan bir ülkede deneyimli bilim 
adamlarına ihtiyaç vardır. Yine, bilim 
adamlarının yetişmesinin güçlülüğü göz 
önüne alındığında, hele onların bilimsel 
birikimlerinden yararlanmakta sayısız fay
dalar vardır. Bu nedenlerle, üniversitede
ki öğretim üyelerinin emeklilik yaş sınır
larının 70'e çıkarılmasının faydalı olacağı 
inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, yine, 2547 sa
yılı Kanunun 60 inci maddesinin (a) fık
rasında değişiklik teklif edilmiştir. Mev
cut kanun, parlamenterlerin hiçbir siyasî 
partiye mensup olmamaları şartıyla, ay
rıldıkları yükseköğretim kurumlarına dön
melerine imkân sağlıyor idi. Bugün, bir 
siyasî partiye mensup olmadan parlamen
ter olmak kabil değildir. Yine, kadro şartı 
aranmaksızın kaydıyla da, yükseköğretim 
kurumunun öğretim üyelerini geri alma
sı yolunda çıkarabileceği engel önlenmek 
istenmiştir. Öğretim üyesi olarak çalışır
ken Parlamentoya seçilenlerin, yasama gö
revlerinin bitiminde üniversiteye dönme
leri de tabiî olup, esasen, Anayasamızın 
eşitlik prensibine de uymaktadır. Bu mad
de Yüce Heyetinizin tasviplerinden geç
tiği takdirde, bu öğretim üyelerinden de 
üniversitelerimizin istifadeleri sağlanmış 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, getiri
len teklifle, 2574 sayılı YÖK Kanununun 
geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
değiştirilerek, 1984 yılının sonuna kadar 
doçentlik sınavını tamamlamış olanların 
önceki mevzuat hükümlerinden yararlan
dırılmaları öngörülmektedir. Yine, üniver
sitelerde görevli olmayıp, 31 Aralık 1984 
tarihinden önce doçentlik unvanı kazan-
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mış olanlara da, 31 Aralık 1989 tarihine 
kadar üniversitelerde herhangi bir kadro
ya atandıkları tekdirde, aynı hükümler uy
gulanacaktır. 

Bu maddenin ilgili fıkrasındaki deği
şikliğin amacı şundan kaynaklanmaktadır: 
Üniversitelerimizde doçentlik sınavının 
kolokyum aşaması kasım ayında yapıl
maktadır; kanun, süre olarak 6 Haziran 
1989'da bitmekte ve dolayısıyla, 1984 yı
lında doçent olanlara da imkânı sağlamak 
ve üniversite çatısı altına dönüşü teşvik et
mek bakımından isabetli bir düzenleme
ye gidilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kısaca arz et
meye çalıştığım nedenlerle, getirilen bu 
teklifin Yüce Heyetinizce kabul edileceği 
umudunu taşıyor, hepinize bu vesileyle 
saygılar unuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eryılmaz. 

Şahsı adına, Sayın Fuat Atalay; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkış-

. 1ar) 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
tarihli 3455 sayılı Kanunla değişik geçici 
8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının de
ğiştirilmesine dönük teklif üzerinde kişi
sel olarak söz almış bulunmaktayım. 

Burada, sadece iki hususu arz etme-: 
ye çalışacağım. Bunlardan birincisi, bu 
teklifin gerçekçesinde, 2547 sayılı Yükse
köğretim Kanununun geçici 8 inci mad
desinde değişiklik yapan 3455 sayılı Ka
nundan bahsedilmekte. Bu, Yüce Parla
mento çatısı altında -biraz önce değerli bir 
sözcünün de ifade ettiği gibi- birçok ko
nunun sağlıklı tartışılmadan yasalaştığını 
göstermektedir. Bir yıl geçmeden, Yükse
köğretim Kanunuyla ilgili, aynı esasa dö
nük yeni bir teklifle karşı karşıya bulun
maktayız. Bu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde uzmanlık alanlarındaki komisyon

ların işlevlerine uygun çalıştırılmaması, 
Parlamentonun zaman zaman gösterme
lik işlev yapmasından kaynaklanmaktadır. 
On ay içerisinde aynı konuda bir iki keli
meyle değişiklik yapılmasını ve Yükseköğ
retim Kanununun yeniden değiştirilmesi
ni biçimsel olarak olumlu bulmak müm
kün değildir; ancak, kişisel olarak, sayın 
grup sözcümüzün de ifade ettiği gibi, bu 
değişiklikle getirilenleri olumlu bulduğu
mu ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu teklifin arkasında yatan esas gerekçe, 
emeklilik yaşının 70 yaşa çıkarılmasıyla il
gili değildir. Genel gerekçeyi okuduğu
muzda -ki, sadece özet olarak, önemli bul
duğum hususları söylemeye çalışıyorum-
şöyle diyor: "...madde içinde 'bulunduk
ları kadrolarda' ibaresinin yer alması ne
deniyle üniversiteden ayrılıp mesleğini ser
best olarak yapan, fakat profesörlüğe yük
selmenin gerektirdiği bilimsel şartları ye
rine getirmiş bu unvanı almaya layık kişi
ler; kanunun bu hükmünden yararlana
mamışlar ve bu kişilerin işlemleri üniver
site senatosunca durdurulmuştur.'' Yani, 
bu Parlamentonun mayıs ayında yaptığı 
kanunu eleştirerek devam etmekte ve "Ya
ni, sadece üniversitede görevli, kadroda 
bulunan kişiler bu haktan istifade ettiril
miş ve böylece önceki mevzuata göre do
çent olan bu kişilerin müktesep haklan hi
çe sayılmıştır" demektedir. 

Devam ediyor, "Bu durumda ortaya 
çıkan farklı uygulama, üniversite dışında 
bulunan ve mesleğini serbest icra eden, fa
kat bu sırada gerek yeni ve gerekse eski 
mevzuata göre, profesörlüğe yükselmede 
bilimsel şartları yerine getiren bu kişile
rin mağduriyetlerine sebep olmuş ve eşit
sizlik doğurmuştur" diyor. Bir hayli 
önemli bir belirleme. 

Arkasından, "Bilimsel çalışmaların 
son aşamasına gelen, fakat çeşitli neden
lerle üniversiteden ayrılmak zorunda kal-
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mış doçentlere de..." diyor ve devam edi
yor. 

Bu gerekçeyi okduğum zaman aklı
ma şu geldi: Çeşitli nedenlerle üniversite
den ayrılmak zorunda kalanlar kimlerdir? 
Bunların en başında, yine biraz önce baş
ka bir tasarıyla ilgili, aynı kanunla refere 
ettiğimiz, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuyla üniversiteden ayrılmak zorunda ka
lanlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Millî Eğitim Bakanlığını şu anda burada 
temsil etmek durumunda kalan Sayın Hü
kümet Üyesi, Sayın Komisyon; peki, ma
dem böyle bir teklif geliyor, beş altı ay son
ra şu veya bu zorlama ile Yükseköğretim 
Kanununu yeniden değiştirmek yerine, 
geçmişin tahribatlarını ortadan kaldırabi
lecek ve bu teklife de, gerekçeye de uyumlu 
olabilecek ciddî bir eksikliği neden hep 
birlikte ortadan kaldırmıyoruz? 

Sayıları çok az olan, -on, onbeş, 
yüz... neyse- kendi istekleriyle üniversite 
dışında bulunan doçentin profesörlük hak
ları konusunda bu kadar duyarlı olan Yü
ce Parlamento; siyasal düşüncelerinden, 
akademik uğraşılarından ve asılsız bir ih
bardan dolayı bir sıkıyönetim komutanı
nın yazısıyla görevlerinden uzaklaştırılan 
yüzlerce bilim adamının görevlerine iadesi 
konusunda neden bir çözüm aramaz, ge
tirmez? 

Teklifin gerekçesini okuduğum za
man, hemen, acaba maddelerde, "1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanunuyla görevlerin
den uzaklaştırılanlar var mı?" diye merak 
ettim; ama maddeleri okuduğumda bunu 
göremedim. Bunun bir eksiklik ve ciddî 
bir tutarsızlık olduğunu söylüyorum. 

Yine, bu Parlamentoda, teklif veya 
tasarıların, hadiselerin ciddî bir şekilde 
tartışılmadan yasalaştırılmasının, buradan 
çıkan yasaların, son tahlilde ya Anayasa 
Mahkemesi tarafından geri döndürüldü
ğünü veya hayatın dayatmalarıyla birçok 
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Parlamento üyesi tarafından yeniden gün
deme getirildiğinin hepimiz tarafından bi
lince çıkarılmasının yararlı olduğuna ina
nıyorum. 

Bu vesileyle, Genel Kurul üyelerine 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, teklifin tümü üzerindeki 

müzakereler tamamlanmış bulunmakta
dır. 

Bu sebeple, maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 
30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 30. — Öğretim üyelerinin gö
revleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerekti
ren yaş haddi (70) yaşını doldurduktan ta
rihtir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN —» Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın 

Başkan, değerli üyeler; evvela, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak, hukuka say
gılı olmak zorundayız. 

Bakın, şurada İçtüzüğümüz var; bu 
İçtüzüğün 36 ncı maddesinde "Komis
yonlar kanun teklif edemezler; ancak ken
dilerine gelen kanun teklif ve tasarılarını 
incelerler, aynen veya değiştirerek kabul 
veya reddedebilirler" denilmektedir. 

Şimdi, önümüzdeki teklifin başlığı 
"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
27.5.1988 Tarüıli'3455 Sayılı Kanunla De-
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ğişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Fıkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi" şeklinde olmasına rağmen, kanun 
teklifinin'içinde, 1 inci maddede "2547 sa
yılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir" denmektedir, Bu 
nereden çıkarılmıştır, Komisyon burada 
evvela bunu izah etsin. 

