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dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin cevabı 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ortadoğu'da gelişen olaylar ve 
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3. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Aksaray valisinin tutum ve 
davranışlarına ilişkin gündem dı(şı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeci-
ler'in cevabı 
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1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un 

dönüşüne kadar Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1251) 
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Sayfa 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini (2/38) 
İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/177) 301:304 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 300 

1. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz spo
ruyla ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son ver
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 300:301 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 304 

1. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 15 Arkadaşının, 22.4.1983 
Tarihli 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/291) (S. Sayısı : 425) 304:313 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayı
sı : 366) 313:314 

3. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı: 367) 314:315 

4. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) 315:330 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 330 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI ' 330 
1. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Doğu ve Güneydoğu'daki te

rör olaylarına karşı mücadele veren askerî birliklere 1978 yılından bu yana eği
tim, silah ve teçhizat yönünden ne gibi yenilikler sağlandığına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1284) 330:332 

— 284 — 



T.B.M.M. B : 115 17 . 5 . 1990 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Ankara Milletvekili Kâmil T. Coşkunoğlu, TBMM Anayasa Komisyonunun dokunulmazlık 
dosyaları üzerindeki çalışmalarının bir günlük gazetede yer alışına ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, bürokrasideki kadrolaşma hareketleri bulunduğu
na ve partizanca davranıldığına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Mehmet Ke
çeciler; 

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıcoğlu'nun, çay taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına da, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci; 

Cevap verdiler. 

Norveç, Belçika ve Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in; 

Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, Mil
lî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'm; 

Istirahatlı bulunan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in görevine başlamasına kadar, Ulaş
tırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı; 
19 Mayıs 1990 tarihinde New York'ta düzenlenecek Türk Günü Yürüyüşü ve buna bağlı 

programlara Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak parlamentere ve 
SSCB Yüksek Sovyetin resmî davetine icabet edecek TBMM Heyetindeki bir üyenin ra

hatsızlığı nedeniyle davete katılamayacağını bildirmesi üzerine, bu üyenin yerine Anavatan Panisi 
Grubunca Ordu Milletvekili İhsan Nuri Topkaya'nın aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık; 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, (6/809), 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, (6/785); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soru önergelerinin 

geri verildikleri bildirildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler" kısmının 
3 üncü sırasında bulunan 381 sıra sayılı Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edi
lecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanun Tasarısının, bu kısmın 1 inci sırasına; 38 inci sırasın
da bulunan 420 sıra sayılı iki İl ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci sırasına, 

15.5.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 425 sıra sayılı 22.4.1983 Tarihli ve 2320 Sa
yılı Siyasî Partiler Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin, 48 sa
at geçmeden, gündemin 3 üncü sırasına, 

Alınmalarına ilişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında 

(1/529) (S. Sayısı : 381) ve 

— 285 — 



T.B.M.M. B : 115 17 . 5 . 1990 O : 1 

tki ti ve Beş tlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında (1/716) (S. Sayısı : 420), 

Kanun Tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tümleri açık oya sunuldu, oyların 
ayırımları sonucu kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

17 Mayıs 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 20.04'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdemir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 5 . 1990 Perşembe 

Tasan 

1. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Tasa
rısı (1/721) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1990) 

2. — 5590 Sayılı Kanun, 118 Sayılı thracatı Geliştirme, Etüt Merkezi Kurulması Hakkın
da Kanun ile 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı (1/722) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.5.1990) 

Teklif 

1.— Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 10 Arkadaşının, özel tik ve Orta Dereceli öğre
tim Kurumlarının Devletleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/354) (Millî Eğitim ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1990) 

Rapor 

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

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisinin Washington* -
da yaptığı konuşmada ülkemizi eleştirdiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1340) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1990) 
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2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, 1 Mayıs 1990 tarihinde istanbul'da meydana 
gelen olaylarda silah kullandığı iddia edilen polis memurları hakkında soruşturma açılıp açıl
madığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1341) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.5.1990) 

3. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* nın, tzmir tli Eşrefpaşa semtine spor sahası yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1342) (Başkanlığa gdiş tarihi 
: 15.5.1990) 

4. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 -1984 öğretim yılından bu yana üni
versite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1343) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşanın, ülkemiz sporuyla ilgili so
rumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/101) (Başkanlığa gdiş tarihi : 16.5.1990) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Ay (ekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşimini açıyorum. 

III.'— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, işaret 
buyurmalarını rica ediyorum. 

(Kars Milletvekili Kerem Güneş'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı, üç arkadaşımız söz istemiştir, sırasıyla kendilerine söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, esnaf ve sanatkârların sorunları ile yüksek enflasyon 
ve bunların toplumda yaratabileceği bunalıma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Isın Çele-
bi'nin cevabı 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin, yüksek enflasyon ve hayat pahalı
lığı altında ezilen esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Zengin. (SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüksek enflasyon ve 
hayat pahalılığı altında ezilen esnaf ve sanatkârların sorunları ve toplumdaki bunalım üzerine 
görüşlerimi belirtmeden önce, Yüce Meclisin sayın üyelerini saygı ile selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Anayasamızın 171, 172 ve 173 üncü maddelerinde, özet olarak, "devlet, millî ekonominin 
yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri alır; tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder; devlet es
naf ve sanatkârları koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır" denmekledir. 

Türkiye'de el emeği ve alın teri dökerek geçinen insanların yaşam şartlarını incelediğimiz
de, 55 milyonluk nüfusumuzun 10 milyonu rahat yaşıyorsa, en aşağı 45 milyon insan her gün 
yapılan zamlar altında ezilmektedir. 

Türkiye'de halkın derdine çare bulacak hükümet yoktur; başıbozuk bir düzen işlemekte
dir. Her türlü yöntem denenerek, yakın, yan ve yandaşlar desteklenerek köşe dönmek, cep dol
durmak hüner haline gelmiştir. Gelir dağılımı iyice bozulmuştur. Çalışanlar fakirleşmekte, or-
tadirek olarak kabul edilen sınıf ortadan kalkmaktadır. 
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Anavatan İktidarı ülkeyi yönetemediği için suçunu, özrünü yıkacak yer aramaktadır. Eko
nomiyi yönlendiremeyen, enflasyonu yüzde 70'in altına çekemeyen, kazanandan yeterince ver
gi almayıp esnaf ve sanatkârlardan, çiftçiden, memurdan, işçiden yüksek vergi aldığı halde, 
bütçe açığını para basarak karşılayan, bir yılda emisyondaki parayı, Mayıs 1989'da S trilyon 
iken, Mayıs 1990'da 11,5 trilyona çıkararak, parayı pul haline getirerek fiyatlara "dur" diye
meyen, esnaf ve sanatkârların, işçilerin, çiftçilerin, memurun, emeklilerin ve Üreticilerin derdi
ne çare bulamayan İktidar, tüketicinin de ezilmesine göz yummaktadır. 

Sorunlara çözüm bulması gereken Anavatan İktidarı, iftira ve karalama ile "Muhalefet 
belediyeleri bu işleri yürütememektediı', muhalefet, enflasyonu yükseltmektedir" diyebilmek
tedir. Anavatan İktidarı, gülünç duruma düşecek sözler söyleyerek, aczini, her gün, iktidarın 
borazanı haline gelmiş olan TRT'de ifade etmektedir. 

Halkın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Seçmeni aldatmaya kalkanlar kendileri yanılırlar. Gö
revini yapamayanlara, 26 Mart 1989 mahallî idareler seçiminde ANAP'm oylarını yüzde 20'ye 
düşürerek, halk, gereken dersi vermiştir, yapılacak ilk seçimde de gereken dersi verecektir. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, toplum sahipsiz kalınca, kendi işini kendi görmeye başladı. Toplu
mun uyanışı sevindirici olmaktadır. "Açlık sofuluğu bozar" sözünü hatırlamakta yarar vardır. 
Tütün üreticileri haklarını alamayınca Akhisar'da, Kırkağaç'ta, Selendi'de, Turgutlu'da pro
testo yürüyüşü yaptılar. 

Buğday fiyatını 600 TL.'nin üzerinde bekleyen üretici, geçinemiyoruz diye gösterilere baş
layabilir. Bunları çay, fındık, pancar, ayçiçeği, üzüm, incir, zeytin ve pamuk üreticileri takip 
ederek harekete geçebilirler. 

İşçiler, memurlar, emekli ve dullar, yetimler, yani bordro mahkûmları hayat pahalılığı al
tında eziliyoruz diyerek protestoya başlayabilirler. 

Esnaf ve sanatkârlar, her gün yapılan zamlar ve yüksek enflasyon altında fiyatların yük
selmesi nedeniyle sattığını yerine koyamıyor, rafları boşalıyor ve iş yapamaz duruma geliyorlar. 

Son günlerde, İzmir'de, bakkal ve bayilerin başlattığı kola boykotu bütün Türkiye'ye ya
yıldı. Bakkallar ve Bayiler Federasyonununun tüketicilerle birlikte aşırı zamlara karşı kolanın 
satılmaması ve içilmemesi için gösterdiği duyarlılığı ve içtenliği buradan kutluyorum. 

Sayın milletvekilleri, kola boykotuyla fiyatların gerilemesi bir nispette sağlanmıştır. Yu
karıda bahsettiğimiz Anayasa maddelerine göre, Hükümetin, tüketici ve esnaf ve sanatkârlar 
için iyileştirici hiçbir girişiminin olmayışı üzücüdür. Ayrıca, temel gıda maddelerine haksız ya
pılan aşırı zamlara karşı mücadele açan Türkiye Bakkallar ve Bayiler, Kahveciler ve Kıraatha
neler, Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonlarının bu kararlarından dolayı kendilerini destek
liyor ve kutluyorum. 

Sayın milletvekilleri, toplum uyanmaktadır. 21 Mayısta İstanbul SHP teşkilatınca, "On 
gün, Onbeş Gün Et Yeme ve Enflasyona Yenilme" adıyla boy kut tertiplenmiştir. Bu boykotu 
destekliyoruz ve kendilerini kutluyoruz. 

Tüketiciler, aşırı zamlar karşısında mücadeleye adım adım hazırlanmaktadırlar. Hayat pa
halılığı altında ezilen insanlar patlama noktasına gelmişlerdir. Hükümeti, halkın dertlerine çözüm 
bulmak için göreve davet ediyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlarımızın Bağ-Kur sigortalılarına basamak seçme 
ve yenileme, imkânı tekrar verilmeli, kredilerinin limitleri yükseltilmeli, faizleri düşürülmeli, 
vergi, yazarkasa, götürü vergi durumları tekrar gözden geçirilmelidir. Bağ-Kur emeklilerinin 
durumunun iyileştirilmesi şart haline gelmiştir. Bağ-Kur sağlık karnelerinin vize zorunluluğu 
kaldırılmalıdır. 

Ayrıca, asgarî ücretin, insan onuruna yakışır şekilde tespiti gereklidir. 
Üretici taban fiyatları enflasyonun üzerinde maliyetler dikkate alınarak, çiftçilerimizin yü

zünü güldürecek şekilde tespit edilmesi gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda saydığım hususları Hükümetin dikkatine bir sefer daha sun
muş bulunmaktayım. Hükümet, tabandan gelen seslere kulak vermelidir. Yüksek enflasyon 
ve hayat pahalılığı altında ezilen halkımız; biri yer, binler, milyonlar bakar düzeninden kurtul
mak istemektedir. Toplum uyanmaktadır. Bu gidişe dur denilmesini istemektedir. 

Anavatan tktidarı gemisi, bu gidişle, yapılcak ilk seçimde, kayaya çarpıp, parçalanacak
tır. Gemide bulunanları halk adına bir defa daha uyarıyorum; zengini daha zengin, fakiri da
ha fakir yapmak politikasından vazgeçiniz. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mani
sa Parlamenteri Sayın Zengin'in konuşmasından sonra özellikle bazı konularda bilgi vermek 
ve Parlamentoya bazı bilgileri aktarmak ihtiyacını duydum. Çünkü, yapılan konuşma, son de
rece üzerinde dikkatle durulması gereken ve birtakım görüşlerin açıklığa kavuşmasını gerekti
ren noktaları içermektedir. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Bakan, bilgi verecekseniz, söz hakkımız doğar. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (Devamla) — Bu konuda, özellikle fiyat artışları ko

nusunda, sayın arkadaşımızın belirttiği noktaları dikkate alarak, toptan eşya fiyatlarının ve 
tüketici fiyatlarının, 1988 yılından itibaren belli bir düşme trendine girdiğini, 1989 yılı sonu 
itibariyle, 1989 yılında tutulan bu enflasyon oranının 1990 yılı Programına göre de bu düşme 
trendini koruyacağını bize göstermektedir. 1989 yılı itibariyle ilk dört aylık toptan eşya fiyatla
rındaki artışın yüzde 20 olmasına karşılık, 1990 yılında bu artış yüzde 17 düzeyinde kalmakta
dır ve bugün enflasyonun 1990 yılı programına göre, 1989 yılında gerçekleşen 1988 yılı düze
yinde kalan yüzde 68'lik oranın yüzde 60'lann altına ineceğini ve 1990 yılı programında hesap 
edilen gayri safi millî hâsıla deflatörüne göre yüzde 54'lük bir rakamı yakalayacağını bize gös
termektedir. öncelikle bunu belirtmek istiyorum. 

İkinci belirtmek istediğim nokta şudur: Türk ekonomisinde dengelerine oturma çabaları 
içinde ve son birbuçuk yıldaki uygulamalarda da elde ettiğimiz sonuçlar bize göstermektedir 
ki, Türk ekonomisi belli biçimde dengelerine otururken, fiyat yapısında Türkiye'nin yapısal 
sorunlarından kaynaklanan problemlerini aşma noktasında önemli bazı sonuçlar elde edilmek
tedir. örnek olarak şunu verebilirim: tmalat sanayiinde 1989 yılı Nisan ayındaki fiyat artışları 
yüzde 5,6 iken, bu yıl nisan ayında yüzde 2,7 olmuştur. 
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Bugün enflasyonun, yani "Hayat pahalılığı" dediğimiz hadisenin temelinde, kamu kesi
mi finansman açıkları yatmaktadır. Ancak, şunu da açıklıkla belirteyim; kamu kesimi finans
man açığının gayrî safi millî hâsıla içindeki payı Türkiye'de yüzde 6'lara düşürülmüştür; Yu
nanistan'da bu rakam yüzde 22'dir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, 1990 yılı başında veya 1989 yılı sonunda karşılaştığımız fi
yat düzeyinin önemli nedeni, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarıdır. 1989 yılı sonu itibariyle -
toplam 12 aylık- tarım ürünlerindeki fiyat artışları yüzde 95'tir ve bunun temelinde 1989 yılın
da yaşanan kuraklık yatmaktadır. 1989 yılında kuraklıkla ilgili aldığımız ekonomik tedbirler
den, toplam üretimi ve toplam arzı artırıcı olumlu cevap almamıza karşılık, kuraklığın etkisini 
gideremediğimizi görmekteyiz. Tarım ürünlerindeki 12 aylık yüzde 95'lik fiyat artışının ötesin
de, kuraklık nedeniyle enerji üretiminde hidrolik santralların payı -toplam enerji üretiminde-
1988'de yüzde 60 iken, 1989 yılında yüzde 36'ya düşmüştür. Bu ise, enerji fiyatlarında artışlara 
neden olmuştur. Yani termik santralların, kömürle enerji üretiminin pahalı olması nedeniyle, 
enerji fiyatlarında fiyat artışı 1988 yılında yüzde 40 iken, 1989'da yüzde 66 olmuştur. 1990 yı
lında, bu fiyat artışlarını programımız doğrultusunda ve Türkiye'nin yapısal problemlerini bi
lerek, bütçe açıklarını ve kamu kesimi finansman açıklarını bilerek yüzde 50-54'lük bir düzey
de tutacağımızı Parlamentoya belirtmek istiyorum. Hükümetin 1990 programı (Resmî Gazete
de ilan edilen programı) bu doğrultudadır. Türk ekonomisinin bu program doğrultusunda yüzde 
5.7'lik bir büyüme hızına erişeceğini de burada gönül rahatlığı içinde söylemek ve kendimi hu
zurunuzda bağlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada belirtilen gelir dağılımına dönük eleştirilere gelince; şunu 
çok açıklıkla söylemek isterim: Gelir dağılımına ilişkin Devlet İstatistik Enstitüsünde, 1963'te, 
1973 ve 1987'de yapılan tüm çalışmalarda gelir dağılımının yapısal bozukluğundaki patternler 
değişmemektedir. Yani, ANAP Hükümetlerinin, gelir dağılımının yapısını daha bozucu birta
kım politikalar uyguladığını rakamlarda görememekteyiz. Bu rakamları, her bir forumda veya 
Parlamentoda her gündemde tartışmaya veya bilgi vermeye de hazırım. 

Bir başka önemli konu: özellikle taban fiyatlarının enflasyonun gerisinde kaldığı şeklin
deki görüşe karşılık şunu açıklıkla söylemek istiyorum: Enflasyon oranı 1989 yılında, toptan 
eşya fiyatlarında yüzde 68'de kalırken, destekleme kapsamında olan ürünlerin fiyatı yüzde 85 
artmıştır. Bunu çok açıklıkla belirtmek istiyorum ve bir kez daha üstünde durarak belirtmek 
istiyorum. Destekleme kapsamında olan Ürünlerin fiyatları 1989 yılında yüzde 85 artarken, 
Türkiye'de toptan eşya fiyatlarının 12 aylık ortalama artışı yüzde 68'dir. Bu yıl buğday ve tü
tün için verdiğimiz fiyat artışları, bizim programımızda aldığımız enflasyon hedefinin üstün
dedir. Bu nedenle, biz, Türk köylüsünü, Türk üreticisini ezdirmiyor; bilakis, gelirini enflasyo
nun üzerinde- artırıyoruz. Bunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, özellikle, Hükümet olarak, tüketicinin yanındayız. Bu nedenle, 
tüketicinin haklı olarak yaptığı birtakım uygulamaların da doğru olduğu kanaatindeyiz. 

Şunu belirtmek istiyorum; muhalefet belediyeleri ile ilgili görüşlerimizi açıklarken, çalı
şanlara yeterli ücret vermediğimizi ve hayat pahalılığı karşısında çalışanları ezdirdiğimizi be
lirttiniz; ama, 1989 yılında bütçede personel harcamalarına 5 trilyon liralık ödenek ayrılmış
ken, biz program dışına taşarak personel harcamalarını 12 trilyon liraya çıkardık. Yani, 1989 
yılında personel harcamalarında yüzde 150'den fazla artış kaydedildi ve 1989 yılında, çalışan
ların reel ücretlerinin -1986 yılını 100 olarak aldığınızda- 9 puan arttığını görmekteyiz. 
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Bu politikaya bu yıl da devam edeceğimizi belirtmek istiyorum; ama, bugün bunu söylerken, 
sorumluluk duygusu içinde hareket eden bir Hükümet olarak, enflasyonu ve gelecek kuşakları 
da düşünerek, ücret politikalarını, Türkiye'nin dengelerini ve kaynaklarını düşünerek, doğru 
ve tutarlı biçimde ayarlamak veya bunun serbest piyasa mekanizmaları içinde oluşmasını te
min etmek zorundayız. Muhalefet partilerinin mensubu olan belediye başkanlarının çeşitli kent
lerde sendikalarla toplusözleşme pazarlıklarında karşılaştıkları sorunları, düşünme fırsatı ya
ratacağı inancı ile, bir parça, görüşlerinize sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, biz, özellikle Anavatan Partisi Hükümeti olarak, 1990 yılında, bu
rada, 1990 yılı sonuçlarını tartışacağımız 1991 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, 1990 yılı prog
ramında Hükümetin Resmî Gazetede ilan edilen ve bu Parlamentoda geçen bütçe hedeflerini 
büyük ölçüde realize ettiğini, gerçekleştirdiğini, çalışanların, köylünün, esnafın hakkını verdi
ğini, emeğinin, alın terinin hakkını verdiğini göreceğiz ve bunu burada müzakere edeceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ortadoğu'da gelişen olaylar ve Türkiye'nin dış politi
kasına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN -— Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak, Ortadoğu'da 
gelişen olaylar ve bu olaylara paralel olarak Türkiye'nin, dış politikası konusunda gündem dışı 
konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Koçak. (SHP sıralarından alkışlar) 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye, kendi 
dışında yer alan, ancak kendisini çok yakından ilgilendiren uluslararası gelişmelerin, ne yazık 
ki, uzağında kalmaktadır. Doğu-Batı yakınlaşması, Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile olan ko
numunda büyük bir değişime yol açabilir; ancak, bununla birlikte Ortadoğu'da Türkiye'yi et
kileyebilecek tehlikeli ortam hızla tamamlanmaktadır. Dünyadaki barış ve demokrasi rüzgâr
ları, ne yazık ki, bu bölgede görülmüyor. Ortadoğu'da çiğnenen insan hakları, sanki dünyanın 
gündeminde yok ve hatta diyebiliriz ki, insan haklarıyla Batı'nın ilgilenmesi, Türkiye sınırları
nın bitimiyle çakışmaktadır. Sınırlarımız ötesindeki insan hakları, dünya kamuoyunu hiç de 
ilgilendirmiyor. 

Son bir ayda bu kürsüde yaptığım konuşmalarda bir gerçeğin altını özellikle çizmiştim: 
"Ortadoğu'da bizi yakından ilgilendiren olumsuz gelişmeler ve silahlanma yarışı karşısında 
Türkiye, kendisine yeni bir strateji ve ulusal çıkarlarımızı kollayacak yeni bir güvenlik kavramı 
oluşturmalıdır" demiştim. O gün olduğu gibi, bugün de, Hükümetin böyle bir girişimden ya
na olmadığı görülmektedir. 

Türkiye, kendi içerisine kapanıp, kararnamelerle, iç politik hesaplarla uğraşırken, önemli 
bir tehlikenin ayırdına varamama talihsizliğini de yaşamaktadır. Türkiye, tarihinde, bu denli 
beceriksiz bir hükümete sahip olmamıştır. Şaşkın, olayları geriden izleyen, dünyadaki gelişim
leri algılamaktan uzak, bırakınız ileriyi görmeyi, birkaç gün sonra neler olabileceğini bile dü-
şünemeyen bir Dışişleri Bakanlığı kadrosu, iktidar Partisine hizmetten çok ülkesine hizmet et
meyi birinci ödev kabul etse daha doğru olur. Bakanlığın önemli koltuğunda oturanlar FBI 
ajanlarına özenmek yerine, ülkenin dış politikası yönünde kafa yormalıdırlar. 
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Son günlerde Türkiye'nin salt Avrupa Topluluğuna katılmasını engellemekle kalmayan, 
Türkiye'yi Avrupa ülkesi bile kabul etmeyen, tersine, Avrupa'dan dışlamaya çalışan çabalar 
görmekteyiz. Tüm bu gelişmelerin temel nedeni de, Türkiye'nin, bir Asya, bir Ortadoğu ülkesi 
konumuna sokulması anlayışıdır. 

Türkiye'nin Ortadoğu girdabına özellikle sokulmasına çalışılmaktadır. Bu yönde en bü
yük çabayı da ABD göstermektedir. İktidar partisiyle, muhalefet partisiyle hep birlikte bu oyunu 
bozmalıyız. Çünkü Türkiye, bu oyuna alet olduğu zaman, bölgesindeki huzursuzluğu tada
caktır; komşularıyla, bölge ülkeleriyle başı ağrıyacaktır ve belki de Ortadoğu bataklığında 
çırpınıp duracaktır; çağdaşlıktan uzak kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kendi iç sorunları nedeniyle Ortadoğu'dan uzaklaşan Sovyetler Bir
liğinin yerini ABD'nin doldurma çabalarını da görmekteyiz. İsrail ile savaşımlarında Sovyetler 
Birliğini sürekli yanlarında bulan Suriye ve Irak, artık Sovyetler Birliği olmadan kendilerine 
yeni bir politik strateji çizmektedirler. Ortadoğu'nun düşman kardeşleri Suriye ve Irak, bölge
de, bir yandan yeni denge arayışlarına girerken, öte yandan da ABD'ye göz kırpıyorlar. Bizim 
için en ilginç olanı ise, ABD'nin bu göz kırpmalara karşılık vermesidir; hatta tran bile, ABD 
ile yeniden beraber olmak ya da daha önce "en büyük şeytan" olarak nitelendirdiği bu ülkeyi 
eskisi gibi düşman olarak görmediği izlenimini vermeye çalışmaktadır. 

Daha birkaç yıl öncesine dek süren, milyonlarca insanın Ölümüne yol açan savaşın yarala
rının sarılmaya çalışıldığı bölgedeki ilginç bir gelişme de, tran ile Irak'ın uzlaşıcı bir tutum 
içine girmeleridir. 

Suriye ile Filistin arasındaki hava giderek yumuşamaktadır. Irak'ın prestiji sürekli yüksel
mektedir. Irak, Arapların liderliğine soyunmaktadır; İsrail'e meydan okunmaktadır. Bu mey
dan okuma, Irak'a karşı diğer ülkelerdeki önyargıları da gidermektedir. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu gelişmeler ve bu gelişimlerin yol açtığı oluşumlar göz önü
ne alındığında, Türkiye'nin Ortadoğu kıskacına itilmesi nedeni de böylece ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'nin Ortadoğu kıskacına itilme nedenlerinden birincisi, dünyadaki son gelişmeler
dir. Başta ABD olmak üzere Batı, bizi, Ortadoğu konusunda yönlendirme çabalarına girmiş
tir. Askerî yardımların artık kapanma sürecine girdiği, Sovyet tehdidinin ortadan kalkabilece
ği, dolayısıyla, artık, Türkiye'nin ABD'den yardım alamayacağı, Türk yetkililerine iletilmiştir. 
Eğer, Türkiye bu yardımları almak istiyorsa, Ortadoğu'ya dönmesi gerektiği ve burada bir rol 
üstlenerek Batı'nın yanında etkinlik göstermesi gerektiği de, ayrıca, Batılılar tarafından vur
gulanmıştır. Oysa, Türkiye, bilindiği gibi, bu bölgedeki politikasında âdeta gelenekselleşen bir 
duyarlılık içerisinde olmuştur. Ancak, bugün, Ortadoğu bataklığına kayma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalan Türkiye, Batı'ya göz kırparak siyasetini sürdürmek anlayışını bırakmalı, sonucu 
belli olmayan bir yola girmeyeceğini gerekli yerlere bir an önce bildirmelidir. 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin Ortadoğu siyaseti, uzun yıllar sonrası, sağlam bir zemine otur
muştur. Bu bölgede karşılıklı saygıya dayalı, Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkilere bulaşmak
tan uzak duran ve takdirle karşılanan politikasını ne pahasına olursa olsun bırakmamalıdır. 
Günümüz dünyasındaki yeni konumunun ayırdına bir an önce vararak, okyanus ötesinden ala
cağı birkaç kuruşluk yardıma tenezzül etmemelidir. Sözümona müttefiklerimiz olan Batılı dev
letlerin uzun vadeli çıkarları için ucuz politika yapma yanlışlığına düşmemelidir ve en önemlisi 
ve hatta en tehlikelisi olan ve son günlerde sivil ve askerî yetkililerde taraftar bulduğu 
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söylenen, "önce güçlü Türkiye, sonra Ortadoğu'da etkili devlet..." Yani, jandarmalık görevi 
yapabilir düşüncesini de bir an önce bırakmalıyız. Batı dünyasındaki eski ağırlığımızı Ortado
ğu'da oynayacağımız etkin rol ile yeniden duyurabiliriz düşüncesini de bırakmalıyız. 

Saygıdeğer milletvekilleri, kısaca bir konuya daha değineceğim. Sayın Dışişleri Bakanı, 
Ermenilerle konuşulup ya da konuşulmadığı konusuna bugüne dek bir netlik kazandırmadır 
lar. Çankaya'dan bu konuda bir açıklama yapıldığını söylemekle yetindiler. Oysa, olaylar hiç 
de küçümsenecek boyutta değildir. 

Washington Büyükelçimiz Sayın Kandemir'in Ermenilerle Philadelphia'da bir öğle yeme
ğinde buluştuğu, Ermeni lobicilerle ve Ermenilerle doğrudan temas kurduğuna değgin haber
ler ABD basınında yer alıyor. 

Cumhurbaşkanının son Amerika ziyareti sırasında verilen bir resepsiyonda, "Ermeni so
rununun Ermenilerle konuşarak çözülebileceğini" ifade ettiği, hatta, "Biz bu sorunu Ermeni
lere yaklaşarak çözeceğiz" cümlesini kullandığı konusunda ciddî iddialar var. 

Tüm bunlar, ciddî devlet adamı olma erdeminden yoksun kişilerin Türkiye'de söz sahibi 
olduğunun birer kanıtıdır. 

Türkiye'nin dış siyasetteki beceriksizliğinin bir diğer göstergesi de, Dışişleri Bakanlığının, 
Dışişleri Bakanının işlevsizliğidir. NATO ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısında, Türk 
Dışişleri Bakanının bulunmaması talihsizliktir. Gündemi oldukça yüklü olan, gündeminde Baş
kan Bush'un zirve çağrısına NATO'nun hazırlanması, iki Almanya'nın birleşmesi, AGİK ve 
Doğu - Batı ilişkilerinin son konumu gibi önemli olayların bulunduğu böylesi önemli bir top
lantıya Bakanın katılmamasını nasıl yorumlamak gerekiyor, bilemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen toparlayınız, süreniz dolmuştur. 
TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Hükümet, özellikle de Sayın Dışişleri Bakanı, yeniden kurulmaya çalışılan dengeleri ulu

sal çıkarlar doğrultusunda değerlendirmek zorundadır. 
Değerli arkadaşlar, ekonomi ve demokraside çağdaşlaşma yolunda radikal adımlar atma

yan bir Türkiye, çağdaş dünyadan dışlanacaktır, yalnızlaşacaktır ve en kötüsü de, gittikçe is-
tikrarsızlaşacaktır, zamanın da gerisinde kalacaktır. 

Saygılarımla. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçak. 

3. — Niğde Milletvekili Mahmut Oztürk'ün, Aksaray Valisinin tutum ve davranışlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı 

BAŞKAN — Son olarak, Niğde Milletvekili Sayın Mahmut öztürk, Aksaray Valisinin tu
tum ve davranışları hakkında gündem dışı konuşacaktır. 