Değerli arkadaşlar, eğer hukuka say-
gılıysak, hukuk kurallarına riayet etmek 
zorundayız; saygımızı her yerde göstere
ceğiz. Yani, bu .Hükümet, bu grup, bu 
Meclis aciz midir ki, hem İçtüzüğü ihlal 
etsinler, hem de şuraya iki satırlık bir ka
nun teklifi veya tasarısını getiremesinler?! 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar?... 

Şimdi, "Bravo" diyorsunuz, ama bir 
de teklifin lehine parmak kaldırıyorsunuz; 
o nasıl oluyor? Reddedin de, o zaman 
"Bravo"nuzun altındaki gerçekleri göre
lim. 

Arkadaşlar, bazı kişilerin öğrenmeye 
ihtiyacı olduğu düşüncesiyle, İçtüzüğün 
36 ncı maddesini sizlere okumak istiyo
rum: 

"Komisyonlar, kendilerine havale 
edilen kanun tasan veya tekliflerini aynen 
veya değiştirerek kabul veya reddedebilir
ler... Ancak, komisyonlar, 90 inci madde
deki özel durum (ki, bu da idam cezala-
nyla ilgilidir) dışında kanun teklif edemez
ler, kendilerine havale edilenler dışında ka
lan işlerle uğraşamazlar." diyor. 

Madde gayet açık ve seçik; okuma 
yazması olan insanlar bunu anlar. Yani, 
profesörlerin bunu daha iyi anlamalan la
zım değil mi? Profesörlerin işi söz konu
su olduğu zaman, kanunu, nizamı ve hu
kuku bir tarafa itip de, birtakım kanun
larla profesörlük unvanlarını bazı kimse
lere vermememiz lazım; bunu verirsek* iş
te, biraz önce Cumhurbaşkanlığından geri 
dönen kanundaki gibi kanunsuzlukları ve 

tutarsızlıktan, yine birtakım insanlar ve 
birtakım çevreler bu Yüce Meclisin yüzü
ne vururlar ve bunun sorumluları da, en 
başta komisyonlardır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Her zaman aynı şeyi söylüyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efe-
dim, her zaman aynı şeyi söylüyorsak, siz 
de anlayın yani. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri, aslında, kanun teklif 
veya tasardan normal kanunî prosedürü 
içerisinde Yüce Meclise gelmediği takdir
de, uygulamada, "Acaba bu kanuna ge
rek var mıdır, yok mudur?" diye, teklif ve 
taşanların komisyonlarda çok aynntılı ola
rak incelenmesi lazımdır. Kanun yapma
nın, aslında, bir üniversite tezini hazırla
mak kadar teknik isteyen bir konu olması 
lazımdır. Yabancı ülkelere baktığımız za
man, kişilerin geleneklerle devleti idare et
tiklerini görürüz; ama, sağlıklı gelenekler
le. 2547 sayılı Kanun, 1982 veya 1983'te 
yürürlüğe girdi; ama bu kanunda, 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanunu kadar de
ğişiklikler yapıldı. Tabiî bunlar, her aklı
na gelenin, akşam uyuyup sabah bir ka
nun teklifi getirmesinden oluyor. Böyle 
olunca da, hukuk nizamı kalmıyor, kaç ta
ne kanun çıktığını kimse bilmiyor, hangi 
kanunun, hangi maddesinin, hangi ka
nunla değiştiğini kimse bilmiyor ve işte bu 
durum, hem uygulayıcı, hem de... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Teklif sahibi kim, biliyor mu
sunuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kim 
olursa... 

BAŞKAN — Sayın Genç, milletveki
linin görevidir kanun teklif etmek. Millet
vekili istediği kadar kanun teldif eder; ama 
komisyonlarda gözden geçirikrirBu, ayrı 
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Devam edin ve lütfen sözlerinizi to
parlayın Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, konuşma hakkımızı lütfen 
kullanalım. 

BAŞKAN — Tabiî... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şim

di ben, aslında, kanun teklif etmenin, mil
letvekili yönünden bir sakıncasının oldu
ğunu izah etmiyorum, gayet doğaldır ve 
onun yasal hakkıdır da; ancak, benim de
mek istediğim o değil. Bu, incelenerek gel
miş ve kanun teklifini yapan arkadaşım bir 
tek maddede değişiklik yapılmasını iste
miş, bizim komisyonumuz ise -profesörler 
de bu komisyondan çoğunlukta olduğu 
için- kendi menfaatlerine uygun ek birta
kım maddeler ilave etmişlerdir; benim de
mek istediğim bu. Madem öyle bunu ken
dileri Hükümet olarak Meclise getirseler
di. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Teklif sahibi sizin partiden. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne 
diyorsunuz Sayın Bozkurt? 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen, 
karşılıklı konuşmayalım. 

Devam ediniz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ya

ni, grup başkanvekiliniz, grup başkanve-
killiğine yakışır bir ağırlıkta otursun ye
rinde. 

BAŞKAN — Devam edieniz Sayın 
Genç, buyurunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, eğer kanunun bu mad
desini bu şekilde kabul ederseniz, İçtüzü
ğün 36 ncı maddesine aykırı olacaktır; 
ama eğer size göre hukuk, nizam, usul hiç-
birşey ifade etmiyorsa, benim görevim si
ze hatırlatmaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Genç. 
M. TURAN feAYAZIT (İzmir) — 

Soru var Sayın Başkan, soru sormama izin 
veriyor musunuz? 

BAŞKAN — Tabiî. Ne demek! Bu si
zin hakkınız. 

Buyurunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bugünkü tarihi itibariyle, eğer bu mad
deler kanunlaşırsa, bundan istifade ede
cek kaç kişi vardır? 

İkinci sorum: Kadro aranmaksızın 
dönme ve kadro aranmaksızın atanma 
keyfiyeti, Anayasanın eşitlik ilkesine uy
gun mudur? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ko
misyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Kaç kişi olduğu cevabı
nı şu anda veremeyeceğim; ama bilahara 
takdim ederim. Yalnız, mevcut 2547 sayı
lı Kanunun 60 inci maddesinin (c) fıkra
sı, kadro aranmaksızın, Yükseköğretim 
Kurulu üyeleri ve rektörlerin eski üniver
sitelerine dönmelerine imkân vermektedir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu durum eşitlik ilkesine uygun mudur? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — O hüküm var. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bugün, milletvekili olan bir genel müdür 
görevine dönemiyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Dönüyor. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Dönemiyor. 

BAŞKAN — Tamam; soru cevaplan
dırılmıştır; Soru sahibi tatmin olur veya 
olmaz... 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Sualim var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru soracak üyeleri kayıt işlemi bit

miştir. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN 

(İsparta) — Sayın Başkan, Komisyon Baş
kanının verdiği cevap beni tatmin etme
di. 

Sualimiz şudur: İki gün önce, Ana
yasa Mahkemesinin kuruluş yıldönümü 
kutlandı; eşitlik ilkesi üzerinde duruldu. 
Şimdi, eşitlik ilkesiyle, her yerde eşitlik ge
rekir. 

BAŞKAN — Bu, sual değil, şimdilik 
sual değil. Evet, suali sorun lütfen. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Sualime geliyorum. 

Sayın Başkan, Komisyon, değerli ar
kadaşımızın sorduğu suali net ve kesin ola
rak açıklamaktan, zannederim kaçındılar. 
Bugün, bir üniversitede bulunan öğretim 
görevlisinin başka bir üniversitede, göre
vine dönmesi başkadır, üniversite dışında 
olan eski bir öğretim görevlisinin veya do
çentinin veya profesörünün, kadro aran
maksızın üniversiteye dönmesi başka bir 
olaydır. 

Şimdi soruyorum: Bugün, bir başba
kanlık müsteşan geldi, burada bakanlık 
yaptı; tekrar, kadro aranmaksızın Başba
kanlık müsteşarlığına dönebilecek midir? 
Bu birinci sorum. 

İkinci sorum da şudur: Bir genel mü
dür veyahut başka bir kamu görevlisi, kad
ro aranmaksızın eski genel müdürlük ve
ya müsteşarlık, müsteşar muavinliği göre
vine dönebilmekte midir? 

Eğer bunlar mümkün değilse, üni
versite için, kadro aranmaksızın bu dönüş 
Anayasaya nasıl uygun olmaktadır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ede

rim. 

Bir kere, baştan iki sualinizin muha
tabı Komisyon değil. Müsteşar dönebilir, 
dönemez; o, o zamanki idarenin takdiri; 
ama, profesör konusunda cevap vermek 
üzere buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Efendim, 60 inci mad
denin (c) fıkrası, Yükseköğretim Kurulu 
üyeliklerine, Denetleme Kurulu üyelikle
rine atananların, kadro aranmaksızın öğ
retim görevlerine dönebilmelerine imkân 
sağlıyor. Yükseköğretim Kuruluna atan
mış olan insan, üniversiteden ayrılıyor, 
üniversiteyle bir irtibatı kalmıyor. Denet
leme Kuruluna tayin olan insanın da üni
versiteyle alakası yok. Yani, bu insanlar 
üniversite çatısı altında değiller. Tabiî, 
Başbakanlık müsteşarlığı işine benim ak
lım ermez. Buradaki hükme göre de, Ege 
Üniversitesi Rektörlüğünden ayrılıp da 
milletvekili olan insan, Ege Üniversitesi 
Rektörlüğüne dönemez; döneceği yer öğ
retim üyeliğidir ve öğretim üyeliğine de 
memlekette ihtiyaç var; herhangi bir yere 
dönebilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Efendim, madde üzerinde soru sor

ma ve cevaplandırma işlemi bitmiştir. 
Verilmiş önergeler var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 228 Sıra Sayılı 

Yasa Teklifinin 1 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Tayfur Ün 
s Bilecik 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 228 Sıra Sayılı 
Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin tasa
rı metninden çıkanlmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Galip Demirel 
Malatya 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Ziya Ercan 
Konya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Ertuğrul Özdemir 
Ordu 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

BAŞKAN — Evet, iki önerge de ay
nı mahiyettedir, 1 inci maddenin metin
den çıkarılmasını istiyorlar. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Efendim, Yüce Meclisin 
takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI RECEP ER

CÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — 
Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, önergelerin ikisi 
de aynı mahiyettedir. Bu itibarla, tek iş
leme tabi tutuyoruz. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiş; madde, 
tasarı metninden çıkarılmıştır. 

2 nci maddeyi 1 inci madde olarak 
okutuyorum: 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 
60 mcı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — a) Bir süre öğretim ele
manı olarak çalıştıktan sonra Bakanlar 
Kuruluna, Milletvekilliğine seçilenler, bu 
görevlerde geçirdikleri süreler hesaba ka
tılmak ve buna göre aylık dereceleri yük
seltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını ka
zanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şar
tıyla bu Kanun hükümlerine göre Yükse
köğretim Kurumlarına kadro şartı aran
maksızın dönebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş önergeler var, önergeleri 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 228 Sıra Sayılı 
Yasa Teklifinin 1 inci maddesinin teklif 
metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 228 Sıra Sayılı 
Kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşa-
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ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 
Onural Şeref Bozkurt 

Ankara 
Altan Kavak 

İstanbul 
Birsel Sönmez 

Niğde 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
Madde 1. — 2547 sayılı Kanunun 60 

inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — a) Bir süre öğretim 
üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar 
Kuruluna veya milletvekilliğine seçilenler, 
bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba 
katılmak ve buna göre aylık dereceleri 
yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını 
kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak 
şartıyla, emekli olsalar bile başvurmaları 
halinde bu kanun hükümlerine göre ay
rıldıkları yükseköğretim kurumundaki es
ki görevlerine veya diğer yükseköğretim 
kurumlarından birine kadro şartı aran
maksızın dönerler. 

b) Yükseköğretim kurumlarından, 
mahkeme veya disiplin kararları ile çıka
rılanlar hariç olmak üzere herhangi bir ne
denle kendi isteği ile ayrılan öğretim ele
manları başvuruları üzerine bu kanun hü
kümleri çerçevesinde kadro şartı aranmak
sızın Yükseköğretim Kurulu kararı ile tek
rar ayrıldıkları Yükseköğretim kurumla
rına dönebilirler. 

Gerekçe: 
60 inci maddenin (a) fıkrası Bakan

lar Kuruluna veya milletvekilliğine seçilen 
öğretim üyelerinin emekli olsalar dahi bu 
görevlerinden ayrılmalarından sonra kad
ro şartı aranmaksızın yükseköğretim ku
rumlarına dönebilmelerini sağlamak ama

cıyla değiştirilmektedir. 
Önerilen maddeye göre, Bakanlar 

Kuruluna veya milletvekilliğine seçilen öğ
retim üyeleri, isterlerse ayrıldıkları üniver
sitelerindeki eski görevlerine isterlerse di
ledikleri bir başka üniversiteye dönebile
ceklerdir. 

Öğretim üyelerinineski görevleri ye
rine yeni bir üniversite işleyebilmelerinin 
nedeni ise, Bakanlar Kuruluna veya mil
letvekilliğine seçilmiş olmasından dolayı 
eski görevinin bulunduğu il ile her türlü 
ilişkisinin kesilmiş olması, nakli mekan ya
parak yeni bir yerleşim düzeyi kurmuş ol
ması, bundan dolayı da tekrar eski üni
versitesine dönmesinin hemen hemen 
mümkün olmamasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesini tekrar okutup, 
işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 228 sıra sayılı "Ya

sa Teklifinin 1 inci maddesinin teklif met
ninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye katılıyor mu

sunuz efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN.— Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI RECEP ER

CÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; demin kabul edi
len önergemin izahı sırasında, bu madde 
ile ilgili olarak ileri sürdüğüm hususlar ay
nen geçerli, aynen burada da vaki. Çün
kü, bu madde de, teklifi yapan arkadaşı
mızın teklifinde yok, Komisyon kendili-



T.B.M.M. B : 84 27 . 4 . 1989 O : 1 

ğinden ilave etmiştir ve bu, İçtüzüğün 36 
ncı maddesine aykırıdır, 

İkincisi, bu madde, zaten Anayasa
nın 68 inci maddesine aykırıdır. Bakın, 
Anayasanın 68 inci maddesi, "Hâkimler 
ve savcılar, yüksek yargı organlan men
supları, yükseköğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanları, Yükseköğretim Kuru
lu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının 
memur statüsündeki görevlileri ile yaptık
ları hizmet bakımından işçi niteliği taşı
mayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler 
ve Silahlı Kuvvetler mensupları siyasî par
tilere giremezler" diyor. Şimdi, aslında 
ben bu maddeye karşıyım; yani Anayasa
nın bu maddesi müzakere edildiği zaman 
ben buna karşı çıktım,* hatta öğrencilerin 
de siyasî partilere kaydolmasını da iste
dim; önergem de vardı. Ancak, şimdi, bu 
madde ile bir yükseköğretim kurumu üye
si profesör, gelecek, bir siyasî partiye kay-
dolacak, milletvekili seçilecek, ondan son
ra da tekrar gidecek, yükseköğrenim ku
rumuna dönecek... Bu, Anayasanın bu 
hükmüne aykırı; ama isterseniz Anayasa
nın bu maddesini değiştirelim, o zaman 
siyasî faaliyette bulunmaya geniş bir alan 
getirelim, herkese siyasî faaliyette bulun
ma olanağını sağlayalım, ondan sonra da 
yükseköğrenim kurumundaki kişiler de 
çıksın, hem Meclise de gelsin, siyasî par
tilere de kaydolsun, bir yandan da üniver
sitelerdeki öğretim üyeliği görevine devam 
etsin. Ben, bu ilkeyi kabul ediyorum; yal
nız, bunu getirdiğiniz takdirde, bu, Ana
yasaya da açık olarak aykırı. 

İkincisi, demin de dediğim gibi, ko
misyonlar kanun teklif edemezler. Bura
da, Komisyon kendiliğinden, İçtüzüğü
müzün 36 ncı maddesine aykırı olarak bir 
kanun teklifi yaratmıştır. Bu itibarla, bu 
İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesine ve Ana
yasanın 68 inci maddesine aykırıdır. Bu 
itibarla, bu maddenin de teklif metninden 

çıkması zorunludur. Önergem bunu ifa
de ediyor. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ede

rim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar 
yetersayısı var mı Sayın Başkan? Karar ye
tersayısına bakın lütfen. 

BAŞKAN — Olur, hayhay. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Tek tek okur musunuz lütfen? 
BAŞKAN — Tabiî, yavaş yavaş oku

yalım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 228 Sıra Sayılı 
Kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 
ve arkadaşlan 

Madde 1..— 2547 Sayılı Kanunun 60 
inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. a) Bir süre öğretim üyesi 
olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kurulu
na veya milletvekilliğine seçilenler, bu gö
revlerde geçirdikleri süreler hesaba katıl
mak ve buna^öre aylık dereceleri yüksel
tilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazan
ma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla 
emekli olsalar bile başvurmaları halinde 
bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları 
yükseköğretim kurumundaki eski görev
lerine veya diğer yükseköğretim kurum
larından birine kadro şartı aranmaksızın 
dönerler. 

b) Yükseköğretim kurumlarından, 
mahkeme veya disiplin kararlarıyla çıka-
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nlanlar hariç olmak üzere, herhangi bir 
nedenle kendi isteğiyle aynlan öğretim ele
manları, başvyrulan üzerine bu kanun 
hükümleri çerçevesinde kadro şartı aran
maksızın Yüksek Öğretim Kurulu kararı 
ile tekrar ayrıldıkları yükseköğretim ku
rumlarına dönebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI RECEP ER
CÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, burada bir in
celik var; önergede deniyor ki, "(a) fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) —̂  Sayın Başkan, önerge üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika... Komisyon
la Hükümet katılınca, önerge üzerinde söz 
isteme imkânınız yok İçtüzüğe göre. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -
Komisyon katılamaz ki efendim; raporun 
dışında. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ko
misyonun çoğunluğu yok. 

BAŞKAN — Varsa, sorarız komisyo
nun çoğunluğunu, ona göre hareket ede
riz. 

Bir hususu tavzih edelim de, ondan 
sonra bu tartışmaya devam edelim. 

Efendim, şimdi burada deniyor ki, 
"Görüşülmekte olan 228 Sıra Sayılı Ka

nun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz." Ondan sonra da, "Madde 1. — 2547 
Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (a) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir'' di
yor, bir de (b) fıkrası ilave ediliyor, (a) ve 
(b) şeklinde mi kastedilmiş? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evve
la önergeyi oylayınız. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu (a) ve 
(b) olarak mı düzelttiniz efendim? 

EROL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) 
— Evet. 

BAŞKAN t— Peki. Önergeyi o şekil
de okutuyorum: 

Madde 1. — 2547 Sayılı Kanunun 60 
mcı maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon, ekseriyeti 
olmadığı için önergeye katılamıyor; Hü
kümet katılıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Ana
yasanın 96 ncı maddesindeki karar yeter
sayısını arayın lütfen. 

BAŞKAN — Hayhay, ararız tabiî. 
Görevimiz; derhal ararız. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Karar yetersayısı yok. 

Kabul etmeyenler... Burada da karar 
yetersayısı yok. 

Bu hale göre, birleşime saat 18.00'e 
kadar ara veriyonjm. 

Kapanma Saati: 17.35 

— 41 — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER: Mümtaz Özkök (Sakarya), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

V. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLERİ (Devam) 

3, — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fık
rasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra ila
ve Edilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı; 228) 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Biraz önce oyladığımız Sayın Zeyti-
noğlu ve arkadaşlarının önergesini yeni
den oyluyorum: 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Karar 
yetersayısını arayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun, arayacağız. 

Evet, karar yetersayısı olmadığı için 
aı a vermiştik. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... 74 sayın üye kabul istikame
tinde oy kullanmış olup, böylece, karar ye
tersayısı bulunamamıştır. 