Buyurun Sayın öztürk. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; sözlerime 
başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, her Aksaraylı gibi, ben de, 56 yıldır vilayettik bekleyen, valilik bekleyen 
Aksaraylılardan biriyim. Cenab-ı Allah bana bu Yüce Mecliste Aksaray'ın vilayetliği için par
mak kaldırmayı nasip etti. 
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A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — ANAP'ın sayesinde... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Çünkü, Allah ANAP'tan büyük. Eğer siz ANAP'ı 
Allah'tan büyük görüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Allah ANAP'tan büyük . (ANAP sırala
rından gürültüler) 

YASIN BOZKURT (Kars) — Kimse onu iddia etmiyor. Öyle benzetme mi olur? 

BAŞKAN — Lütfen... Sayın hatip, lütfen karşılıklı konuşmayın. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Zihniyetiniz ortaya çıktı; yani, Allah'la yarışıyorsu
nuz artık, buradaki partileri bıraktınız (!) (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Camide vaaz mı veriyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisin
de konuşuyoruz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben de Meclise konuşmak için geldim zaten. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konuşmacıya müdahale etmeyin. 

Sayın hatip, siz de karşılıklı konuşmaya girmeyiniz. Lütfen devam edin efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — ANAP'ın bu il ve ilçe yapmalarının temelinde her 
ne kadar "Etkin hizmet götüreceğiz" ön düşüncesi yatıyorsa da, temelinde oyları yüzde 9'lara, 
yüzde 10'lara düşen ANAP il ve ilçe teşkilatlarına takviye olarak vali ve kaymakamlar götür
mek yatıyor. Parası olmayan, bütçede bir kuruşu olmayan hiçbir teşkilat devlete hizmet götü
remez. Batmanlılar da, Sımaktılar da "Vilayet olduk" diye çok seviniyor. Yarın, dört gün son
ra oraya da öyle bir vali gider ki, onları sevindiklerine bin pişman eder. 

Sayın Başkan, sayın valilerin bütün Türkiye'de taraflı davrandığı gibi, Aksaray'da da o 
kadar ileriye gitti ki, ANAP dışında bütün siyasî partileri tam bir baskı ve zulüm altına aldı. 

Sayın vali Aksaray'a gelir gelmez, 3 Eylül'de yapılan il genel meclisi üyeliği seçiminde, 
"Köyleri tanıyorum" bahanesiyle gece gündüz köy köy dolaşarak, "Görün bizi, görelim sizi" 
zihniyetiyle gezdi; ne zaman ki seçim bitti, sayın vali inzivaya çekildi. Bu da yetmiyormuş gibi, 
sayın vali, Aksaray'da ANAP'ın il başkanını, ilçe başkanını milletvekili arkadaşımı ve daire 
müdürlerini de yanına alarak köy gezilerine çıkıyor. Bu, doğru mu? Hangi idarenin tarafsızlık 
ilkesine sığar? SHP parti değil mi, Doğru Yol Partisi parti değil mi, MÇP parti değil mi, Refah 
Partisi parti değil mi? 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Sizi de götürür. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — İhtiyacımız yok. Siz, isterseniz valiyi değil, özal'ı gö
türün, bir şeye yaramaz. Bunu doğru bulmuyoruz, demokrasi açısından tehlikeli bir gelişme 
olarak görüyoruz. İster gülün, ister laf atın, zaten sizin başka vazifeniz yok; ama, devletin va
lisinin, devletin daire müdürlerini alarak, ANAP'ın il ve ilçe teşkilat yetkililerini alarak köy 
köy dolaşması, bizden önce size zarar verir, her şeyden önce sizin zayıf olduğunuzu ortaya koyar. 

Sayın Başkan, bu da yetmiyormuş gibi, geçen perşembe günü il genel meclisi üyemizi de 
alarak, bir fakir vatandaş için Fakir Fukara Fonundan yardım almak üzere vali vekiline gitti
ğimde, vali vekilinin bana ifadesi aynen şöyle oldu: "Senden gelen hiçbir işi yapmayacağız, 
valinin bu konuda bize talimatı var, bu konuda bize emri var." "Acaba sayın vali bu konuda 
taraflı mı davranıyor?" diye düşündüm ve sonra, "Hoşgeldin" demek için yeni Köy Hizmetleri 
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il müdürünün yanına gittiğimde de buz gibi bir havayla karşılaştım. Daha sonra kendisine tele
fon açtığımda, il müdürü bana resmen, "Sayın valinin bize emri var, senden gelen hiçbir işi 
yapmayacağız. Eğer bir şikâyetin, bir derdin varsa, git valiye söyle" dedi. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Yalan söylüyor. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yalan söylüyorsa, teyit ettirin. 
BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakikanızı rica edeyim... 
Değerli milletvekilleri... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın öztürk. 
Değerli milletvekilleri, bir parlamenter arkadaşımızın, herhangi bir bürokratın veya vali

nin davranış ve tutumu hakkında Meclis kürsüsünde konuşma hakları vardır. 
Hükümet yetkililerine, gündem dışı olarak bu doğrultuda bir konuşma yapılacağı da bil

dirilmiştir. Eğer arkadaşımızın söyledikleri gerçeklere aykırı ise, Hükümetin yetkili bakanı kal
kar, cevap verir; ama yerinizden laf atarsanız, arkadaşlarımız bu kürsüde sorunları dile getir
me imkânından mahrum olurlar. Bu bakımdan lütfen hatibi dinleyelim. 

Buyurun Sayın konuşmacı. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, Aksaray'da Köy Hizmetleri Müdürlü

ğüne veya bir devlet dairesinin müdürüne, -hangi partiden olursa olsun- gezdiğim, gördüğüm, 
köylerin dert ve sorunları için gidiyorum, iş takibi için gitmiyorum, parayla işe adam aldırmak 
için gitmiyorum veya şuna, buna eziyet edin diye gitmiyorum... Gidiyorsam ve bir yanlışım 
oluyorsa, bana anında bildirilir. Ancak milletin vekili olarak yemin ettiğim için ve milletin so
runlarının aktarılması için oraya gidiyorum. 

Açık konuşuyorum, eğer vicdanlarınız, karşınızda olan bir siyasiyi, devlet memurları ile 
ezdirmeye müsaade ediyorsa, bu zihniyetten vazgeçin. Kalsaydı, bu zihniyetle Çavuşesku ikti
darda kalırdı. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, şayet, sayın valiye, Ankara'dan bir siyasî veya Hükümet tarafından, "Doğ
ru Yol Partisinden bir milletvekili geldiğinde, devlet dairesinin kapısını yüzüne kapatın" diye 
bir talimat veriliyorsa -ki, zannetmiyorum- bundan vazgeçilsin. Yok, eğer sayın vali kendi ba
şına böyle hareket ediyorsa, lütfen uyarılsın. Eğer uyarılmazsa, doğacak sorumluluktan, biz
zat iktidar mesul olacaktır. Bu işin altında kalmayacağım, Yüce Meclisin çatısı altında, içtü
züğün verdiği yetki çerçevesinde her türlü yola başvuracağım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben bu konuş

mayı Aksaray'a hizmet için gelen bir devlet görevlisiyle uğraşma nedeniyle yapmıyorum. ANAP, 
Aksaray'da ne yaparsa yapsın, silinmekten kurtulamayacaktır. Çünkü, Aksaray'da ANAP'ı 
bir kişi yönlendiriyor. Bu kişi de, devlet imtiyazıyla aldığı, E-5 Karayoluna kurduğu tesislerde 
şimdiye kadar 40'a yakın canın gitmesine sebep olmuştur. Daha 10 gün önce meydana gelen 
bir trafik kazasında tstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri kaza geçirmiş, Cumhurbaşkanlı
ğının helikopteri almış götürmüştür. O kaza geçirilen noktaya bakın... Oraya hangi imtiyazlar
la ruhsat verdiniz? 

Sayın Başkan, ne derseniz deyin, alnımız ak, başımız dik olduğu müddetçe, bizi, değil 
bir vali, 77 tane vali bile yıldıramaz. Eğer biz korksaydık, siyasete atılmazdık. 
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Şunu da unutmayın: Bu fırsat yarın elimize geçtiğinde, aynı valilere sizi ezdirmeyeceğiz; 
biz, millete hizmet için yola çıktık. 

Saygılarımla Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 

RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı, sayın valinin -ismimi ver
memekle birlikte- benimle birlikte köyleri gezmesini eleştirdi ve dolayısıyla bana sataşmada 
bulundu. Eğer kastettiği ben isem, sataşma dolayısıyla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, elbette ki, Meclis Başkanının yorum yapması yanlış 
bir olaydır; ama, milletvekillerinin, bürokratlarla, valilerle beraber bölgeye gitmesi doğal hak
larıdır. 

RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Efendim, işte bunu izah edeceğim. 
BAŞKAN'— Parti başkanlarının gitmesi yanlıştır. Milletvekilleri elbette ki gideceklerdir. 
ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Sayın Başkan, bütün partililerle beraber gidiyor. Valiler bütün 

partilileri davet ediyor. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) —- Sayın Başkan, bunu izah etmek istiyorum. Niye gittiğimi... 
BAŞKAN — İşte, sizin gittiğinizi söylediler... 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — O zaman, niçin gittiğimi söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, gitmenizin de doğal olduğunu söylüyoruz, doğal hakkınızdır. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Siz söylüyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, bunun sataşma olarak kabul edilecek bir yanı yok. 
RAŞtT DALDAL (Niğde)' — Efendim, siz doğal görüyorsunuz, burada zabıtlara geçişi 

doğal değil. 
BAŞKAN — Efendim, yani, bana göre sataşma yok; ama ille de sataşma olduğu iddiasın

da ve ısrarında iseniz, size söz vereceğim. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Efendim, siz doğal diyorsunuz, gitmesi doğru diyorsunuz; 

ama Sayın Milletvekili doğru bulmuyor. Bu da zabıtlara geçti. 
BAŞKAN — Efendim, söyledikleriniz zapta geçmiştir, yani, bunu, lütfen, sataşma biçi

minde almayın. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan hatibe cevap ver

mek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; değerli arkadaşımızın biraz evvel yeni il ve ilçe kurulması ve Aksaray Valisinin tu
tumu hakkındaki konuşmasını hep beraber dinledik. Gerçekten, bir Sayın Milletvekilinin el
bette ki Parlamento kürsüsüne böyle bir konuyu getirmiş olması için önemli bir sebebin oldu
ğunu varsayıyoruz ve zabıtları alıp, konuyu incelemeye alacağız. Onu baştan ifade edeyim. 

Ancak, takdir edersiniz ki, bir milletvekili arkadaşımız başından geçen bir olayı daha de
ğişik bir üslupla ve daha yakışıklı bir üslupla buradan ifade etme imkânına sahip olabilirdi. 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Herkes yakışıklı olmuyor. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Anavatanlıları Allah'la yarı
şan kimseler gibi gösterip, bu kürsüden böyle bir ifade kullanmasını yadırgadığımı ifade 
ediyorum. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Kalitesi o. 
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DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Her şeyden evvel, yeni kuru
lan il ve ilçelerimizi, Türkiye'nin idarî zaruretinden doğmuştur. 1950 yılında nüfusumuz 20 mil
yon, il adedimiz 64; 10 yıl boyunca 195' ile 1960 arasında 3 il ilave edilmiş. 1960'dan 1980'e 
kadar ise, bir tane il kurulmamış. Nüfusumuz iki kat artmış, çoğalmışız, idarî yapımızda çok 
önemli zaruretler çıkmış, değişmişiz; elbette ki, bu artan nüfusun ihtiyacına cevap verecek ida
rî yargılanma zarureti vardır. Biz, Hükümet olarak, hiçbir zaman, devlet memurunu siyasete 
alet etmeyi düşünmedik, bundan sonra da düşünmeyeceğiz. 

Bakın, özellikle ifade ediyorum; dün bir vesileyle de ifade etmiştim: 1980'den önceki siya
sî hayatımızda Amerikalıların, "Spoils System" dedikleri, Fransızların, "Sisteme de dSpouille" 
dedikleri, ganimet sistemi, kayırma sistemi diye Türkçeye tercüme edebileceğimiz sistemin, per
sonel sisteminin esasları, Türkiye'de bütün göstergeleriyle tatbik edilmiştir ve bundan Türk Milleti 
olarak çok ıstırap duymuşuzdur. 

Aziz arkadaşlarım, bu sistemin temeli şöyle özetlenebilir. Devletin müdürlükleri, memur
lukları, belediyenin amirlikleri, paylaşılması icap eden ganimetler, seçimleri kazanan siyasî par
tilerin de bu ganimeti paylaşmak en tabiî haklarıdır gibi özetlenebilecek bu sistem, 1980'den 
evvel bu memelkekette çok açık ve seçik bir şekilde tatbik edilmiştir; bu tatbikatta da, maale
sef, muhalefet partilerimiz, şimdi muhalefet sıralarında oturan partilerimiz birbirleriyle yarış
mışlardır; Türkiye olarak büyük sıkıntı çekmişizdir. 

Huzurunuzda özellikle ifade ediyorum: TÖB-DER'i meydana getirenlerin, POL-DER'i mey
dana getirenlerin, DÎSK'i meydana getirenlerin, TÖS'ü meydana getirenlerin, Anavatan'a po-
litizasyon konusunda, partizanlık konusunda verecek dersleri yoktur. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, yepyeni bir siyasî teşekkülüz ve bu siyasî teşekkülün anlayışı içerisinde, Hükümet prog
ramımızda, partizanlıktan uzak bir anlayışı memleketimizde başarıyla tatbik ediyoruz, tatbik 
etmeye de devam edeceğiz. Hastalığınızı bize bulaştırmayacaksınız. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) Biz, kesinlikle politizasyona düşmeyeceğiz; devlet memurunu siyasetin içeri
sine sokmayacağız ve hiçbir şekil ve surette, devlet memurunu politikaya alet etmeyeceğiz. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Keçeciler, hedef şaşırdın. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bir vali yanlış bir işlem yap

mışsa, elbette ki, bunun hesabını sorarız; ancak, unutmayın ki, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı 
prensibi vardır... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Var idi... 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Milletvekili arkadaşlarımıza 

özellikle söylüyorum; icraî manada, devletin memurlarına gidip, milletvekili sıfatımızla emir 
verme salahiyetimiz yoktur. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Vali tokatlayan sizden çıktı, bizden değil. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Varsa devletten beklediğiniz, 

Parlamento çatısı allına gelirsiniz, burada söylersiniz, ilgili bakanına soru sorarsınız, o bakan 
da, sizin milletvekili sıfatınızla sorduğunuz soruya gerekli cevabı verir. 

Değerli arkadaşlarım, gelin şu politizasyon hastalığından vazgeçelim. Eskiden olduğu gi
bi, valilerimize, yanınıza vatandaşları toparlayıp... 
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EROL AĞAGtL (Ankara) — Vali tokatlayan sizden çıktı. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ağagil... Sayın Elmas... 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — ... devlet memurlarına tali

mat vermeye kalkmayalım. Biz, kanunları yaparız; yaptığımız kanunlara icraatını kontrol ederiz, 
bakarız. Gördüğünüz aksaklıklar varsa, gelir Parlamentoda Hükümetten hesap sorarsınız, Hü
kümet olarak da cevabını veririz, hesabımızı veririz. Hiçbir devlet memurunu parlamenterin 
karşısında savunma durumunda değiliz; ama, unutmayınız ki, milletimize, devletimiz adına 
hizmet veren ve şuraya gelip kendisini savunma imkânına sahip olmayan insanların hakkında 
da her gün bir arkadaşımız sistematik bir tarzda çıkıp onları tenkit etmesinler. Biz, Hükümet 
olarak onlara sahip çıkarız ve ezdirmeyiz. 