Bu itibarla, denetim konularını sıra
sıyla görüşmek için, 2 Mayıs 1989 Salı gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.03 

VI . — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA- dırılmasmı saygılarımla arz ederim. 
RI 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
Keçiören Belediyesindeki çalışan personelden bir Has
mının yerel seçimleri takiben Bakanlıkta işe alın
dıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/608) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan-

— 42 

Kamer Genç 
Tunceli 

Bazı basın organlarında çıkan haber
lere göre; 26 Mart 1989 tarihinde yapılan 
Yerel Yönetim Seçimlerini takiben Keçi
ören Belediyesinde çalışan bazı persone
lin Bakanlığınıza hemen naklen alındığı 
haberi yer almaktadır. 

1. Böyle bir nakil işlemi gerçekleşmiş 
midir? 
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2. Bu nakil işlemi gerçekleşmiş ise, 
yapılan atamalar açıktan atama mıdır? 
Yoksa kurumlararası nakil işlemi midir? 

3. Kurumlararası nakil işlemi ise, il
gililer Bakanlığınıza nakil konusunda han
gi tarihte başvurmuşlardır ve siz talepleri 
nazara alarak hangi tarihte ilgili kuru
mundan muhafakatname istediniz? Bu 
muhafakatname hangi tarihte ve hangi be
lediye başkanı tarafından verilmiştir? Mu-
hafakatnameyi veren belediye başkanının 
o tarihte başkanlık sıfatı var mı idi? 

4. Bu suretle nakledilenler arasında 
muhafakatnameyi veren belediye başkanı 
ile bunları Bakanlığınızda göreve alan ki
şilerin naklen atanan şahıslarla akrabalık 
bağları var mıdır? 

5. Yapılan bu nakil işlemi 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve eklerine uy
gun mudur? Uygun değil ise, haklarında 
ne gibi işlemler yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı: 209.1.MER.ATA.D.B.- 480-89/74116 
Konu: Soru Önergesi 26.4.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 
11.4.1989 gün ve Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 7/608-2569/12367 sayılı 
yazıları. 

1. Keçiören Belediyesinde çalışan 
personelden bir kısmının yerel seçimleri 
takiben Bakanlığımıza tayinleri hakkında 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafın
dan verilen ilgi yazı eki soru önergesi in
celenmiştir. 

2. Keçiören Belediyesinden bir kısım 
personel 27.3.1989 tarihli dilekçeleri ile Ba
kanlığımıza naklen tayin talebinde bulun
muşlar, Bakanlığımızın personel ihtiyacı 
da dikkate alınarak yine aynı tarihte ilgili 
Belediye Başkanlığının muvafakati isten
miş, Keçiören Belediye Başkanlığının 
27.3.1989 tarihli muvafakati üzerine 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçe
vesinde sözkonusu personelin nakil işlem
leri gerçekleştirilmiştir. 

3. 27.3.1989 tarihinde verilen muva
fakat, bu tarihte Belediye Başkanlığı gö
revinden henüz ayrılmamış olan I. Melih 
Gökçek tarafından verilmiştir. 

4. Keçiören Belediyesinden Bakanlı
ğımıza naklen atanan personel ile sözko
nusu nakil işlemlerini gerçekleştiren per
sonel arasında akrabalık bağları bulunma
maktadır. 

Arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

27 . 4 . 1989 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan. ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 

102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

4. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

5. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

6. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

7. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa-



natkârîarın sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

8. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlifc ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

9. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşiinm, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmemoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde 'bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 

Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarım tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarım ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

15. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarım tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

16. — fzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamaının çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 



17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

18. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ülütürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nddenlıerioi ve trafik kazalarının 
önlenebMimesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

19. —• Kocaeli Milletvekili Alaettün ' 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına Miskin önergesi (8/10) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

21. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve" harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

22. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji

sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Filleri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökimenoğlu vje 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

25. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 afkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek -
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

27. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulları-



tıı ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

28. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
TürkçaJkal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

29. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş vje 33 arkadaşın in, kamu ban
kalarınım içinde bulundukları sorunları, 
bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

30. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

31. — Hatay Milletvekilli Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz
liklerinin nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

3i — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlem: 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (!) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 



gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yülarındak 
taşkınlar nedeniyle Hatay tüne bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültü-

ve Turizm Bakanından sözlü soru öner-. 
3esi (6/28) 

10. — Bsıklişebjk Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde »atın alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve fica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

V2. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu* 
na göre görevlerine son verilip de bi
lahare işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yüdırım'ın Tunceli iline biğiı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Oc\k aym-

(1) İçtüzüğün 96 na maddesi uya* 
mca sözlü soruya çevrilmiştir. 

da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. -T- Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerime 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ufkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum tli Ortaköy ilçesi Yay* 
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili öner Mıis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 

. Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Al tiner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samsun Milletvekili Aid Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Milietvekil Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 



22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-. 
ağaoğlu'nun, Artvin il merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat ilçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve licaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

24. _ Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — .Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere iişkin Milli Eğitim Gençlik Vv 
Spor Bakanından sözlü toru önergesi 
(6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay M'illetvekıili Öner Miski' 
nün, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü toru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekilli Alaettiin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına iişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettio 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nm, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış* 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına iişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yümaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik •oruşturmıası nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü^ 
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
iişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Mliletvökiü Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta-< 
marnlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına iişkin Ta* 
rım Orman vfc Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1} 

38. — Bursa Milletvekili BeytuMah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 



Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğkt'nun, 1988 yiı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Mlilletvekii Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atamaı 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku

rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fua't 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kıridaırel Milletvekilli irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü sora önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bk grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. §. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 



la. bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğıma ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü son* 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoglu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin tçif-
leri Bakanından sözlü toru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'aıin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Biriliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasınla ilişkin İçişleri Ba
klanımdan sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarrım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İmlet
mesine Yozgat tünden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan Efcin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet-
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meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
•özlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp^in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ye bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla talisi? 
edilen paraların başka amaçlar için kul-
lanıldiğı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Mıiietvekii 1. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekilli . Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
d ) 

63. — Tekkdıağ Milletvekili Güneş 
Gürseleriin, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ MiİetvekJMi Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

65. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 



66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amaayla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili S/inasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük ilçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa MiUetvekili Hasan Zen
ginin, Manisa ili Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin MI alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Mtiftüöğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğhı'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılımda çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarıma katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. - - Tunceli Mliietvekiılıi Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (l) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözdü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanımdan tözdü 
toru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Millet vekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmlir Milletvekili Mehmet Tu^ 
iv a Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

(D 
80. — Diyarbakır Müetvekiiıli Fuat 

Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça-
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lisanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

82. — Adama Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir Millet vekili İ. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Maırdin Milletvekilli Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, insan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-. 
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski Be
lediye Başkam ile imar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo* 
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola

rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit işlet* 
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ala-» 
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çifit-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özab mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü! 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali* 
ağa'da termik santralar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki lanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korfcmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü som önergesi 
(6/129) 



95. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, İstanbul = Tuzlamda 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev-
det Selivi'nıkı, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Fostaeı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ih-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa üişjkin Enerji ve Tabıiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1) 

102. — Diyarıbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durultürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 

yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve geJjjc vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu< 
Ummaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
m 

109. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
üişklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 



yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan, 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLlK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Baükesir Milletvekili t Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (t) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut 
Ahnak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Milî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118, — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, îskendtrun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kuıumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119, — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Sarayeık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

120, — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

121, — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre B Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

122, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ıu, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre üe 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerleriınde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 



125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunlarına iliş-
kkı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

126, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

I27d — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İl] Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptınlmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmayL 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen 
dağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak II Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü toru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekü İrfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161} 

134. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY • KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin M* 
üye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü 8oru önergesi (6/168) 



141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143t — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in-
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saatinin ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze « Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına üişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
. Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 



— 15 

yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi 
Altmer'in, Karabük îlçeşi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 
* 160. — Hatay Milletvekili Mustafa 

Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakaa-
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nm, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — İzmir Milletveküi Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon-Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 
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172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-

dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

173. — tçel Milletvekili M, Istemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 

i il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kunusarı köylerinin 
İçme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, GüilbirlÜk'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutünk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı bazı kasalba ve 
köylerde gölet -yapılıp yapılmayacağına 
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ilişkin Tarım Orman ve Köyişled Baka» 
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durotürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Entekıin 
Durotürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sintin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2 İ 5) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'm Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-

sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde tli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen îmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Balkanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine iîişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü-

(84 üncü Birleşim) 



•— 18 — 

güne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
sanı önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204s — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, istanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. §. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Sendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sabası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in^ Hakkâri İli Uludere ilçesi Ka 
yadibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri ili Yüksekova ilçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in* Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının içtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 



216̂  — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük: Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sokmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

219. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un» Kocaeli Bindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — İzmir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, Denizli ili Honaz ilçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından istanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia-
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sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili ibrahim 
^ez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sokmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — izmir Milletvekili Veli Aksoy' 
un, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzerinde kredi verlfen kisji ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğime ilşkim Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş « 
Göksün, Götosuo - Elbistan, Göksün • 
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
İ6J26B} 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'mın, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru Öner
gesi (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'mın, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarımın yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü-



ştinülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nıun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu tl'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) s 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş* 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğle'nun, hükümetin Kıbrıs 
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politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazan 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutüfk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekilli Ali Uyar* 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

245. — Hatay Milletvekili Öner 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin tçiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 
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247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytulah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun Milletvekili İrfan De« 
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

251. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hai Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya; Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka-, 
tundan sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne laman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Seııifkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
PireMeki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşebir belediyelerimin yurt dışından 
borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357)' (1) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
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pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

266. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

267. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskio'in, Hakkâri İli Şemdinli ilçesi 
Kaymakamı hakkımdaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü, soru önergesi 
(6/358) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Sa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hkt'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Banka
sından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın-' 
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

270. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidind 
geciktiren bir yükümMnün maruz kaldı

ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru öneıgesi (6/295) 

271. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satmalıma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

272. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi
ğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

273. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik: Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

274. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/308) 

275. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
ııın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

276. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun 
izabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

277. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yularında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya
rarlanabilmek için yatırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı-



na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

278. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

279. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta -. Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğittim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

280. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

281. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli-Geyifcsuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

282. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

283. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerim kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

284. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dm'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
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Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

285. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

288. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğkı'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

289. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

291. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

292. — Konya Mületveküi Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 
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£93, — Konya Milletvekili Vefa Ta-

nır'ın, 1983 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

295. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (l) 

296. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakacından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

298. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz altına alınan vatandaşlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yüında 
uluslararası danışmanlık firmalarından 
alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) (1) 

302. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satı^ 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

303. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
(D 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş-
baJkıanıdiaın sözllü ısoru önıergesi (6/392) (1) 

305. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

306. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

307. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri 
kurmak amacıyla Samsun İline bağlı 
Asıaraağaç Kutlukent ve Çırakman köy
lerinde 1985 - 1986 yıllarında kamulaş
tırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (1) 

308. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
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Gümrük Bakamndan sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

309. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca ta
rım satış kooperatiflerine kullandırılan 
krediler için farklı faiz oranları uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) (1) 

310. — izmir Milletvekili Ahmet Er 
siıı'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

311. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın içinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas* - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

313. •— İstanbul Milletvekili Aytekin' 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

314. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

315. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edî  
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

316. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, SEKA ve Edirne'- OLMÜKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü

dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1) 

317. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

318. — Erzurum • Milletvekili ismail 
Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğün-

, de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

319. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

320. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

321. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

322. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

323. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 
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324. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya îli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

325. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isleyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

326. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'm, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

327. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

328. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat flçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

329. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

330. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Dernirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

331. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

332. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

333. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) 

334. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/ 
13161 sayılı kararnameden istifade eden 
firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/417) (1) 

335. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MİT ile MgHi bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

'önergesi (6/418) (1) 
336. — Hatay Milletvekili Mustafa 

Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

337. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

338. — Tunceli Milletvekili Kamer 
GençMn, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 
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339. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kıaoıu bankalarımın 1987 ve 1988 
yıianımdıalki bazı harcamalarına ve Emllâk 
Bamkasıma ait arazi ve binalardan bir kıs
mının saMdığı iddiasına ilişiklin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

340. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Oanver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalıamnıın 25.2.1987 tarihi ka-
rannıame gereğince Devttet Plianllıama Teş
kilatıma devredıüküği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi idelerimin ödendiği 
iddliasma linkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/424) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum îli Şenkaya ilçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

342. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427>(l) 

343. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan ili Merkez ilçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

344. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'm, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Ba
kanından. sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

345. — izmir Milletvekili Fuat Kıi-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

346. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

347. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Burdur II merkezindeki ilk ve 
orta dereceli oktılllarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddliasma ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

348. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

349. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

350. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

351 i — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 
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352. — Manisa Milletvekili Ümit Can-
uyar'ın, Manisa ili Selendi İlçesine bağ
ılı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

353. — Kars Milletvekili Mahmut 
Atoalk'ın, ülkıemıizce idle imzaflamımiış oflıan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memdufa 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
İddialarına İlişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/435) (1) 

355. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitimi Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

356. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

357. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.198S 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

358. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

360. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

361. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

363. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

364. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

365. — Hatay Milletvekili Mu&tafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/447) (1) 

366. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 
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367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

368. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

369. — Kars Milletvekilli Mahmut 
Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatı
lan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

370. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

371. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nıeiıdlimlin, Sakarya Üniversitesi inşaatıma 
iltişikim Milî Eğiıtlim Balkıamıımdiam sözAlü so-. 
ru önıergesii (6/422) 

372. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER! 
1. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sa

yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanunum Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri

ne Frkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1 /466) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma tamM : 28.2.1989) 

2. —. 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

3. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 
2.3.1989) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komîıtesi Arasında İşbirliğine 
Dair Amlaşmuamım Onaylıanmasımım Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/361) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.1989) 

X 5. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolüm Onıaylanımasıma Dair 
29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti-
riiimesi Hakıkiinıda Kamum, Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plıam ve Bütçe komisyomları 
raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma tamimi : 6.3.1989) 

X 6. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sa r» ve Plam ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 
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7. — İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh 
Ilter'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 

X 8. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 13.3.1989) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı : 
233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

10. — Malmemurluklarının Kayyım 
Tayin Edilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/419) (S. Sayısı: 237) (Da
ğıtma tarihi: 18.4.1989) 

11. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sa
yılı: Askerî Hâfcitmfler Kanununun Bazı 
Mladıdıelliarliınıin Değiştiril.'raesıiı ve Bu Konu
ma 'Geçici MiadideÖer Ek'llenımıesıi Haıklfcında 
Kanun Tasarısı ve .Adalet ve Mıilî Savun-
mıa İkomıiısyoniüaait raport!ıarı> (1/491) (S. Sa
yısı: 238) (Dağıtma tenini: 20.4.1989 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

• 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

. T . B . M . M . (S. Sayısı : 226) 
16 . 6;'. 1964. Tarihli ve . 477 Sayılı Disiplin/. Mahke
meleri/Kuruluşu, . Yargılama •'Usulü ve Disiplin Suç 
ve Cezaları Hakkında. Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bâz;r< Maddelerine -Fıkralar • Ek
lenmesine 'Dair 'Kanun--Tasarısı ve Adalet ve. Millî 

Savunma »Komisyonları .Raporları •-( 1/466)< 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar • 7 .: 7 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
07/101 - 1882/02442 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru

lunca '8.5.1988 tarihinde kararlaştırılan- «36.6.1964 Tarihli ve 477 Sayıh Disiplin Mah
kemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
. - • • . Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

• 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun, vazettiği hükümler itibariyle barış 
hali ile seferberlik ve savaş hali arasında bir ayırım yapmamakta ve her iki halde de 
aynı hükümlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Halbuki seferberlik ve savaş hali
nin, açjklamaları gerektirmeyen özelliği dolayısıyla, disiplin mahkemelerinin barış dö
neminde olduğu gibi kurulup kurulamayacağı, disiplin soruşturması ve duruşma işlem
lerinin aynı şekilde devam edip etmeyeceği ve verilmiş cezaların infazı hususlarında* 
bazı. istisnaî hükümlerin mevcudiyetinde zaruret 'bulunmaktadır. Keza barış zamanın
da işlenmiş bir disiplin suçunun kıt'a disiplinini ihlal etme derecesi ile aynı suçun se
ferberlik ve savaş sırasında işlenmesi halindeki ihlal derecesi arasında fark olduğu mu
hakkaktır. 

Bu sebeplerle, seferberlik ve savaş halinde uygulanacak şekilde bir takım özel 
hükümler getirilmesi ve Silahlı Kuvvetlerin duyacağı ihtiyaca göre bu hükümlerin iş
letilmesi ihtiyacı duyulmuştur. 
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Nitekim 353 Sayılı Askerî Mahkemeler .Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun
da bu ihtiyaç sebebiyle seferberlik ve savaş halinde uygulanacak hükümler ayrıca yer 
almaktadır. Yapılacak değişiklikler ile hem belirli bir ihtiyaç karşılanacak ve hem de 
askerî yargı ile ilgili kanunlar arasında paralellik sağlanacaktır. 

Tasarı, yukarıda bahsedilen mevcut eksiklikleri gidermek amacıyla hazırlanmış
tır. 

MADDE GIEREKÇEUERÎ 

Madde 1. — 477 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince; alay, tümen, kolor
du (Deniz ve Havada eşidi) Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Kuvvet Komutanlıkları ile M.SJB. Müsteşarlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, nezdin-
de disiplin mahkemesi kurulması zorunluluğu bulunmakta ve bu komutanlıklar lağve-
dilmediği sürece mahkemelerin lağvedilmesi mümkün 'bulunmamaktadır. Oysa sefer
berlik ve salvaş halinde aynı hareket ıblölgesinde veya garnizondaki birliklerin her bi
rinde disiplin mahkemesi bulunmasında lüzum ye zaruret-görülmeyebilir. Örneğin bir' 
hareket bölgesinde bir 'kolordu, iki tümen ve beş alay bulunduğu varsayıldığında, bu 
komutanlıklarda 8 ayrı disiplin mahkemesi mevcut olacaktır. Seferberlik ve savaş 
şartlarında, her konuda süratin sağlanması ve insan gücüne duyulan ihtiyaç dolyısıy-
la, fazla disiplin mahkemesine gerek duyulmayabilinir. Bu "bakımdan örnekteki 8 di' 
s iplin maihkem'eisi yerine, görevi yürütebilecek sayıda mahkeme ile yetinilmefc suretiyle 
sorun halledilelbileeektir. 

Bu sebeple, 477 sayılı Kanunun 1 inci maddesine bir fıkra eklenerek seferberlik 
ve savaş halinde bazı disiplin mahkemelerinin lağvedilebilmesi imkânı sağlanmaktadır. 

'Madde 2. — Madde ile, seferberlik ve savaş halinin olağanüstü şartları içerisin
de meydana gelen bir disiplin suçuna ait hazırlık soruşturmasının, suçun niteliğine ve 
vahamet derecesine göre ve komutanların takdirine bağlı olarak gerektiğinde sefer
berlik ve savaş halinin sona ermesine veya sanığın askerliğinin bitimine kadar tatil 
edilebilmesi imkânı getirilmiştir. Nitekim 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun 20 nci maddesinde bu husus, askerî mahkemelerin yet
kisi içerisinde kalan suçlar için dahi öngörülmüştür. Aynı imkânı sağlayan bir hük
mün 477 sayılı Kanunda mevcut olmaması bir boşluk meydana getirmektedir. Mad
de ile askerî yargıya dair kanunlar arasında paralellik de sağlanacaktır. 