Bu duygular içinde, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Bakan, konuşması sırasında "muhalefet 

partileri" diye, partimize sataşmada bulunmuştur, ifadelerde bulunmuştur; sataşma nedeniyle 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmanın mahiyetini açıklar mısınız Sayın Güneş? 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Tutanakları lütfen inceleyin Sayın Başkanım gö
receksiniz ki, "çıkar hesabı peşinde olan muhalefet partileri, TÖB-DER'i, DtSK'i meydana 
getirenlerdir" dedi. Lütfen tutanakları inceleyin. (ANAP sıralarından "Yalan mı?" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan siz burada konuşmanız sırasında "dün şu şu dernekleri oluştu
ranlar, çıkar dağıtanların, burada kalkıp da bizi eleştirmeye hakları yoktur" biçiminde bir söz 
kullandınız. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECtLER (Konya) — Ben, SHP'den hiç bahsetme
dim. "Eskiden bu tür hastalıkları geçirdik, şimdi bu hastalıkları geçirmeyelim" dedim. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, ben, tutanakları celbettikten sonra durumu değerlendireceğim. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Oruç 'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumlıurbaskanlığı tezkeresi (3/1251) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16-18 Mayıs 1990 tarihleri arasında Federal Almanya'ya 
gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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. C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla ilgili sorumsuz 
davrantfları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/101) 

BAŞKAN — Bir adet Meclis araştırma önergesi vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin ileri ve demokratik ülkeler seviyesine gelmesinde dünya insanlarının barış için
de yaşamalarında, birbirlerine saygı ve sevgilerinin devamında en genel yaklaşım spordur. Çünkü, 
spor, barıştır, insan sevgisidir. 

Yurdumuzda sporun gelişmesi, güçlenmesi, alınacak kalıcı ve ciddî tedbirlerle ancak müm
kün olacaktır. 

Oysa, biz neler yapıyoruz? 
Bazı olaylar vardır ki, tüm ülke insanları bu olaylar etrafında kenetlenir, ülke insanlarının 

kalbi tek olarak atar; bu da millî maçlardır. 
Geçtiğimiz aylarda yurdumuz için son derece önemli olan Rusya-Türkiye millî maçı yapıl

dı. Bu maça Sayın Bakan, özel bir uçakla tek başına gitti. 
Demokrasiyi kurum ve kuralları ile yerleştirmeye çalışan yurdumuzda, Sayın Bakanın tek 

başına özel bir uçakla, maç saatinden bir saat önce, devletimizin milyonlarına mal olan bir 
yolculuğa tek başına çıkması doğru mudur? 

Sayın Bakan millî maça neden iki gün önce milliler ve basın mensupları ile gidip takımı
mıza moral kazandırmadı? 

Yukarıda, çağ atlayan sporumuzun içler acısı hali... 
Federasyonlar Fonu tarafından Türk sporuna aktarılan para toplam 6 milyar 278 milyon

dur. Bu miktarın 2 milyar 120 milyonluk kısmı ise sadece temsil, ağırlama ve tören giderleridir. 
Ağırlama giderleri: Atletizm, 32 700 425; atıcılık, 1 680 000; basketbol, 17 433 136, bini

cilik, 4 092 000; bisiklet, 4 378 000; boks, 2 599 300; güreş, 1 268 132; futbol, 36 000 000; 
halter, 8 073 000; hentbol, 11 555 890; kürek, 3 258 000; judo, 33 376 100; okçuluk, 
30 189 000; tekvando, 530 472 000; voleybol, 64 425 550; yüzme, 1 474 000 liradır. 

Kısaca, 1989 yılı Federasyonlar Fonundan Türk sporuna aktarılan 6 milyar 290 milyonluk 
harcamanın 2 milyar 120 milyonluk bölümü tören, ağırlama ve karşılama, uğurlama gideri olarak 
harcanmıştır. 

Bu ağırlama giderleri ülkemizde amatör sporun gelişmesi ve güçlenmesi için harcanması 
gerekirken, keyfî olarak harcandığı, âhbap-çavuş ilişkisi ile "Sporu bırak gösterişe bak" zihni
yetinin ne denli geçerli olduğu ortadadır. 

Genel hatları ile ortaya çıkan "Sporu bırak gösterişe bak" anlayışına bir an önce Yüce 
Meclisin el koyması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu nedenle, ülke sporundaki sorumsuz davranışlara son verilmesi hakkında Anayasımı-
zın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

Mustafa Sangül (İstanbul) 
Mahmut Keçeli (Adana) 
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Ahmet Ersin (İzmir) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
t. önder Kırlı (Balıkesir) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Zeki Ünal (Eskişehir) 
Neccar Türkcan (İzmir) 
Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
öner Miski (Hatay) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
Kenan Süzer (Tokat) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Erol Güngör (İzmir) 
Kâzım özev (Tokat) 
A. Hüdai Oral (Denizli) 
Vedat Altun (Kars) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1402 Saydı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesin
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/38) içtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/177) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergesi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
2/38 Sıra Sayılı Kanurt Teklifim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda İçtüzü
ğümüzün 38 inci maddesine göre bekleme süresini geçtiğinden, doğrudan görüşülmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna şevkini arz ederim. 

Saygılarımla. 

16.5.1990 
öner Miski 

Hatay 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde söz almak isteyen?.. 

Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri konuşmama başlamadan önce, 
Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
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8.3.1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğum 1402 sayılı Sıkı
yönetim Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifim halen ilgili komis
yonda beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak utanıyorum. Bu Mec
lis hâlâ, tnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 2 nci, 7 nci, 8 inci, 10 uncu, 11 inci, 22 nci, 23 
üncü ve 28 inci maddelerine aykırı görüşleri içeren, katılmış olduğumuz Avrupa tnsan Hakları 
Sözleşmesinin de 6 nci, 7 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddelerine aykırı hükümler içeren 1402 
sayılı Yasayı düzeltememiştir. 

Bu yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisince 811 sayılı Kanunla 1966 yılında kabul edilen 
ILO'nun iş ve meslek bakımından ayırım hakkındaki 111 sayılı kararına da aykırı bulunmak
tadır. Ben, uluslararası kuruluşlar için değil, kendi insanımıza karşı reva görülen bu haksız dav
ranışlar için karşı çıkıyorum; hukukun üstünlüğü ilkesinin çiğnenmesine karşı çıkıyorum; Da
nıştayın içtihadı birleştirme kararı, 9 Şubat 1990 tarih ve 20428 sayılı Resmî Gazetede yayım
landı. Yürürlükte olan 1402 sayılı antidemokratik kanuna rağmen, 1402'likler sorunu, ülke
mizde belli bir konuma ulaştı; haklarını kaybedenlere yeniden bazı hak arama yolları açıldı. 

Şimdi, ANAP Grubuna sesleniyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinde en büyük gruba 
sahibisiniz; neden demokrasiye, neden hukukun üstünlüğüne sahip çıkmıyorsunuz? 

Doğru Yol Partisi Grubuna sesleniyorum: Komisyonlarda, neden, bu yasanın düzeltilmesi 
için oy kullanmıyorsunuz? 

1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasında Değişiklik Yapılmasına tlişkin teklifim, hükümet tasa
rısıyla birlikte Adalet Komisyonunda en son 16.11.1989 Çarşamba günü görüşülüp, alt komis
yona havale edildi. Tam 6 aydır, alt komisyonda, görüşülmeden bekletiliyor. Bu haksızlığın gi
derilmesi için Yüce Parlamento daha ne kadar bekleyecek? Bunu bilmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ara, sayın bakanlara da sormak istediklerim var: 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan her yerde, hukukun üstünlüğünü ve insan hakları
nı savunuyorlar; buna gerçekten inanıyorlar mı? İnanıyorlarsa, 1402 sayılı Yasayla ilgili 
çarpıklıkların bir an evvel düzeltilmesi gerekmez mi? İnanıyorlarsa, Danıştayın içtihadı birleş
tirme kararının Resmî Gazetede yayımından sonra, Başbakanın, derhal bir genelge çıkarıp, 1402 
sayılı Yasa nedeniyle görevlerine son verilen bütün memur ve işçilerin göreve dönüşlerini sağla
maları gerekmez mi? Mahkeme kararı alıp, başvuran pek çok 1402'likler, "şu anda kadromuz 
yok, gelince alırız, Başbakanlıktan bu konuyla ilgili bir genelge gelmedi, onu bekliyoruz. Hele 
bir Bakanlığa soralım, oradan ne cevap gelirse ona göre hareket ederiz" gibi cevaplarla, yıllar
dır çektikleri çile yetmiyormuş gibi, şimdi de savsaklanıyorlar. Danıştayın içtihadı birleştirme 
kararının sonuç kısmında "1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin 2766 sayılı 
Yasa ile değişik son fıkrasında yer alan, bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar hükmü
nün, yukarıda belirlenen anlam ve kapsamı karşısında, adı geçen madde uyarınca, sıkıyönetim 
komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilen memurların, diğer kamu görevlilerinin ve 
kamu hizmetlerinde görevli işçilerin, ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için yasa 
ve yönetmeliklerde öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşuluyla, işlerine son verildi
ği; bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra, kurumlarınca eski görevlerine iade edilmeleri gere
keceğinden, içtihadın Danıştay Beşinci Dairesinin 14.4.1988 gün ve esas 1987-2417, karar 
1988/1286 sayılı kararı doğrultusunda birleştirilmesine; 7.12.1989 gününde, birinci toplantıda, 
oy çokluğuyla karar verildi" denilmektedir, bu karar karşısında, Hükümetin ve bağlı kuruluş
ların tutumları, hukuka ve demokrasiye karşı açıkça aykırılık taşımaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yine, Danıştay kararında; Gerek Milletvekili Seçimi 
Kanununda, gerek 2972 sayılı Mahallî İdareler organlarının seçimi ile ilgili Kanunda, seçilme 
yeterliliği ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve sıkıyönetim komutanlarının istemi üzerine, görevin
den alınan kamu görevlilerinin seçilemeyecekleri yolunda herhangi bir hükme de yer verilme
miş ve bu durumda olan kimi kişiler, milletvekili olarak, yasama organı üyeliğine seçilmişler
dir. 2766 sayılı Yasadan sonra kabul edilen seçim yasalarının, her biri, geniş anlamda birer ka
mu niteliği taşıyan görevlere seçilmeye engel görmediği bir hukukî durumun, diğer kamu gö
revlileri için de aynı sınırlar içinde yorumlanması, hak, adalet ve eşitlik ilkelerinin bir gereği 
olması lazımdır" denilmektedir. 

Kararda, aramızda 1402'ük olan milletvekillerinin bulunduğu da belirtilmektedir. Bu mil
letvekilleri yasama görevi yapacaklar, bakan olabilecekler, yani kamunun en üst düzeyinde gö
rev yapabilecekler; ama milletvekillikleri sona erince, şu anda yürürlükteki yasa gereği çok da
ha alt düzeyde bir kamu görevinde çahşttrılamayacaklar. Bunun, hukukla, mantıkla, adaletle 
bağdaşır bir tarafını göremiyorum. Bir hukuk devleti olacaksınız, 1402 sayılı Yasa gereği açı
lan bir davadan aldığınız bazı cezalarınız için temyiz yolunuz kapalı olacak... Nerede hukukun 
üstünlüğü ilkesi, nerede hukuka bağlı devlet? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1402 sayılı Sıkıyönetim Masasındaki çarpıklıkların, zaman 
geçirilmeden, elbirliği ile bütün grupların katılımıyla düzeltilmesi gerekir, düzeltmemiz gere
kir. Eğer, gerçekten, demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, bu
nu bir an önce bu Mecliste çözmemiz gerekir; bu Mecliste çözümlenmesi gerekir. 

Bu nedenle, içtüzüğümüzün 38 inci maddesine göre, vermiş olduğum kanun teklifinin Meclis 
gündemine alınarak görüşülmesine karar verilmesi için Yüce Meclise arzda bulundum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 

önergenin aleyhinde, Sayın Alpaslan Pehlivanlı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Pehlivanlı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; Sayın Miski'nin teklifi bizim gündemimizde. Sayın Miski'nin teklifini ve 
dosyayı görüşmek üzere biz gündem de tayin ettik; fakat bu arada, Çalışma Bakanlığının ILO 
ile ilgili çalışmalarının olduğu bize iletilince, bu çalışmaların sonucunu beklemek üzere ertele
dik. Nitekim, aynı sırada, zaten, Danıştayda da bu konu gündemdeydi; onun da sonucunu al
mak gerektiğini düşündük ve o nedenle de erteledik. Bu arada, Hükümetin, 1402 sayılı Kanu
nun ilgili maddelerinin değişikliğiyle ilgili bir tasarısı Millî Savunma Komisyonunda görüşül
meye başlandı. Birlikte görüşmek üzere, ileriki bir tarihte almayı uygun göndük. 

Tabiî, bizim bu gecikmemizin hukuk müessesemizde bir zararı oldu, kabul etmek gerekir. 
Maalesef, Danıştay, Kanununda çok açık hüküm olmasına rağmen, Sayın Miski'nin biraz ev
vel okuduğu kararında, kanunu görmezlikten gelerek; madem ki, Türkiye Büyük Millet Mecli
si halletmiyor, âdeta, ben hallederim gibi, hukuk müessesesini yaralayan; belki mantıken, bel
ki insan hakları bakımından, belki realite bakımından, belki mantık bakımından doğru; ama 
mevcut kanunlara göre, karar vermesi gereken Danıştayın tatbikatı bakımından kötü bir örnek 
olan bir karar verdi. Bu, tabiî, gecikmek bakımından belki bizim hatamız; ama, hukuk devle
tinde kanunlara göre karar vermesi gereken bir yüksek mahkemenin verdiği örnek bakımından 
da, içtihatlarımıza kötü örnek olarak geçecek. 
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Gündemimizdedir, en kısa zamanda görüşmeye almaya çalışacağız. 
Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Adalet Komisyonu Başkanının belirttiği gibi, bu kanun 
üzerinde değişiklik yapılması işlemlerinin gecikmesi ciddî sorunlar yaratmaktadır. Sayın Ada
let Komisyonu Başkanı da, "Bunu bir an evvel görüşmek arzusundayız" demektedirler. 

Sayın Miski, siz önergenizi geri alırsanız, Komisyonda bu görüşülecek ve maksat hâsıl 
olacak. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, madem kısa zamanda görüşülecek, peki, geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Miski önergesini geri almıştır. 
Sayın Milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Amasya Milletvekili Mehmet Talıir Köse ve 15 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarilûi 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/291) (S. Sayısı : 425) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 15 Arkadaşının, 
22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyerler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Teklifin tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar 

Topçu söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Topçu. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Amasya Milletvekil Sayın Mehmet Tahir Köse ve 15 arkadaşının, 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Yasasının 15 inci maddesindeki, genel başkanların seçim süreleriyle ilgili fıkrasının değiştiril
mesini teklif eden yasa teklifi üzerinde, grubumuzun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 2820 sayılı Yasa, 12 Eylül sonrası çıkarılmış birçok yasa gibi, deve
ye benzer. Deveye sormuşlar, "Boynun niye eğri?" o da, "nerem doğru ki?.." demiş. 