Madde 3. — Bu madde ile, disiplin mahkemesine intikal etmiş bir disiplin suçu
na ait duruşma işlemlerinin, seferberlik ve savaş halinde, Tasarının 2 nci maddesinde 
belirtilen sebepler doğrultusunda, tatil edilmesi imkânı getirilmiştir. Bu bakımdan 477 

a Sayılı Kanunun disiplin mahkemelerinin hangi hükümleri verebileceğini belirleyen 27 
nci maddesine bir fıkra eklenerek bu husus açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 4. — 'Bu madde ile 477 sayılı Kanunun «cezaların yerine getirilmesi» baş
lıklı 38 ünci maddesine bir fıkra eklenerek, disiplin mahkemelerince verilen cezaların 
seferberlik ve savaş halinde, bu halin' veya hükümilünün askerliğinin bitimine kadar 
geri bırakılması imkânı getirilmektedir. Nitekim 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 249 uncu maddesinde, bazı suçlar hariç olmak 
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üzere, askerî mahkemeler tarafından verilen cezaların, infazının seferberlik ve sava^ 
hallinde geril bırakılması müm'kün bulunmaktadır. Daha hafif suçları ihtiva eden di
siplin suçlarına verilen cezaların infazının, seferberlik ve savaş halinde geri bırakılma 
imkânı bulunmaması ise bir eksiklik olarak düşünülmektedir. Madde hem 477 sayılı 
Kanundaki bu boşluğu giderecek, hem de iki Kanun arasındaki paralelliği1 sağlaya
caktır. 

Madde 5. — 477 sayılı Kanunun «Malî hükümlerin yerine getirilmesi» başlıklı 
39 uncu maddesinde, «Disiplin mahkemelerinin istirdat ve tazminata dair verdikleri 
hükümler maliye dairelerine bildirilerek bu dairelerce özeli kanuna göre yerine getiri
lir» hükmü mevcuttur. Madde ile özel kanun ibaresine açıklık getirilerek bu konuda 
halen uygulanmakta olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ismen belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile, seferberlik ve savaş halinde disiplin mahkemelerince 
verilecek cezaların artırılarak hükmedileceği düzenlenmiştir. Seferberlik ve savaş ha
linde işlenen suçların askerî disiplini barış zamanına oranla daha olumsuz yönde et
kileyeceği nedeniyle bu hükme ihtiyaç duyulmuş ve 477 sayılı Kanunun «Disiplin Suç 
ve Cezaları» başlıklı 41 inci maddesine bu amaçla bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile, seferberlik ve savaş hali sebebiyle komutanlıkça ha
zırlık soruşturmacının geri bırakılmasına veya mahkemece duruşmaınn tatiline karar 
verilmesi halinde zamanaşımının işlemeyeceği belirtilmiştir. 

Madde 8, —- Bu madde ile de verilen disiplin cezalarının, infaziarının seferberlik 
ve savaş hali sebebiyle geri bırakılması durumunda zamanaşımının işlemeyeceği be
lirtilmiştir. 

Madde 9, 10. — Yürüdük ve yürütme maddesidir. 
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Âdıüet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/466: 

Karar No. : 33 

16.11.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

16.6.1964 Tarihli ve, 411 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü 
ye Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bir Maddesinin: Değiştirilmesine ve 
Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Adalet ve Millî Savun
ma Bakanlıkları temsilcilerinin: de katılmalıanyja Komisyonumuzca incelenip^görüşül
müş, gerekçesii uygun görülerek: maddelerine geçilmesi kabul e'dilmiştir. . 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri 
Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan Ha'kkmda Kanunun 39 uncu • 
maddesinde geçen 6183 sayılı Kanunun tarihi yerine, kanun tekniğine daha uygun ol
ması bakımından adı yazılmış, tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Savunma Komisyonuna sunulmak üzere saygı liie arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Arikara 

Sözcü 
A. ReyhantSakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Kamil Ateşoğulları 

Ankara 

Üye 
Muhittin Karaman 
' Gümüşhane 

Ü y e • • 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Üye 
Ahmet Ersin 

izmir 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

Baş'kanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri " 

Ü y e 
Ay tekin Kotil 

İstanbul 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 
Millî Savunma Komisyonu 22 . 2 . 1989 

Esas No. : 1/466 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK1,MÎLLET MECLÎSİ: BAŞKANLIĞINA 

16.6.1964 Tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü 
ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkında Kanunun BÜr Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 
22.2.1989 tarihli 12 nci Birleşiminde ilgili Millî Savunma ve Adalet bakanlıkları tem
silcilerinin iştirakiyle görüşüldü. , ' • • • • • . . 

Tasarının gerekçesinde de kısaca arz ve izah edildiği üzere; 16.6.1964 Tarihli ve 
477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin1 Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanun 'hüküm'leriil barış, seferberlik ve savaş hali durumlarında bir 
ayırım yapmamaktadır. Oysa ki seferberlik ve savaş halinin barışa göre önemli özel
likler arz etmekte oluşu Kanundaki Hükümlerin de bu durumlara göre düzenlenme
sini gerekli kılmaktadır. • ı • 

Seferberlik ve savaş halinde bir garnizonda veya harekât bölgesinde yeteri kadar 
disiplin mahkemesi kurulmasını, hazırlık soruşturmasının ve duruşmanın seferberliğin 
sona ermesine veya barışa kadar tatiline, disiplin mahkemesince verilen cezanın da 
hükümlünün askerliğinin bitimine veya seferberliğin sona 'ermesine veya barışa kadar 
geri bırakılmasını, verilecek cezaların üçte birden az olmamak üzere artırılmasını 
amaçlayan ve böylece askerî yargı ile ilgilli 'kanunlar arasında da paralellik, sağlayacak 
olan tasarının tümü Komisyonumuzca da uygun görülerek kabul edildikten sonra 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

477 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre savaş ve seferberlik durumunda hare
kât bölgesinde aynı yerde bazan 8 ayrı disiplin mahkemesi mevcut olacaktır. Bu ola
ğanüstü durumlarda insan gücüne duyulan ihtiyaç dolayısıyla görevi yürütebilecek ye
teri sayıda mahkemeyle yetinilmesi gayesiyle hazırlanan tasarının çerçeve 1 inci mad
desiyle meri kanunun 1 inci maddesine bir fıkra eklenmektedir. Bu fıkradaki' (Genel
kurmay Başkanının doğrudan doğruya göreceği lüzum üzerine; ibarcsindeki «doğru
dan doğruya» kelimeler1! kanunların yazın kuralına uygun görülmediğinden madde 
metninden çıkarılmış ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 2, 3 ve 4 üncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. , 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle 477 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi değiş
tirilmek istenmektedir. Maddenin atıf yaptığı 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanu
nun adının sehyen yazılmadığı görülmüş ve tasarının ilk havalesinin yapıldığı Adalet 
Komisyonunun kanun tekniğine uygun olarak yaptığı değişiklik Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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Tasarının 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

İşbu Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep 0. Ergitti 

Kayseri 

Üye 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücele 

İçel 

Üye 
. Âli Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

n 

Üye 
Hasan Pertev Aşçı 

Zonguldak 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Rifat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

• Üye 
İsmail Dayi 

Balıkesir 

Üye 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

oğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

16.6.1964: Tarihli ve 477 Sayılı' Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bazı 

Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezalan Hakkında Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Seferberlik ve savaş halinde, Kuvvet Komutanlıklarının ve Jandarma Genel Ko
mutanlığının teklifi veya Genelkurmay 'Başkanının doğrudan doğruya göreceği lüzum 
üzerine, bir garnizonda veya harekât bölgesinde yeteri kadar disiplin mahkemesi ile 
yetinilebilir.» 

MADDE 2. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezalan [Hakkında Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Seferberlik ve savaş hal inde yapılacak hazırlık soruşturması, sanığın askerliğinin 
bitimine veya seferberliğin sona ermesine veya barışa kadar tatil, edilebilir.» 

MADDE 3. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu,. Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 27 nci maddesine 'birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

«Seferberlik ve savaş halinde komutan veya askerî kurum amirinin istemi üzeri
ne disiplin mahkemesince, sanığın askerliğinin bitimine veya seferberliğin sona erme
sine veya barışa kadar duruşmanın tatiline karar verilir.» 

MADDE 4. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Seferberlik ve savaş halinde teşkilatında disiplin mahkemesi kurulan komutan 
veya askerî kurum amiri, disiplin mahkemesince verilen cezanın yerine getirilmesini, 
hükümlünün askerliğinin bitimine veya seferberliğin sona ermesine veya barışa kadar 
geri bırakabilir.» 
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ADAUETT KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ M E T M ; 

16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayıh Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmen 
süıe ve jBazı Maddelerine Fıkralar Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarınım 1' inc'i mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. ' 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynien kabul edil-
miştir., 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyjonumıuasoa aynen (kabul 
ediilmişüir. 

(MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 
imiaddesi Komiisydnumuzoa aynen kabul 
edilmişti^ 

MÎLLÎ 'SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilme- ' 
sine ye Bazı Maddelerine Fıkralar Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

İMADDE i, — 477 sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkın
da Kanunun 1! inci maddesine aşağıda
ki fılkra öklenmligtir. 

'«Seferberlik ve savaş halinde, Kuv
vet Komutariliiklarınıın ve Jandarma Ge
nel Komutanlığının teklifi veya Genel
kurmay Başkanının göreceği lüzum üze
rine, bir garnizonda veya harekât böl
gesinde yeteri kadar disiplin mahkemesi 
ile yetiniılebilir.»1 

MADDE 2., — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen ikabul 
edilmiştir. 

'MADDE 4. — Tasarının 4 üncü \ 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

TülrjkJiyje Büyük1 Millet Meclisli jQSs Sajşusa; :. .2İZ6). 
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pükümtetin Toklif EjÜtJği Metin) 

MADDE 5. — Ali Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. • '. , 

«Madde 39. 4- Disiplin mahkemelerinin istirdat ve tazminata dair verdikleri hü
kümler maliye dairelerine bildirilerek, 'bu dairelerce 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Ka
nun hükümlerine göre yerine getirilir.» 

MADDE 6. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 41 inci maddesine aşağıdaki fııkra eklen
miştir. 

«Seferberlik ve savaş halinde verilecek cezalar üçte birden az olmamak üzere /bir 
katına kadar arttırılır. Ancak, tertip olunan ceza Kanunda gösterilen cezanın azamî 
haddini geçemez.» 

MADDE 7. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«14 ve 27 nci maddeler gereğince soruşturmanın veya duruşmanın tatiline karar 
verilmesi halinde, tatil süresi içinde zaman aşımı işlemez.» ^ 

MADDE 8. — 477 Sayılı Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu, Yargılama Usulü 
ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkında Kanunun 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. . | 

«38 inci madde gereğince cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılması halinde, 
geri bırakma süresi içinde zamanaşımı işlemez.» • , 

Tüükiyle Büyük Milefc MeclM ;(S. Sayısı : 226) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ıflMiılf Savunma Komisyonunun 
. Kabul İEttiıği Metim) 

MADDE 5. — 477 sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kurullu.su, Yargılama Usu
lü ve Disiplin 'Suç ve Cezaları Hakkında 
Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde .değiştirilmiştin*. 

«Madde 39. — Disiplin "mahkeme
lerinin isitirdat ve tazminata dair verdik
leri hükümler maliye dairelerine bildiri
lerek bu dairelerce 6183 sayılı Amme 
Alacaklannın Tahsil! Usulü Hakkında, 
Kanun hükümlerine göre yerine getiri
lir.» 

•MADDE 6. — Tas afinin 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Adalet Komisyonu
nun kabul ettiği nıeltin Komisyonumuz
ca da 'benimsenmiştir.,. 

(MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen ıkaibul edil
miştir. 

MADDE 7, — Tasarının 7 noi mad
desi , Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miş'tiri 

/MADDE 7. — Tasarının 7. noi mad-
idesii Komisyonumuzca aynen kaıbul edil
miştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul pdil-
m'iştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 

T. Özal 
' Başbakan 

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
î. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Boter 

, Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C, Çiçek 

Adalet Bakam 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı. 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
1 S. Giray 

Ulaştırma Balkanı 
E. Pakdemirli 

Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İ.. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamı 
F. Kurt 

8 . 5 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlöt Bakanı V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakam 
M.; Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı V . 
A. Bozer 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı 
H. C, Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. 
Ş. Yürür 

Tarım Orman ve Köyişileri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M, T. Titiz 

Türküye Büyük Milet Meclisli (S, Sayısı : 226) 



(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu 
maddesi Kont'syonumuzca aynen kalbul 
edilmiştir. 

MADDE ,10. — Tasarının 10 uncu 
maddesi Komîsyjonujmuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Mıi'Hî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu 
maddesi Komisyonumuzca ayneln kabul 
edilmiştir. , • 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

•• » O ' •'-

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 226) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. E. M. M. (S. Sayısı : 227) 
3269 Sayılı Uzman Erbaş, Kanununun 1.0 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi . Hakkında .Kânun'. Tasa
rısı ve Millî .Savunma ' Komisyonu'Raporu (1/492!) 

T. a 
Başbakanlık 11.10. 1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-1934/03346 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan' ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru
lunca 19.7.1988 tarihinde kararlaştırılan «3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. < 
Turgut özal 

Başbakan 

.O E R E R Ç E 

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10 uncu maddesini değiştiren tasarı ile, uz
man erbaşlardan görevleri esnasında harp malûlü, vazife malûlü've adî malullük ne
denleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde kendilerinin ve aile fert
lerinin, ayrıca bunlardan görevleri sırasında harp malûllüğü ile vazife malûllüğünü 
gerektiren nedenlerle ölenlerin maaşa müstahak dul ve yetimlerinin diğer Silahlı Kuv
vetler mensupları gibi askerî hastanelerin muayene ve tedavi imkânlarından istifade 
döneleri sağlanmaktadır. Diğer yandan sözleşmeleri sona ermek suretiyle Silahlı Kuv
vetlerden ayrılanların, ayrıldıktan sonra hizmet ettikleri süre kadar daha kendilerinin 
ve aile fertlerinin muayene ve tedavilerinin askerî hastanelerde ücretsiz olarak yapıl
masına imkân verilmektedir. 

Böylece uzman erbaşlık daha cazip hale getirilmek suretiyle uzman erbaşı ihtiya-
cının karşılanabileceği düşünülmektedir. 

Kanunda sağlık yardımından yararlanacak aile fertleri sınırlı tutulmuş iken, ta
sanda kapsam genişletilmekte, Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 69 uncu 
maddesinde açıklanan aile kavramı içline gliren uzman erbaş yakınlarının sağlık hiz
metlerinden yararlanmaları mümkün kılınmaktadır. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No.: 1/492 
Karar No. : 17] 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3269 sayılı. Uzman Erbaş Kanununun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 22.2.1989 tarihli 12 nci birleşiminde ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Tasarı ile; 3269 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilmek istenmektedir. 
Buna göre uzman erbaşlardan görevleri esnasında harp malulü vazife malulü ve adi 
malûllük nedenleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları veya sözleşmeleri sona 
eren uzman erbaşların Tüıik Silahlı Kuvvetlerinde erhaş olarak hizmet ettikleri süre 
kadar daha kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri subay, askeri 
memur, astsubay ve uzman jandarmalarda olduğu gibi 211 sayılı İç Hizmet Kanunu
nun 66 ve 61 nci maddelerinden istifade ettirilerek muayene ve tedavilerinin askerî 
hastanelerde ücretsiz yapılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Böylece uzman erbaşlık müessesesinin kısmen cazip hale getirilmesini amaçla
yan tasarının tümü Komisyonumuzca da uygun mütalaa olunduktan sonra maddele
rin müzakeresine geçilmiştir. « 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri yerinde görülerek Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kri
tik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam 'edilecek 
uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini maksadiyle 18.3.1986 tarihinde 3269 sayılı 
Kanun çıkarılmıştır. Yaklaşık 2,5 senedir uygulanmakta bulunan bu Kanunun ken
dinden beklenenleri veremediği görülmüştür. Nitekim şu anda Türk Silahlı Kuvvet
lerinde istihdam edilen uzman erbaş sayısı sadece 154 tür. 

Bu değişikliği yeterli görmeyen Komisyonumuz; 3269 sayılı Kanunun, 28.5.1988 
tarih ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununda olduğu gibi, veya bu tür kadro
larda başarılı olan mükelleflerin belli sayıdakilerinin belli bir süre gönüllü askerliğe 

22 .2 ,1989 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 



teşviki gibi tedbirlerle mesleğin daha cazip hale getirilmesini sağlamak amacıyla mez
kûr Kanunun tümünün yeniden ele alınarak gerekli değişikliklerin yapılmasını temenni 
etmektedir. 

işlbu raporumuz Genel Kurul'un tasviplerine arz editadk üzerle Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. • * 

Başkamı 
Recep O. Ergun 

Kayseri 

Üye 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

Üye ' 
• Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

içel 

Üye 
AM Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

Üye 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

Izmirı 

• Üye 
Rifat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
İsmail Dayı 

Bahfcesin 

Üye 
M„ Erdoğan Yetenç 

Manisıa 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak1 

Hasan Pertev Aşçıöğlu 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3269 Sayılı Uzman Erbaş "Kanununun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Baklanda 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. .— 18.3.1986 tarihli ve 3269 Sayılı Uzman Efbaş Kanununun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10. —. Uzman' erbaşlar, ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fert
lerinin muayene ve tedavileri askerî hastanelerde ücretsiz yapılır. Harp malullüğü, va
zife malullüğü veya adî malullük aylığı bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrı
lan uzman erbaşlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile harp ve vazife 
malullüğünü gerektiren nedenlerden dolayı ölenlerin maaşa müstehak dul ve yetimleri 
211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) ve 
(b) fıkraları ile 67 nci maddesi hükümlerinden aynen istifade ederler. 

Uzman erbaşların muayene ve tedavileri hakkında Türk Silahh Kuvvetleri perso
nelinin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak hava değişimi süresinin toplamı bir 
yıl içinde 2 ayı geçemez. Tedavi ve hava değişimi süresi iki ayı geçenlerin Türk Si
lahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında ve 
görev başında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir mes
lek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. 
Sıhhi arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

Uzman erbaşlar sözleşmeleri sona ermek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ayrıldıktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet ettikleri süre 
kadar daha kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin muayene ve 
tedavilerinin askerî hastanelerde ücretsiz olarak yapılmasına devam edilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkmda 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 



.(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
UK.X Erdem 

Devlet Balkanı V. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
•A. Kahveci 

Devlet Balkanı! 
C, Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
, E. Vuralhan 

Dışişleri Bakamı 
A,, Mf Yılmaz 

» • .- \ . 

Millî Eğitim Genellik ve Spor Bakanı 
H. Ct Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
N» Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Ht H. Doğan 

19 . 7 . 1988 

Devlet Bakamı 
'K„ Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakamı 
Yw B. Özal 

Devlet Bakam 
M, Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakam 
M, Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A,\ K.i Alptemoçin 

Bayındırlık ve tsfcân Bakam .[ 
£ Ss Giray 

iUlaştırma Bakam 
E.t Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
İfJ Aykut 

Sanayi ve 
& 

Ticaret Bakanı 
Yürür 

Kültür ve 
M. 