(1) 425 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şimdi, hemen hemen başlangıcından sonuna kadar ihtilal sonrası bir tasarruf olarak ve 
ihtilali yapanların kafasındaki yasaklara cevap vermek üzere, demokrasinin ihtiyacına göre de
ğil de, ihtilali yapanların kafasındaki yasaklara cevap vermek üzere hazırlanmış olan bir yasa
nın, böyle ikide bir verilen değişiklik önergeleriyle düzeltilmesi mümkün değildir. 

2820 sayılı Yasa, esasen, ülke ihtiyaçlarından çok, kerameti kendinden menkul insanların 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bunun örneklerini sadece 15 inci maddede değil, sıralamaya 
kalksam, burada Sayın Başkanın bana birkaç saat konuşma izni vermesi gerekir; o da ne İçtü
zükçe mümkün, ne de bugünkü oturumun tamamını içine alacak bir konudur. 

2820 sayılı Yasanın sadece belli birkaç temel kusurunu saysak, gerisinin ne olduğu herhal
de anlaşılacaktır. 15 inci maddeden başka -yasa görüşülmeden önce teklif sahibine demin ha
tırlattım, gözünden kaçtığını belirttiler- aynı yaşanın 19 ve 21 inci maddelerinde benzer hü
kümler vardır. Yani, 15 inci maddede, genel başkanın seçimini en çok beş defadır diye tahdit 
etmiştir, altıncıya seçilemez demiştir, altıncı defa seçilebilmek için, yasayı yapan kerameti ken
dinden menkul zat, "Bir defa ara vermesi lazım" diyor. Gerekçesini aradım, üşenmedim. Ba
na bir vazife verildiği zaman, bu tür şeyleri çok dikkatle izlerim, araştırır bakarım. Bunu niye 
koymuşlar diye, gittim, kütüphanede, bu Yasanın bütün gerekçelerini inceledim. Yani, bir in
san bir partinin başına genel başkan olarak beş defa seçilmişse, -tslamdaki, aynı kişinin birden 
çok boşanması halinde, araya bir defa hülle girmesi gibi- altıncı defa seçilebilmesi için, niye 
ara verip de ondan sonra seçilmesi lazım? Yani, orada ilahî bir sebep var, onu öyle diyor; ama 
burada beşerî bir sebep var. İkisini birbirine benzetiyor değilim tabiî; sadece sonucu itibariyle 
söylüyorum. Onun ilahî bir sebebi var, bunun beşerî bir sebebi var; ama, sebebini bulmak müm
kün değil... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Ne lüzumu var bu 
benzetmenin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, "Buraya o maddenin konmuş olmasının, yani, 
'ara vermeden seçilemez' hükmünün konmuş olmasının ne lüzumu var?" diye bu Kanunu ya
panlara sormak lazım. 

Ben diyorum ki, bu hükmün benzeri, 19 uncu maddede de var. Nitekim, Siyasî Partiler 
Yasasının 19 uncu maddesini açarsanız, altıncı fıkrasında, "İl başkanı en çok Uç yıl için seçilir. 
Aynı kişi ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez" der. 

Sana ne kardeşim; kaç defa seçilirse seçilir... Seçen adamların bileceği bir şey. İsteyen onu 
altı defa da seçer, isteyen hiç seçmez; isteyen bir defada geri alır... Çünkü, demokrasilerde, tek
rar tekrar seçilmenin ölçüsü, başarıdır. Ticaretle siyaset, bir noktada birleşir: Birisi başarısızlı
ğı kaldırmaz, öteki zararı kaldırmaz. Siyasette başarısız olduysanız, sizi bir daha seçmezler. 
Yasa zoruna gerek yok. 

Aynı hüküm, aynı Yasanın 21 inci maddesinde de vardır; 21 inci maddesinin, sanıyorum 
onuncu fıkrası olacak. Evet, burada da "İlçe başkanları üç yıl için seçilir, beş defadan fazla 
seçilemez" diyor. Yani, bana göre, aslında teklif bir noksanla gelmiştir; ancak, eh bu kadar 
kusurlarla dolu bir yasanın tek tek düzeltilmesi mümkün değil; ama, hiç değilse, şimdilik bir 
maddesini, ileride toptan doğru dürüst düzeltinceye kadar, şimdilik bir maddesindeki kusuru, 
yani kusurlardan bir tanesini kaldırdığı için, olumlu ba'cmak mümkün. 

Bundan ibaret mi?.. Hayır. İlerideki maddelerine bakarsanız, der ki: "Kapatılmış olan 
siyasî partilerin adları ve amblemleri kullanılamaz." Niye?.. Biz yasakçı bir ülkeyiz de 
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ondan dolayı. Gerekçesi yoktur, makul bir sebebi yoktur, izah edilebilir bir tarafı yoktur. Sa
dece bir izahı vardır; bazıları rahatsız olur, kullanırsanız rahatsız olanlar çıkar. 55 milyonun 
içerisinden 55 kişi rahatsız olur, 55 milyonun dediğini kimse dikkate almaz da 55 kişinin rahat
sızlığını dikkate alır. 

Başka bir sebep de şudur: 27 Mayıs İhtilalinden sonra yapılan Siyasî Partiler Yasasında 
-ki ilk defa siyasî partiler yasası yapılıyordu, 27 Mayıs öncesinde siyasî partilerin yasası falan 
yoktu; siyasî partiler, Dernekler Yasasına göre kurulurdu; 27 Mayıstan sonra, "Bu iş düzenli 
olsun" dendi, bir Siyasî Partiler Yasası hazırlandı- ilk iş, ocak bucak teşkilatlarının kurulması 
yasaklandı. Dendi ki; "Siyasî partiler ocak bucak teşkilatı kuramazlar!" Niye kuramaz? "Efen
dim, ülkeyi birbirine ocak bucak teşkilatları düşürmüştür. O zaman ne yapalım? Bu teşkilatı 
kaldıralım." Yani, bunları düzeltelim, işler hale getirelim. Hayır, oldum olası, nedense, Türki
ye'nin kaderine el koyanların kafasında çok uzun yıllardır bu tür fikirler oluşmuyor; bir mües
sese zarar vermeye başladı mı, müesseseyi kaldırıyor. Nitekim, işte, hoşuna gitmediği için Mec
lisi kaldırıyor. Allah'tan ki, millet demokrasiyi benimsemiş de, sonradan açmak zorunda kalı
yorlar; Atatürk'ün eseridir, milletin canı gönülden benimsediği, sahip çıktığı bir eserdir de, 
açmak zorunda kalıyorlar. Benim endişem o ki, eğer böyle bir durum olmasa, bu müesseseleri 
kapatıp, bir daha açmayacaklar. 

12 Eylül 1980 oldu, 1982 Anayasası geldi; 1982 Anayasası başka yasaklarla beraber geldi. 
68 inci madde ne diyor: Siyasî partiler, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde -söz çok 
enteresan- ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremez..." tik defa, kadın kolu, genç
lik kolu ve benzeri kol kurmanın ayrıcalık olduğunu, bu anayasa koyuculardan anlıyoruz. Ta
biî bunların, ne demokraside, ne de siyaset literatüründe yeri yurdu var; koymuş, "Ben yap
tım, oldu" demiş. 

Aynı yasa, aynen 1961 Anayasası gibi, ocak bucak teşkilatlarını yasaklıyor. Hatta, ben 
bu yasaklamanın sebebini de araştırdım "nedir?" diye, sonra bir yerde buldum, orada, "12 
EylüPden önce Türkiye'de bir partinin yalnız il ve ilçede bulunan teşkilatlarının sayısı 639'du. 
Bu rakamı şimdi köy ve bucaklara yayarsak, 46 bin olur. Türkiye bu kadar büyük bir siyasî 
teşkilatlanmayı kaldırmaz" diyor; ama bunu diyen kişiler, hiç farkına varmadan, 2820 sayılı 
Yasanın 20 ve 21 inci maddelerinde, siyasî partilerin ilçeden başlayan teşkilatlarının, köy ve 
mahallelerde demokratik usullerle delege seçip, aldıkları oya göre delege tespit edip, eğer seçi
me katılmamış ve oy almamışlarsa, orada kaydettikleri üyelerin adedine göre koyacakları bir 
ölçü dairesinde delege tespit edeceklerini, yani köyde bir teşkilat oluşturacaklarını hükme bağ
lamış. Siyasî partilerimizin hepsinin, köyde teşkilatları var, en azından büyük siyasî partilerin 
köyde teşkilatlan var, delegesi var. Hatta, bazan, bir ocak bucak teşkilatını oluşturacak sayı
nın da çok üzerinde var. öyle köylerimiz var ki, mesela, partimizin 15 tane delegesinin olduğu 
köylerimiz var ve burada ocak teşkilatı kurmaya kalksanız 3 kişi ile kurarsınız; çünkü, 15 dele
gesi vardır. 

Anayasamız, partilerin kadın kolları kurmalarını yasaklamış olduğu için partimizin birisi 
Papatya Sevenler Derneği kurmuş, bu işi oradan yönetiyor. Bir başka parti, bu işi başka bir 
formüle ve kurala bağlamış, öyle götürüyor. Bir başka parti, bu işi bir komite haline çevirmiş 
öyle götürüyor; niye?.. İhtiyaç var da onun için. 

Beyler, bir partide, kadın kolu, işçi kolu gençlik kolu bulunması ayrıcalık değildir. Siyase
tin okulu olmadığı için, siyasî partiler, bir nevi okuldur; oraya girilecek, çıkılacak ve yetişile
cek lir siyasette. Siyaset, yapıla yapıla öğrenilegelinir. 
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8 yılda bir başkan değiştirmeyi gelenek haline getirmiş Amerika'da bile, 8 yılda bir veya 
dayanamıyorsa 4 yılda bir değişip gelen başkanlar, gökten zembille iner gibi gelmiyorlar. Aday 
oldukları paritlerin içerisinde belli çalışmaları ve siyasî performansları uzun yıllar göstererek 
kendilerini kabul ettirerek geliyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle gökten zembille inercesi-
ne, "ben siyaset bilirim" diye gelip siyaset yapmak yok, okullarında Öğrenerek geliyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Bizde var; parti baş
kanları anlaşıp Cumhurbaşkanını seçmek istiyorlar. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bizde var, tabiî. Bizde, hep, böyle tepeden inme geliyor; 
bizim de zaten şikâyetimiz odur. Biz diyoruz ki, "Bu olmasın." Zaten, ülkeyi, 10 yılda bir ya
pılan askerî darbeler, devlet ricali dediğimiz devlet adamlarını yeteri kadar biçiyor. Tutup, bu
nu bir de yasaya biçtiriyorsunuz. 

Şimdi bir siyasî partinin başına gelen genel başkanın, üç devre sonra, yani -her kongrenin 
üç yılda bir yapıldığını kabul edersek, bazan iki yılda bir yapılabilir-15 yıl sonra tam başarının 
zirvesinde iken, "Hadi bakalım, senin süren doldu, çekmeceni boşalt, pilini pırtını topla, Al
lah selamet versin, senin yerine bir başkasını bulup, onu yetiştireceğiz" gibi akıl almaz, man
tık almaz, izahı kabil olmayan yöntemlere gidiyoruz, onlarda medet arıyoruz. Halbuki, bir ül
ke, yetişmiş kafalarının, yetişmiş insanlarının kıymetini bilmelidir. O yetişmiş insanlara mutla
ka bir gün ihtiyaç olacağını, artık, Türk Milleti, Türk Ulusu anlamalıdır, görmelidir. Bana gö
re, esasen, ulus bunu görüyor da, bazıları görmüyor... İşte Yunanistan'da Karamanlis örneği. 
Kaçıncı defadır gidiyor, geliyor; ülkenin ihtiyacı olduğu zaman çıkıyor geliyor. Elbette ki, ye
tişmiş insanlara, yetişmiş kafalara ülkenin bir gün ihtiyacı olur. İhtiyacı olması temenni değil
dir; ama ihtiyacı olduğunda da aradığını bulamaması kötüdür; bizim üzerinde durduğumuz 
nokta budur. 

O bakımdan, grubu bulunan üç siyasî partinin daha kısa, daha müfit, muhtasar, yani dü
zenlemelerini kendi tüzüklerine, kendi iradelerine bırakabilecekleri bir siyasî partinin, özellikle 
de devletin resmî memurlarının elini çekeceği... Kongre yapacaksınız, hâkime gideceksiniz; üye
nizi savcıya bildireceksiniz. Partiyi devlet ile müştereken yürütüyoruz, götürüyoruz; devletin 
en önemli mevkilerindeki kişilerle müştereken götürüyoruz. Bunların da elinin eteğinin çekil
diği ve özellikle ve özellikle insan haklarının aktifini teşkil eden, siyasî hakların, Birleşmiş Mil
letlerin koymuş olduğu beş sınırlama kuralı, "Kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlak, genel 
sağlık ve başkasının özgürlüğü" kurallarının dışında sınırlanmadan, bu beş kuralın dışında 
sınırlanmadan, ülkenin ihtiyacına doğru dürüst cevap verecek ve ülke demokrasisini, "Avrupa 
demokrasileri seviyesine" değil, -ben bu lafa da bozuluyorum- daha ilerisine, biraz da Türki
ye'nin örnek alınacağı bir çağa götürmesi için, yeniden düzenlenmesi yapılmak üzere, bu tekli
fi getiren arkadaşlarımıza bu küçük kusuru düzelttikleri için teşekkürlerimizle, yasa teklifi le
hinde oy kullanarak çıkarılmasını sağlayacağımızı saygıyla bilgilerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Gümüşhane Milletvekili Sayın Ülkü 
Güney. 

Buyurun Sayın Güney. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Amasya Milletvekili Sayın Mehmet Tahir Köse ve 15 arkadaşının, 2820 sayılı Ka
nunun 1 maddesi üzerindeki değişiklik teklifi üzerinde, grubum adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 2820 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, siyasî parti 
liderlerinin üç yıl olmak üzere; ancak, azamî beş defa peş peşe seçileceğini öngörmekte ye bu 
seçimi müteakip de üç yıl aradan sonra tekrar seçilebileceklerini ifade etmektedir. 

Anayasamızın 67 nci maddesinde, "Temel hak ve hürriyetler" ibaresinin yer aldığı kısım
da, hepimizin bildiği gibi, seçme, seçilme ve siyasî faaliyetlerde bulunma hakları, Anayasamı
zın temel haklarıdır, Anayasamızın bize verdiği temel bir hak ve hürriyettir. 