Enerji ve 

Turizm Bakam 
Tt Titiz 

Tabiî Kaynaklar 
F„ Kurt 

Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi £S. Sayısı : 227) 



' • • ' — 7 — 

(Miillı Savunma Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
tir. .' ' 

ı « 1 ——I—^w> 1 » mı 

..Türkiye Büyük Müet Meclisi j(S. Sayısı : 227) 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S , Sayısı : 228) 
Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arka
daşınım, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik 
Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 

Raporu ( 2 / 9 7 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET IMBCLİM BAŞKANLIĞINA 

2547 «sayılı Yükseköğrenim Kanununun .27.5.1988 tarihli ve 3455 sayılı Kanunla 
değişik geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının değiştirilmesi ile maddeye bir 
fıkra ilave edilmesine ilişkin kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikle ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Şimşek Haydar Özalp 
Kbnya ANAP Grup: ©aşfcanvekiliı 

iNiğAr 

Lutfullah Kayalar Muhittin Karaman 
Yozgat Gümüşhane 

Dr. Mehmet Akdemir Şevki Göğüsger 
Gaziantep Kırşehir 

GENEL GEREKÇE ~ 
: ' 2547 sayjilı YlÖK'nun geçici S inci maddesinde- .değişilfciik .yapan 3455 ,sayıil;ıı Kanun; 
halen üniversitede görev yapan, ancak kadrosuzluk nedeniyle bazıı hak ve yefkiılerdien 
yoksun kalan öğretim' üydıerinin (mağduriyetlerini gidermek amacı ile çıkarılmıştır. 

'Üniversiteler ve akademilerle ilğli kanun hükümlerine göre doçentlik! sınavlarını 
tamamlamış bulunaniların, istekleri üzerine önceki mevzuat hükümlerine göre profe
sörlüğe yüksel turneleri hallinde bu Ikişilierıin bulundukları kadrolarda profesör unvanlının 
sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanacakları amir hükmüne göre üniversitelerin 
kadrolarında bulunan doçentler, kanundaki şartları tamamlamaları hallinde başvuru
ları üzerine profesörlüğe yükseltilmişlerdir. 

3455 sayılı Kanunun amacı, bütün bunların yanısıra, üniversite dışında kadro 
şartı aranmaksızın, önceki mevzuat hükümlerine göre profesörlüğe yükseiltilmenin bilim
sel şartlarını yerine getirecek olanlara da profesör unvanının, sağladığıı bütün hak ve 
yetkilerin verilmesi idi. Ancak;'madde içinde «bulundukları kadrolarda» ibaresinin yer 
alması nedeniyle üniversiteden ayrılıp mesleğimi serbest ollaraık yapan fakat profesör
lüğe yükselmenin gerektirdiği bilimsel şartıları yerine getirmiş bu unvanı almaya layık 
kişiler; (kanunun bu hükmünden yararlanamamışlar ve bu kişilerin işlemleri üniver-
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sıi'te senatosunca durdurulmuştur. Yıani, sadiece üniversitiede görevllıi, kadroda bulunan 
kişiler bu halktan istifade ettirilmiş ve böylece önceki mevzuata göre doçent olan bu [ 

ıkişiılerıin müktesep haiMıarı hiçe sayıillmıiştr. 
'Bu durumda ortaya çıkan farklı uygulama, üniversite dışında bulunan ve mes

leğini serbest icra eden fakat bu sırada gerek yeni ve gerekse eski mevzuata göre, 
profesörlüğe yükselmede 'bilimseli şartları, yerine getiren bu •kişilerini mağduriyetlerine 
sebep olmuş ve eşitsizlik doğurmuştur. 

(Bilimsel çalışmalarun son aşamasına gelenfakat çeşitli nedenlerle üniversiteden 
ayrılmak zorunda kalmış doçentlere de, kadrolu doçentlere tanınan halk ve yetkilerin 
tanınması İle bunların profesörlüğe yükseltilmelerimin sağlanması eşitlik açısından 
zorunludur.' 

Yukarıda izah edildiği üzere müktesep halkların korunması ve eşittik sağlamak 
amacıyla hazırlanan kanun teklifi yüce meclisim 'takdirine sunulmuştur. 

MADDE GEREKÇESİ 
, 'Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikve maddeye eklemen yedi bir 

fıkra ile, önceki mevzuata göre doçent olmuş ve halen üniversite dışında mesleğini 
serbest olarak yapan doçentlere, önceki mevzuata göre profesörlüğe başvuru için ge
reken .7 yıllık süreyi itamamlamış olmaları kaydıyla ve kadro şartı aranmaksızın prb'fe-
sönlüğe yükselme limkanıgetirilmektedir. 

Milli Eğitime Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu ' 23 . 2 ,: 1989 
Esas No. : 2/97 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve -5 Arkadaşımın; 2547 sayılıı Yük'sefcöğ-

retiım Kanununun 27.5.1988 tarihli: '3455ı sayılır Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 23.2.1989 tarihli 10 uncu birleşiminde 
YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Kömisyomuımuzca; 2547 saydı: YÖK Kanunumda teklif ile yapılimaisu düşünüllen 
değişikliğe paralel olarak ve.mezkûr Kanunun diğer maddelerinin de aralarında uy
gunluk ve 'bütünlük sağlanması amacıyla; kabul edilen önergelerle; yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Komisyonumuzca düzenlenip kabul edilen yeni çerçeve 1 inci maddeyle 2547 sa
yılı YÖK Kanununun 30 uncu maddesi değiştirilmiş, öğrötim üyeleri için 67 olan yaş 
haddi 70'e çıkarılmış, böylece ilimde belli seviyeye gelmiş olanların bu tecrübelerinden 
daha uzun süre yararlanılması amaçlanmıştır. 

Komisyonumuzoâ düzenlenip kabul edilen yeni çerçeve 2 nci (maddeyle 2547 sa- . 
yılı YÖK Kanununun 60 inci maddesinin (a) fıkrası değiştirilmiş, böylece daha önce 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 228) 
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yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak çalışmış ve daha sonra Bakanlar 
Kuruluna, TBMM üyeliğine seçilenlerin de üniversitelere dönmelerine imkân tanına
rak, yükseköğretimde bu gibi öğretim üyelerinden istifade etme yoluna gidilmesi 
amaçlanmıştır. 

Komisyonumuzca düzenlenip kabul edilen yenil çerçeve 3 üncü maddeyle 2547 
sayılı YÖK Kanununun geçici 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilerek 1984 yılı 
sonuna kadar doçentlik sınavını tamamlamış olanların, önceki mevzuat hükümlerinden 
yararlandırılmaları ile yine üniversite dışından aynı durumda olanların 1989 yılı so
nuna kadar müracaat etmeleri halinde aynı hükümlerden yararlanacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Komisyonumuzca düzenlenip kabul edilen yeni çerçeve 4 üncü maddeyle düzen
lenen geçici 31 inci madde ise; ıbu Kanundan yararlanacaklara 1 yıllık müracaat sü
resi tanımaktadır. 

'Komisyonumuzca metnin başlığı da yeni düzenllemıeilero uygun olanak yazılmış
tır.'' 

Teklifin yürürlüğe ilişkin 2 nci maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Teklifin yürütmeye ilişkin 3 üncü maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Gene1! Kurulun (tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Avni Akyol 

İstanbul 

Sözcü 
A. Servet Hacıpaşaoğhı 

Kayseri 

Üye / 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
M., Ali Doğuslu 

Bingöl 
. 

Üye 
Türkân Akyol 

İzmir 
Geçici maddelere muhalifim, söz 

hakkım saklıdır. 

Başkanvekil'i; 
Kemal Karhan 

İzmir 

Kâtip 
Mehmet §imşek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 
Geç'üci maddelere muhalifim, söz 

hakkım saklıdır. 

';. • -Üye ' 
A. Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 
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KONYIA M!İELETVEK!ill MEBMİET ŞUMŞEİK VE 5 ARKADAŞININ TEKLtet 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik 
Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıltra 

İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 tarlihli ve 3455 
sayılı Kanunla değişik geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş
tir. ' . . . . • . -

Bu hükümlere göre profesörlüğe yükseltilecekler ile önceki mevzuata göre doçent
liğe yükseltilmiş olanlar ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre kadro aranmaksızın 
profesörlüğe yükseltilmenin şartlarını yerine getirecek olanlar doçent ve profesörlüğe 
yükseltilirler. Bu unvanların sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanırlar. 

Önceki mevzuat hükümlerine göre profesörlüğe yükseltilmenin gereklerini yerine 
getirmek şartıyla üniversite dışından profesörlüğe yükseltilmek isteyenler üniversite
lere başvurabilirler ve kadro şartı aranmaksızın profesörlüğe yükseltilirler. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 30. — öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren' 
yaş haddi (70) yaşını doldurdukları tarihtir. 

MADDE 2. —- 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — a) Bir süre öğretim elemanı olarak çalıştıktan sonra Bakanlar 
Kuruluna, Milletvekilliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katıl
mak Ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma 
jile ilgili hükümler sallelt kalmak şartıyla hu Kanun hükümlerine göre Yükseköğ|reitiimı 
Kurumlarına kadro şartı aranmaksızın dönebilirler. 

MADDE 3. — 2547 Sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşa
ğıdaki şekildp değiştirilmiştir. 

«Üniversiteler ve Akademilerde ilgili kanunların hükümlerine göre gerekli yaban
cı dil sınavlarını da vermiş olmaları kaydıyla doçentlik sınavlarını 31 Aralık 1984 ta
rihine kadar tamamlamış bulunanların profesörlüğe yükseltilmeleri de istedikleri tak
dirde 'önceki mevzuatlarına göre yürütülür. Üniversitelerde görevli olmayıp 31 Aralık 
1984 tarihine kadar doçentlik unvanını kazanmış olanlara da 31 Aralık 1989 tarihine 
kadar üniversitelerde herhangi bir kadroya atandıkları takdirde aynı hükümler uygu
lanır. 
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(Konya Milletvekili Meîhimelt Şimşek ve S1 Arkadaişının Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kânun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun KaJbul Ettiği Metlin) 

MADDE 4. '— 2547 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 31 inci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
başvurmaları halinde eski mevzuata göre Akademik unvan alanların yükseltilmeleri 
yine eski mevzuata göre yürütülür. 

MADDE 5. — Teklifin 2 nci maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Teklifin 3 üncü maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. ' * • . ' . 
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