Bu bakımdan, bu fıkranın değiştirilmesi elbette gerekli ve lüzumludur. Bu vesileyle, bu ka
nun teklifini veren arkadaşımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan değerli arkadaşım geniş ve engin hukuk 
bilgisiyle bu konuda çok detaylı bilgiler verdiler. Hatta, bir deve gibi bu kanunun her tarafının 
eğri olduğunu, bu kanunun ihtilallerin ürünü olan bir kanun olduğunu; işte, bu kanun şöyle 
çıktı, böyle çıktı diye ifade ettiler. Ben, işin o detaylarına pek fazla girmeden, pratik olarak, 
sadece şu nokta üzerinde ısrarla durmak istiyorum: Biz, Anavatan Partisi olarak, ülkemizdeki 
insanların seçme ve seçilme haklarının hiçbir surette kısıtlanmasının yanında olamayız. Bu ba
kımdan, Partimiz ve Grubumuz, bu kısıtlamanın kaldırılmasından yanadır. 

Hepinizin bildiği gibi, insan yetiştirilmesi, dünyada, en zor husustur, tnsana yapılan yatı
rım, dünyada en önemli yatırımdır. Benden evvel konuşan değerli arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi, yetişmiş insanların muayyen bir yerde veya muayyen bir zamanda seçme ve seçilme hakla
rının kısıtlanmasının yanlış olduğu kanaatindeyiz. Bu bakımdan, Anavatan Partisi Grubu ola
rak, her zaman ifade ettiğimiz gibi, olumlu olarak gelen, ülke yararına gelen kanun teklifleri 
kimden, hangi parti grubundan gelirse gelsin, biz de, ülke yararına olan bu kanunlara müspet 
oy vereceğimizi burada belirtiyoruz. 

Burada şunu da ifade etmek istiyorum: Hazırlanan anayasalarda ve kanunlarda mutlaka 
eksiklikler, yanlışlıklar veyahut da uygulamaya konulduğu zaman birtakım aksaklıklar ortaya 
çıkabilir; bunu da doğal karşılamak lazım. Bizim, tabiî, görevimiz, gerek uygulamada ve gerek 
esastaki bu yanlışlıkları bulup ortaya çıkarmak ve bu tip kanun teklifleriyle düzeltmektir. 

Bu nedenle, bu kanun teklifine grubumuzun olumlu oy vereceğini tekrar huzurlarınızda 
belirtiyor, kanun teklifini getiren arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Amasya Milletvekili S?yın Tahir Köse. 
Buyurun Sayın Köse. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasasının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Genel 
başkan en çok üç yıl için seçilir. Aynı kişi, ara vermeksizin beş defadan fazla seçilemez. Yeni
den seçilebilmek için aradan üç yıl geçmesi zorunludur" hükmü yer almaktadır. 
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Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları, Anayasaya göre, temel hak ve hürri
yetlerdendir. Bu kanunun 15 inci maddesinde, seçme ve seçilme hakkına getirilen kısıtlama ile, 
vatandaşların düşünce ve kanaatine müdahale edilmektedir. Bu yasa ile siyasî parti, tüzüğün
de yazılı esaslara göre genel başkanını istediği sürece seçebilecektir. 

12 Eylül döneminin, temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, demokratik olmayan bir yasa 
maddesi daha katkılarınız ile ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Muhalefetin getirdiği bazı yasalara İktidar Partisinin olumlu yaklaşmasını sevindirici bu
luyor ve devamını diliyorum. Bu yasa için iktidar Partisinin gösterdiği katkıya da ayrıca teşek
kür ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 

Şahsı adına, Hatay Milletvekili Sayın Turhan Hırfanoğlu. 

Buyurun Sayın Hırfanoğlu. (SHP sıralarından alkışlar) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amasya Mil
let vekil Tahir Köse ve 15 arkadaşı tarafından hazırlanan, 22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde görüş
lerimi açıklamaya başlarken, Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Teklif, maddedeki, "Genel Başkan üç yıl için seçilir" hükmünü korumakta; "ara vermek
sizin beş defa seçilemez" ile "yeniden seçilebilmek için üç yıl geçmesi zorunludur" hükümle
rini maddeden çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası, Danışma Meclisi 
zamanında çıkarılmış; genel başkanların seçimiyle ilgili, değiştirilmek istenen kısıtlayıcı hü
kümler, Millî Güvenlik Konseyince maddeye ilave edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, açıklamaya çalıştığım gibi, yeni düzenleme, genel başkanların ara
lıksız beş defadan fazla seçilemeyeceğine dair kısıtlama ile yeniden seçilebilmesi için üç yıl geç
mesi zorunluluğunu ortadan kaldırmayı getirmektedir. Kaldırılması istenilen bu hüküm, aslın
da örneklerine çok rastlanan tepki hükümlerinden biridir. Eski hükmün dayandığı temel dü
şüncenin, parti oligarşisinin oluşmasını önlemeyi amaçlayan bir düşünce olduğu anlaşılmak
tadır; ancak, parti oligarşisi olgusunun, genel başkanın görevde kalma süresinin sınırlandırıl
masıyla doğrudan bir ilişkisi olmadığı gibi, seçme ve seçilme hakkını düzenleyen Anayasamı
zın 67 nci maddesiyle, parti içi çalışmalarının demokrasi esaslarına aykırı olamayacağını belir
ten 69 uncu maddesini gereksiz yere zorlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, önemli olan, seçilmenin süresi değil, seçimin ve seçilmenin demok
ratik usullere uygun olarak gerçekleştirilmesidir. 

Bu nedenlerle, kişilerin serbestçe seçme ve seçilme hakkını kısıtlayan ve pratik bir yarar 
sağlamayan bu engelleyici hükmün kaldırılmasının uygun olacağı düşüncesindeyim. 

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasî partiler, genel başkanlarını, böylesine kısıt
lamalara tabi olmadan, özgürce seçebilmelidirler. 

Değerli milletvekilleri, yine bu kısıtlamalara paralel, siyasî partiler il ve ilçe başkanları 
için getirilmiş olan kısıtlamalar ile sendika başkanlarının seçilebilmeleriyle ilgili getirilmiş olan 
kısıtlamalar da, zaman geçirilmeksizin kaldırılmalıdır. 
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Yüce Meclisimizin en önemli görevi, demokrasimizi tüm kurum ve kurallarıyla işler hale 
getirecek yasal ve Anayasal düzenlemeleri bir an evvel tamamlamaktır. Bunu sağlamak için, 
demokrasimizin ruhu ve Özüne ters düşen, bizleri çağımıza ve gelecek kuşaklara mahcup ede
cek antidemokratik ve özünde tepkiye dayalı yasalardaki değişiklikleri, zaman geçirmeden, hep 
birlikte yapmalıyız, tşte şu anda görüşmekte olduğumuz değişiklik önerisi de bunlardan bir 
tanesidir. 

Bu yasa değişikliğine olumlu oy vereceğim. Yüce Meclisimizin değerli üyelerinin de olum
lu düşünmesi temennisiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmesine karar verilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE İ. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 3270 sayılı Kanunla değişik İS inci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel başkan en çok üç yıl için seçilir. Süreleri dolanlar tekrar seçilebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var... 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığa sunulan önergeyi tetkik etmek ve netleştirmek için, birle
şime 10 dakika ara veriyoruz. 

Kapanma Saati 17.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.15 
BAŞKAN — Başkanvckili Aytekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul Özdcmir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/ . — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 15 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/291) (S. Sayısı : 425) (Devam) 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

425 sıra sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 1. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, 19 
uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 20 nci maddesinin onuncu fıkrasındaki birinci cümleler ha
riç olmak üzere, bu fıkraların diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yaşar Topçu Abdullah Ulutürk 
Sinop Afyon 

Ülkü Güney Cengiz Dağyar 
Gümüşhane Antalya 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gerekçe : Genel Başkan için tanınan bu imkânın, it ve ilçe başkanlarına da tanınması için 
bu teklif yapılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 
yetersayımız yoktur; bu sebeple katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifine bir geçici madde eklenmesine dair, aynı mahiyette 
iki önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifine aşağıdaki "Geçici Maddenin" eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Raşit Daldal Kerem Güneş 
Niğde Kars 

Ülkü Güney Mustafa Cumhur Ersümer 
Gümüşhane Çanakkale 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Geçici Madde — Siyasî partilerin yetkili kurulları, bu kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren üç ay içerisinde, gerekli görülen tüzük değişikliğini yapmaya yetkilidir. 

Gerekçe : Siyasî partilerin yetkili kurullarına, bu kanunun yürürlüğe girmesini takiben, 
gerekli görülen tüzük değişikliği yapmalarına imkân tanımak için bu önerge verilmiş bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifine aşağıdaki "geçici maddenin" eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kâzım Ulusoy Abduİkadir Ateş 
Amasya Gaziantep 

Cengiz Dağyar Yaşar Topçu 
Antalya Sinop 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Geçici Madde — Siyasî Partilerin yetkili kurulları, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren Uç ay içerisinde, gerekli görülen tüzük değişikliğini yapmaya yetkilidir. 

Gerekçe : Siyasî partilerin yetkili kurullarına, bu kanunun yürürlüğe girmesini takiben, 
gerekli görülen tüzük değişikliği yapmalarına imkân tanımak için bu önerge verilmiş bulun
maktadır. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, "Yet
kili kurulları" yerine, "Merkez karar ve yönetim kurulu..." olması lazım. 

BAŞKAN — "Yetkili kurulları" demek yeterli değil mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Değil; çünkü, yetkili kurul, büyük kongre olur. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, onu 
"merkez karar ve yönetim kurulu" olarak düzeltmemiz lazım. O zaman, büyük kongre de ola
bilir. En iyisi, "... merkez karar ve yönetim kurulu" şeklinde olması lazım. 

BAŞKAN — önergeyi, bu değişiklikle birlikte bir daha okutuyorum: 
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Geçici Madde Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren üç ay içerisinde, gerekli görülen tüzük değişikliğini yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMlL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yeterli ço

ğunluğumuz yoktur, bu nedenle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 2 nci sırasındaki, 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununa Bir Ek Madde tlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde müzakerelere geçiyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde grupları ve şahısları adına konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair 
Kanun Tasana 

MADDE 1. — 6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir. 
"EK MADDE 31. — Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu 

davası açılmış olup da beraat edenlerin; 

(1) 366 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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a) Vekâlet verdikleri avukata, Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret, 
b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, kurumların 

bütçesine konulacak ödenekten karşılanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler».. Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil

miştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü 

kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

3. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve PLan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında yer alan, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunması

nı kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunmamasına karar verilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 inci mad
desinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'g) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuk
lanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müstehak bulu
nanların emeklilik keseneğine esas aylık ücretlerinin yarısı; 

Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak 
kazananların ise emeklilik keseneğine esas aylık veya ücretlerinin tamamı." 

(I) 367 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci mad

desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"15 inci maddesinin (g) fıkrasının birinci bendinde yazılı olanların fiilî hizmet müddetleri 

yarım hesaplanır." 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge

çici madde eklenmiştir. 
"Geçici Madde 195. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce görevden uzaklaştırılan ba

kanlık emrine alınan, herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlarla kadro dolayı
sıyla açıkta olanlardan, kanunlarına göre sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak 
kazandıkları halde 15 inci maddenin (g) fıkrası ile 31 inci maddenin son fıkrası gereğince fiilî 
hizmet süreleri yarım hesaplananların istekleri üzerine, kesenek farkları kendileri, karşılık farkları 
ise kurumlarınca ödenmesi suretiyle fiilî hizmet süreleri tam olarak hesaplanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil

miştir. 

5 inci madeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

4. — 6760 Saydı Vakıflar Umum Mümdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/607) 
(S Sayısı : 382) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
tşler" bölümünün 4 üncü sırasında bulunan; 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife 
ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 382 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereleri açıyorum. 
Tasarının tümü üzerinde, SHP Grubu adına, Sayın Abdulkadir Ateş söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ateş. 
SHP GRUBU ADINA ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 6760 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili olarak Grubum adına söz al
mış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlar, zaman zaman görüyoruz; bu Hükümetin icraatları içerisinde, böyle, 
gayet iyi niyetli, safiyane niyetlerle bazı değişiklikler yapılmaya çalışılıyor, örneğin, bir kanu
nun ufak bir maddesi değiştiriliyor, bir paragraf değiştirilmesine gidilebiliyor ve çok dikkatleri 
çekmiyor; ama, aradan geçen çok kısa bir süre içerisinde öyle olaylar patlak veriyor ki, bu 
olaylar; daha doğrusu o değişiklik sırasında konunun yeterince incelenmemiş olması, Türkiye 
ekonomisi, Türk ulusu açısından birçok zararlar getirebilme durumunu'ortaya çıkarıyor. Bu
gün, 6760 sayılı Yasanın bir maddesini değiştirme konusuyla ilgili olarak da benzeri tereddüt
leri taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. 

Görüşlerimizi ve neden bu değişikliğe karşı çıktığımızı, birkaç noktada, daha doğrusu, 
birkaç paragrafla açıklamak mümkün. Ancak, bunlara geçmeden önce, dikkatlerinizi Türki
ye'deki Vakıflar üzerine çekmek istiyorum. 

Bugün, Türkiye ekonomisini ve mal varlığını bilen kime sorarsanız sorun, Türkiye'deki 
mal varlığı açısından, elinde bulundurduğu kıymetler açısından Türkiye'nin en zengin kurum
larından bir tanesi, belki de birincisi Vakıflardır. Trakya'dan Hakkâri'ye kadar; Fethiye'den 
Kars'a kadar, yurdumuzun hemen hemen her köşesinde, kırsal kesiminde, kendinde Vakıflar 
büyük mal varlıklarına sahiptir. Binlerce dönüm zeytinliğinden, binlerce dönüm tarlasına, ker
vansaraylarına, otellerine, iş hanlarına, hanlarına ve hamamlarına, kadar birçok, varlığa sahip 
bir kurumumuzdur. Vakıflar ve bu Vakıfların, geçmişte Türk ulusu ve Türk ekonomisi için 
büyük yarar sağladığını, büyük hizmetler yaptığını da hepimiz biliyoruz, bunun örnekleriyle 
karşılaşmışadır. Hatta, birçoğumuz, Vakıfların hizmetlerinden, yardımlarından da faydalan
mış olabilir. 

Vakıfların, topluma geçmişteki katkısı, ekomomiye verdiği hız ve ivme, hiçbir zaman kü-
çümsenememiştir Türkiye toplumu için, Türkiye için. Vakfılar, insana, insanlığa hizmet, in
sanlığın sorunlarını çözme, başkalarına yardım için, çok ulvî amaçlarla kurulmuş kurumlar
dır. İnsancıl amaçlara yönelik, insanı sevmekten kaynaklanan, onlara yardım etme amacını güden 
birçok insan; insancıl, hümanist dediğimiz insanlar, geçmişte, mal varlıklarını, ellerinde bulu
nan birtakım olanaklarını, vakıf şeklinde, insancıl amaçlarla tahsis etmiştir Türkiye'de ve bir
çok diğer yabancı ülkede; İslam ülkelerinde de bu söz konusudur. 

Ancak, çok geçmişe gitmeden, hemen şunu söylemek istiyorum : Biraz önce de belirtmiş 
olduğum gibi, vakıf, insancıl amaçlarla, insana yardım, insan sevgisinden kaynaklanan ve o 
insanların sorunlarinı çözme, yardımlaşmayı ve yardımı öne çıkaran bazı amaçlarla kurulur 
ve kurulmuştur Türkiye'de ve bu amaçlarla da uzun süre yönetilip gelmiştir. Fakat, maalesef, son 
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zamanlarda, Türkiye'deki bu yönetim ve bu anlayış, vakıfların amaçları, yavaş yavaş, belli odak 
noktaları tarafından değiştirilmeye çalışılmaktadır. Bunu tedirginlikle ve kaygıyla izliyoruz. Hü
manist açıdan, insancıl açıdan vakıf kurna, diğer bir kişiye, yardıma muhtaç olana yardım 
etme amacıyla yola çıkılan vakıf anlayışı, maalesef, zamanla, daha çok, bir inanç ve dinî kis
veye büründürülmeye çalışılmaktadır Türkiye'de; tşte bu nedenle de, vakfın kullanılışı, vakıf
tan elde edilecek iratların ve gelirlerin dağıtımıyla ilgili bazı aksaklıkların Türkiye'de giderek 
yaygın hale geldiğini görmekteyiz ve bundan endişe duymaktayız. 

Şimdi, bugün 6760 sayılı Yasanın bir maddesinde getirilecek olan değişiklik de, direkt olarak 
bununla ilgilidir ve bizleri endişeye boğmaktadır. Bildiğiniz gibi, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 12 nci maddesine göre, vakıf akar ve topraklarının satışından elde edilecek paralarla ilgili 
bir fon kurulmuştu, özel bir fon söz konusuydu ve bu fonun hangi gelirlerden yararlanacağı 
belirtilmişti. Bunları, bu gelirlerin ne olduğunu sayarak zamanınızı almak istemiyoruz; ancak, 
uygulamada, bu fon gelirlerinin herhalde, biraz önce, amacından saptırılmaya çalışılan faali
yetler için yetmediği düşünülmüş olmalıdır ki, bugün vakıf gelirlerinin veya satışlarının bir kıs
mının fonlara -Vakıf Fonuna- devr". söz konusu olmaktadır ve Vakıf Meclisinin de -bugün geti
rilen değişiklikle- birtakım şirketler kurma ve şirketlere ortak olabilme koşulları değiştirilmektedir. 

Daha önce, Vakıf Meclisi kararıyla, yüzde 51 hissesi kendine ait olmak üzere, şirketlere 
ortak olabilecekleri veya yeni şirketler kurabilecekleri söz konusu iken, bugün, artık, bu yüzde 
51'lik hisse şartı ortadan kaldırılmakta, yüzde 51'den daha düşük bir hisseyle, vakıf fonları 
veya vakıflar, özel şirketlere ortak olabilme durumuna gelmektedir. Diğer bir deyişle, vakıf söz
leşmesinde ve vakıf amaçlarında, bizzat fakir ve muhtaç kişilerin buradan yararlanması söz 
konusu olması gerekirken, artık, bu şekilde şirketleşmeye giderek, vakıfların, yüzde 51 serma
yeyi ellerinde bulundurma şartı dahi aranmadan, herhangi bir özel şirket ile bir iştirak kurma, 
bir ticaret yapma olasılığı doğduğundan, biz, bunun yanlış kullanılabileceğinden şüphe ediyo
ruz ve bu, bizi tedirgin etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bunun gerekçeleride, tasarıyı veren Hükümet, "Kâr eden ve
ya etmesi mümkün görülen bir şirketin yüzde 51 hissesine sahip olmadan da, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, bu şirkete belli bir nispet dahilinde katılabilmelidir" diyor ve devam ediyor, daha 
önemli bir cümle söylüyor : "Bu ihtiyaç, özellikle yabancı sermayeli şirketler bakımından ken
disini ortaya çıkarmaktadır." Yani, yabancı sermayeli bir şirket, buraya gelecek, vakıf senedi
miz ve vakıf amacımız bir tarafa bırakılmış olacak ve vakfı kuran insanın, o rahmetli kişinin 
vakıf senedi de, hiçbir biçimde düşünülmeden, senette koymuş olduğu amaçlar da bir tarafa 
bırakılarak, bu yabancı sermaye şirketiyle, yüzde 51'den daha az bir hisse ile ortaklık kurabil
memiz mümkün olacak; bu, bizi tedirgin etmektedir ve bunun bazı mahzurlarının olacağı gö
rüşündeyiz. 

özellikle, tasarının 2 nci maddesinde sözü edilen özel bir fon kurulması ve bu fona gelir 
kalemlerinin eklenmesi de sakıncalıdır. Zaten, bugüne kadarki fon uygulamalarından görül
müştür ki, fonların içerisinde bulunduğu veya düzeltmekle görevli olduğu konularla ilgili yapı
lacak yatırımların nereye ve ne şekilde yapılacağıyla ilgili bir denetimi olmadığından buradaki 
fonun da, aynı şekilde bir sonuçla karşılaşması kaçınılmazdır. 

Denetimi olmayan ve yatırımlar sırasında, herhangi bir önceliğin, özellikle Yasama Mecli
si tarafından saptanması söz konusu olmayan böyle bir iştirakten kaygı duymamak elde değildir. 
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Şimdi diğer bir olayı ortaya koymak istiyorum : Yeni tasarıda, "Vakıflar Meclisi üyeleri 
bu yatırımlarla ilgili karar verebilir" diyor. Acaba Vakıflar Meclisi üyeleri kimlerden ve nasıl 
teşekkül etmektedir; müsaadenizle bunu sizlere arz etmek istiyorum : -bu nokta da bizi tedir
gin etmektedir-

Vakıflar Meclisi, S üyeden oluşmakta olup, bu üyeleri, Başbakan bizzat atamaktadır. Bil
diğiniz gibi, bu üyelerin, ilgili yasada, nitelikleriyle ilgili -hangi nitelikleri taşıması gerektiği 
ile ilgili veya benzeri- hiçbir açıklama yoktur. Diğer bir deyişle, Başbakan, Vakıf Meclisi üyele
rini -o 5 üyesi- istediği insanlar arasından atayabilme yetkisine sahiptir. Yine, sizlerin de takdir 
edeceği gibi, Başbakanlık siyasî bir mevkidir. Bu nedenle, böylesi önemli bir mal varlığını elin
de bulunduran ve onun yönetiminden sorumlu 5 üyenin, siyasî amaçlarla ve belli kişiler ara
sından atanabilme olasılığı da bizleri tedirgin etmektedir. İşte, bu noktadan hareket ederek, 
özellikle Vakıflar üzerinde döndürülmek istenen son yıllardaki oyunları da dikkate alarak, bu 
değişiklikle, gelenek ve göreneklerimizde, Türkiye'nin pratik uygulamalarında asırlar boyunca 
çok önemli bir yeri olan Vakıf kurumlarımızı dejenere etmeyelim diyoruz. 

Yüzde Sİ hisse konusu hassas bir noktadır. Bunu daha aşağılara düşürmek, Vakıfların 
gelirlerinin, iratlarının veya kaynaklarının idaresini birtakım özel kişilerin emrine vermek, her
halde, bizler kadar sizleri de üzmektedir. 

Gerekçesine göre, daha verimli yatırımlara gidebilmek için, Vakıfların biraz fedakârlık et
mesi gerekiyormuş. Yüzde Sİ hisse istenildiği zaman, hiçbir kârlı işletme böyle bir anlaşmaya 
girememekte veya girmek istememekte imiş. Bunların hepsi geçerli nedenler değildir; çünkü, 
Vakıflar, ellerinde bulunan varlıkları gelirleri ve kaynakları nedeniyle, verimli, daha doğrusu, 
yardıma muhtaç insanlara yardım edebilecek ve bunu gerçekleştirecek, kâr edecek şirketleri 
kurabilecek kadroları oluşturmak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Vakıflar Meclisinin kendi 
iradesi içerisindedir. Bu konularla ilgili, bu kurumun dışında birtakım özel kişilerden ve şahıs
lardan yardım beklemek, bence, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Vakıflar Meclisinin acizliği
nin bir ifadesidir, 

Eğer gerekiyorsa, -ki, ben ona inanıyorum, gerekebilir- Vakıflar Genel Müdürlüğü ola
rak, Meclisi olarak, elindeki imkânlarla; teknik açıdan, birikim açısından, bilgi açısından, en 
iyi kadroları bir araya getirerek, ellerinde bulunan varlıkları en iyi bir biçimde değerlendirebi
lecek bir örgütlenmeye, yeni bir yapılaşmaya gidebilirler. Böyle bir yapılaşmaya gitmenin ge
rekli olduğuna bizler de inanıyoruz; ama, siz, yüzde Sİ şartı da aramadan, eğer, Vakıfların 
gelirlerini, iratlarını, kaynaklarını birtakım şirketlere aktarmaya çalışırsanız, bunun sonunun 
nereye varacağı belli değildir. 

özellikle, Türkiye'de, birçok çevreler, şimdiye kadar, insanlarımızın dinî duygularını istis
mar ederek, politik güç kazanmaya çalışmışlardır. Ve bunda da belli ölçülerde muvaffak ol
muşlardır. Bugün Türkiye'nin gündemine yeni bir tablo sokulmaya çalışılmaktadır. Yine, Va
kıflar aracılığıyla, bu kaynaklar kullanılarak, aynı şekilde, insanlarımızın dinî inançlarını kul
lanarak, politikada hâkim olma gayretleri, dini istismar ederek, ekonomik alanda da hâkim 
olma gayretlerine dönüşmektedir. 

İşte bu kanun tasarısındaki değişikliğin de, buna hizmet edeceği inancındayım ve siz de
ğerli milletvekillerimizin buna imkân vermemesini özellikle rica ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 

Gruplar adına -bana ulaşmış- başkaca bir söz isteği yok. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, evvela, Hükümet 
gerekçesi üzerinde yapılan bir değişikliği anlayamadım. (ANAP sıralarından, "Sen neden an
larsın!..." sesi, gülüşmeler) 

Size, bunu anlatacak kadar bilgim var; merak etmeyin. 

Hükümet gerekçesinin sondan ikinci paragrafında, "Verilen önergeye, Hükümetin ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılmalarıyla bu fıkra benimsenmeyerek gerekçe metninden 
çıkarılmıştır" denmektedir. Başkanlık Divanından öğrenmek istiyorum; Hükümet bir kanun 
tasarısını Meclise sunarken belirttiği bir gerekçeyi, acaba Plan ve Bütçe Komisyonu neye isti
naden gerekçe metninden çıkarabiliyor? onu evvela öğrenmek istiyorum. Ya rapor yanlış yazıl
mıştır, veya burada bir yanlışlık vardır. Zira, Hükümet kendi gerekçesini sunar; ama, komis
yon bu gerekçeyi benimsemez, bu gerekçe yerine yeni bir gerekçe metnini kabul eder, o gerekçe 
metnine göre de kanun metni oluşur. Herhalde, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Hükümet 
ve Başkanlık Divanı bunu cevaplandırırlar. 

Değerli milletvekilleri, getirilen tasarıda iki tane değişiklik öngörülmektedir. Bunlardan 
birisinde, 2762 sayılı Kanunla bir fon esası getirilmişti; ancak, bu fonun kaynakları yetersizdi, 
işlemedi bu fon; "Ne yapalım; bu fona işlerlik kazandırabilmemiz için yeni gelir kaynaklarını 
bulalım" demektedir. 

İkinci değişiklikte ise, yürürlükteki mevzuata göre, Vakıflar, şirketlere ve çeşitli kurum ve 
kuruluşlara, ticarî, sınaî, ziraî, turizm kuruluşlarına iştirak etmekteydi; ancak, iştirak ederken 
de, bu kurumların yönetimlerine hâkim olma zorunluluğu getirildiği için, sermayelerinin yüz
de 51'inin Vakıflar tarafından idare edilmesi esası benimsenmişti; ancak, bu yüzde 51 hisse 
nispeti kabul edildiği için, özellikle yabancı şirketler buraya yanaşmamakta idi ve Vakıflar da 
yabancı şirketler kanalıyla böyle bir işletmecilik faaliyetine giremedi. "Bunu çözümlemek için, 
ne yapalım?... tşte, Vakıflar İdaresi, Vakıflar Meclisinin kararıyla, birtakım kuruluşların da 
düşüncesini almak suretiyle, bunları, ticarî, ziraî, sınaî, turizm sahalarına sokalım ve böylece 
bu yönlerde de yeni yeni arpalıklar tesis edelim" diyorlar!.. 

Tabiî, zaman zaman, bazı kişiler çıkıyor, işte, "Biz muhalefeti oyuna getiriyoruz, muhale
feti kroke vaziyete getirdik, şunu yaptık, bunu yaptık" diye konuşuyor, önemli olan, muhale
feti boşa kroke vaziyete getirmek değil; önemli olan, memleketi kroke vaziyete getirmemektir. 

Bakın, geçenlerde bir belge geçti elime. Diyanet Vakfının 1986 hesapları inceleniyor ve 
272 milyon lira kâr beyan ettiği görülüyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, bu 
vakfın hesaplarını inceliyor, büyük suistimaller tespit ediyor ve olayı, incelemek üzere, Maliye 
müfettişlerine sevkediyorlar. Maliye müfettişlerinin vergi yönünden incelemesi sonucunda, 5 
milyar küsur lira vergi ve ceza buluyorlar. Ben bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Devlet De
netleme Kurulu Başkanına telefon ettim "Diyanet Vakfı ve çeşitli vakıflar hakkında yapılan 
incelemelerle ilgili raporları incelemek istiyorum" dedim. "Yok, efendim, inceleyemezsiniz... 
Ancak Cumhurbaşkanlığından özel izin almak lazım" diye cevap verdiler. 

— 319 — 



T.B.M.M. B : 115 17 . 5 . 1990 O : 2 

Görüyorsunuz ki', biz, "açık rejim, demokrasi" diyoruz; ama, bunlar hep lafta kalan şey
ler; esas büyük suistimaller, kapalı dosyalar arasında kalıyor. 

Bakın, bu vakıf işletmeleri, böyle; 5 milyar lira; vergi kaçakçılığı yaparken tabiî ki, gerçek 
dışı belge düzenlemişlerdir. Yani, olmayan bir masrafı, sahte belge düzenlemek suretiyle, yap
mış gibi göstermek suretiyle, 1986'da vakıf giderlerini 5 milyar lira şişirmişler ve bundan dola
yı da, adına 10 milyar lira civarında kaçakçılık cezalı vergi salınmış. 

Ne yapmışsınız siz?.. Bazı uyanık milletvekili arkadaşlarımız 3571 sayılı Kanun burada 
müzakere edilirken, -yine birtakım çevrelerin dediği gibi, işte, biz yumruk attık, muhalefeti 
kroke ettik diyorlar ya- orada geçici made ile bir af kanunu teklif etmişler ve demişler ki, "Bu 
vakıfların halihazır borçları ile, kendi adlarına çıkarılacak borçlarının yüzde 10'u fazlasıyla, 
yani, verginin aslını, yüzde 10 fazlasıyla ödedikleri takdirde, kalan borçları, kaçakçılık cezala
rı, gecikme zamları, gecikme faizleri affedilir." Diyanet Vakfına, bu geçici maddenin getirdiği 
avantaj, yalnız 1986 yılı için 15 milyar liradır. Şimdi, bununda, tktidar Partisinin bazı çevreleri 
övünüyorlar "Biz muhalefeti uyuttuk" diye. Muhalefeti uyutmak önemli değil; önemli olan, 
memleketi mahvettiniz. İşte, memleketin gelir kaynaklarını, bir anda, 3-5 tane çıkarcının men
faati için, 3-5 tane rejim düşmanının menfaati için, oraya kanalize ediyorsunuz. 

Yine, bir fon kuruluyor. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu, yani bu fonda toplanan paraların suistimalle kullanılmasını önleyecek bütün kontrol 
mekanizmalarını devre dışı bırakacak bir şekilde kullanıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Maliye Bakanına geçenlerde bir mektup yazdım. Herhalde 
bana cevap vereceklerdir, bekliyorum. Maliye Bakanlığından bir yazı elime geçti. Gelirler Ge
nel Müdürlüğü, Gelir İdare Geliştirme Fonu Başkanlığına yazıyor ve diyor ki; "Bizim Yenima
halle de tesislerimiz var. Burada üst bürokratların eğlenceleri için yeterli tesis yok. Ayrıca, ora
da bazı insanlarımızın da barınması için 5 tanecik süit daire, üst bürokratlarımız ve misafirle
rinin de rahat edeceği düzeyde birtakım tesisler yapalım." Bu memlekette insanlar açlıktan, • 
işsizlikten kendilerini yakarken, biz, her idareye birtakım fonlar tesis ediyoruz ve o fonları da, 
devlete ve millete ihanet eder bir biçimde kullandırmaya müsaade ediyoruz. Bu, devlet yöneti
mindeki ciddiyeti bozan, devleti iflasa götüren bir davranıştır. 

Sayın Maliye Bakanı burada, kendisine soruyorum : Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Çanya-
ya'da, Gaziosmanpaşa'da 550 milyon liraya konut alıyorlar Gelir İdaresini İyileştirme Fonun
dan ve 350 milyon liracık da oranın tefrişine harcanıyor. Tabiî, fon; kontrolü yok. "Ne olacak 
canım, biz zaten Türkiye'nin yönetimini bürokratlara bıraktık, alın kardeşim devletin parası, 
boşverin bu milletin canı yansın, ama, parayı siz istediğiniz gibi kullanın" diyoruz. 

Sermaye Piyasası Kurulu Gaziosmanpaşa'da 265 milyon liraya villa almış, 135 milyon li
ralık da içine mobilya; fondan!.. 

Sayın milletvekilleri, şu devlet, ya bizimdir, ya değildir; açık seçik ortaya koyalım. Mille
tin parasını böyle bürokratların emrine vererek bu devleti iflasa götürmeyelim. Bunun sonu 
nereye varır; Osmanlı Devletinin son zamanlarında, devlet ekonomik yönden zayıflayıp bat
maya doğru gidince, yine o birtakım çevreler kendi men faatlarını korudular, devleti ekonomik 
yönden çökerttiler. 

*Niye bu fonları getiriyorsunuz, kime hizmet ediyor? Vakıfların Türkiye'de kurulmasının 
temelinde, aslında, çok kutsal amaçlar var; ama, bunlar dejenere edildi. 
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Başbakan, beş tane Vakıf Meclisi üyesini atayacak ve o Vakıf Meclisinin kararıyla, Vakıf
lar, ticarî şirketler kuracaklar, -sermaye şartı aranmıyor- turuzm şirketi kuracaklar, sınaî şir
ketler kuracaklar; burada toplanan paralar da, yine birtakım siyasî amaçlarda kullanılacak; 
kullanılmayabilir; ama, kullanılıyor. 

Sayın milletvekilleri, devlet, ciddî bir müessesedir, devlet yönetimi de ciddî bir iştir, ciddî-
yet ve dürüstlük ister. Devlet yönetimini A'ya, B'ye, C'ye göre yönlendirmemek lazım. Devle
tin sağlıklı olarak yaşayabilmesi için, çok ciddî temel kurallar koyup, o temel kurallar üzerinde 
- devletin yönetimi kime kalırsa, A partisine, B partisine önemli değil- o temel dürüstlüğü elin
den bırakmayan hukuk kuralları, devletin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar. Ama, maalesef, 
biz bunları bir tarafa koyuyoruz. 

Devlet, ticarî bir zihniyetle yönetilemez. Ticarî zihniyetle yönetildiği zaman, başa gelen 
insanların içinde, dürüst, namuslu insanlar olduğu gibi, dürüst ve namuslu olmayan insanlar 
da vardır. İşte onlar, o açıklardan yararlanarak, devletin ve milletin kurumlarını, devletin ve 
miletin yararının zararına kullanabilirler. 

Biz, baştan beri bu fonlara karşıyız. Yani, siz bir müsteşarı, bir genel müdürü barındır
mak için 1 milyar liraya yakın para harcıyorsunuz. Bu 1 milyar liraya, memlekette bir fabrika 
yapsanız, o müsteşar gibi, en azından yüz tane, ikiyüz tane insan barınır. Yani, bu bürokrasiye 
niye bu kadar safahat alemleri yaşatmayı istiyorsunuz? Bu kadar mı bürokratların emrine gir
diniz? Bu fonların kontrolü nasıl olacak? 

Aslında bize intikal eden daha çok bilgiler var. Tabiî, zaman zaman bunları buraya getiri
yoruz. Yalnız, biz burada muhalefet olarak bazı gerçekleri dile getiriyorsak, arkadaşlar, tabiî, 
bunun bir anlamı olması lazım. Bu söylediklerimiz bir kulaktan girip, öteki kulaktan çıkarsa, 
bunun vicdanî sorumluluğu size ait. tster incelersiniz, ister incelemezsiniz. Ama, "Bizim zaten 
temel felsefemiz budur. Bizim amacımız, geçmişten gelen, her mahalleye bir milyarder felsefe
sinin bir sonucu, bu ülkenin çok küçük bir azınlığına safahat alemleri yaşatarak, geride kalan
ları ezmeyi zaten politika olarak kabul ediyoruz" derseniz, o ayrı bir olay. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Madde ile ne ilgisi var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bu, bununla ilgili. 
BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu tasarıyı veren arkadaşlara soruyoruz : Yabancı şirkete 

iştirak edeceğiz" diyorlar. Yani, buna acaba nasıl garanti verirler ki- (A) veya (B)'nin hatırı 
için Devletin birtakım kârlı müesseseleri, bu Vakıflar Kurulu kanalı ile böyle belirli birtakım 
yabancılara peşkeş çektirilmeyecek? Sonra, bu vakıflar kanalı ile kuracakları şirketlerin kârla
rının, yüzde kaçı fona aktarılacak? Bunu da belirtmek lazım. Burada, fon idaresinin iradesini 
tamamen serbest bırakmak da, belirli bir kanun yapma tekniğine ve Devlet ciddiyetine de ya
kışmaz. tşte, MAN'ı kurtardınız, şimdi METAŞ'ı kurtaracaksınız; Devletin paralarını, işte böyle 
vakıflara, şuraya buraya, Kamu Ortaklığı vasıtası ile, birtakım batmış şirketlerle, birtakım si
yasî çevrelerin ortaklığı sonucunda milyarlar hatta trilyonlara varan miktarlar akıtacaksınız 
ve böyle birer ikişer maddelik kanunlarla karşımıza gelip sanki çok masum bir kanun çıkarılı-
yormuş gibi bir izlenim vereceksiniz... Bence bunlar tasvip edilmeyecek konular. Ancak, za
man zaman bu kürsüde, bu tip kanunların üzerimde yarattığı depresyonun etkisi ile çok ağır 
konuştum; ama, artık o ağır lisanla konuşmayı da istemiyorum. Çünkü, burada lütfen şu devleti 
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ve milleti koruyalım. Korumazsak, bakın doğu ve güneydoğuda insanlar, iş bulamadığı için, 
büyük işkenceler karşısında, artık, isyankâr hale gelmiş ve devlet güvenlik kuvvetlerinin kendi
leri üzerinde yarattığı korkuyu aşmışlardır. Yani, adamlar, yıllarca baskı görmek suretiyle, yıl
larca aç kalmak suretiyle, işsiz kalmak suretiyle, artık, karşısındaki silahlı kişilerin üzerlerine 
atacakları mermiden korkmuyorlar. Ben, bunu bir milletvekili olarak gittim gördüm; burada 
söylüyorum. Siz buna inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz... Bunun temel nedeni, bu insanlara 
zamanında iş bulunmaması, iş kapasitesi yaratacak yatırımlar yaratılmamasıdır. Gerçi, hep, 
çıkıyorlar, "GAP" diyorlar, "GAP" deniyor; ama, GAP daha kimsenin karnını da doyurma
dı, kimse de GAP'tan daha bir parça yemedi. Arkadaşlar, onun için hayal âleminde yaşamaya
lım. Bence, bu tasarı fuzulî bir tasarı, yeni suistimaller yaratabilecek bir tasarı. Türkiye'de va
kıflar, hem asıl amaçlarından saptırılmak suretiyle birtakım çıkar çevrelerinin emrine girmiş 
bir şekilde yönetilmekte, hem de istismar edilmekte. Bunların hesapları da incelenmemekte; 
ancak, belirli kanallar vasıtasıyla, çok sınırlı bir sistemle incelenmekte; ama, bunlar da, basın 
dahil, hiçbir tarafa intikal ettirilmemekte. 

Bu itibarla, ben bu tasarının karşısındayım, reyim de zaten rettir. 
Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Sayın Oksay; 
Buyurun. 
KÂZIM OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Vakıflar Genel Müdürlü

ğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanununda yapılacak bir değişiklikle ilgili olarak buraya çı
kan arkadaşlarımızın, vakıflar konusunda dile getirdikleri meselelerden, bü konuya tam ma
nasıyla vakıf olunmadığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen vakıfsın ya; yeter. 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Birtakım konuları açık ve seçik bir biçimde ortaya koy

makta yarar var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz senin cemâzi -yel- evvelini çok iyi biliyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... Size müdahale edilmedi; siz de lütfen müdahale et

meyiniz. 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Bir kere, vakıf nasıl kuruluyor; baştan bu konuya bakmakta 

yarar var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, vakıf kurma meselesi değil. 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Vakıf kurmak isteyenler kendi özgür iradeleriyle, noterden 

bir senet tanzim ettikten sonra, yetkili mahkemeye başvuruyorlar. Mahkeme bunu tescil ederse 
-kabul ederse- Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kaydolmak ve numara almak üzere geliyorlar. Do
layısıyla işin başında, kurulan vakıfların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce şu veya bu istikamette 
yönlendirilmesi diye bir husus söz konusu değildir. Kurulan vakıf ne şekilde çalışacaktır; gayet 
tabiî vakfiyesine uygun olarak çalışacaktır. Vakfiyesi ne diyorsa onu yapmaya gayret göstere
cektir. Bu meyanda, eğer birtakım sınaî ve ticarî organizasyonlar ve teşebbüsler kuracak olur
sa, gayet tabiî, vergi kanunları çerçevesinde bunun hesabını, kitabını da Maliyeye vermek du
rumundadır. 
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Biraz evvel, efendim, Diyanet Vakfı şunu yapıyor, bunu yapıyor denildi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan mı? O raporları, Devlet Denetleme Kurulundaki ra

porları getirin. 

KÂZIM OKSAY (Devamla) — Yalan yahut doğru olduğu konusunu dile getirmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz konuşurken, size kimse müdahalede bulunmadı; bir başka 
arkadaşımız konuşurken siz niye müdahale ediyorsunuz? Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, beni tekzip ediyor. Yarası var da onun için go
cunuyor. 

KÂZIM OKSAY (Devamla) — Tekzip etmek amacıyla da söylemiyorum. 

Şimdi, Diyanet Vakfının devletle ilgisi; Koç Vakfının devletle ilgisi ne ise, Sabancı Vakfı
nın devletle ilgisi ne ise o kadardır. Onun dışında, eğer, Diyanet Vakfı birtakım faaliyetlerde 
bulunuyorsa, bunlar vergi kanunlarına göre vergi konusu oluyorsa, bunun gayet tabiî vergisini 
verecektir. Bundan hiç kimsenin hiçbir şekilde şüphesi olmaması lazım. Aynı şekilde Sabancı 
Vakfı, eğer birtakım sınaî kuruluşlar kurma konusunda bir gayret içerisindeyse, kurmuşsa, bunun 
vergisini, gayet tabiî, Maliye ondan alacaktır. Hal böyle iken, bu vakıfların şu veya bu istikâ
metteki çalışmalarından devleti, vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğünü kabahatli bulmak, suçlu 
bulmak haksızlıktır; bunu ifade etmek istiyorum. Her vakıf, vakıf senedine uygun olarak faa
liyette bulunacaktır. 

Denildi ki, "Efendim, beş kişilik Vakıflar Meclisi var, bunu Başbakan istediği gibi tayrn 
eder." Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Umum Müdürlüğü Kanununda, bu mevkiler, istisnai mevki 
olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla, istediğiniz herhangi bir kişiyi, sokaktan kolundan tutup va
kıflar meclisi üyesi yapmamız mümkün değildir. Bunlar birinci dereceli kadrolu yerlerdir. Bi
rinci dereceli kadrolu yerlere ne şekilde atama yapılacağı, keza 657 sayılı Kanunun genel dü
zenlemesi içerisinde mevcuttur. Bu bakımdan, Vakıflar Meclisi üyesi olabilmek, devlette mu
ayyen yıllar hizmet etmeyi ve bunun sonucu olarak muayyen tahsili, terbiyeyi icap ettiren bir 
husus olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrol ve idare ettiği kaynaklardan toplanan paraların ne-
malandırılması da, gayet tabiî bu Genel Müdürlüğün üzerine düşen görevlerden birisidir. Bu 
hususlar tasarının ek 2 nci maddesinde de açıkça ifade ediliyor. Diyor ki; satıştan elde edilen 
paralar, taviz bedellerinden toplanan kaynaklar, iştirak gelirlerinden meydana gelen paralar 
ve çeşitli iştiraklerden sağlanan temettüler bir fonda toplanır. Bu fondan çeşitli kaynaklara ya
tırım yapma imkânı bue verilsin isteniyor. 

Bugüne kadarki uygulama ne idi; eğer vakıflar grubu yüzde 51'ine sahipse, oraya aynı şe
kilde, vakıflar meclisinin kararı, Devlet Planlama Teşkilatının görüşü ve Başbakanın onayı ile 
bir kaynak yatırma imkânı vardı. Bu, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. 

Şimdi, bu yüzde 51, yabancı sermaye meselesi nereden çıktı? Herhalde o konuda da bir 
iki cümle söylemekte fayda var. Daha evvel burada, bakanlığım zamanında yapmış olduğum 
konuşmalarda, gerçekten vakıfların, milyarlık mal varlıklarına sahip olduklarını ifade etmiş
tim. Sanıyorum şunda da hepimiz ittifak içerisindeyiz ki, bu mal varlığı yeterince kullanılama
dığı için, vakıfların elde ettiği gelirleri kâfi görmek mümkün değildir. 
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Vakıfların elinde çeşitli arsalar var; mesela tzmir-Çeşme'de bir yer, mesela İstanbul- Ku
ruçeşme'de bir arsa var. Benim zamanı idaremde, buralara otel yaptırma konusunda birtakım 
girişimler oldu. Oraya yapılacak olan bir otelin maliyeti nedir? aşağı yukarı 30 milyon dolar 
özvarlık, bir 30-40 milyon dolar da kredi gerektirmektedir. Yüzde 5Ti vakıfların olması gerek
tiğine göre, yaklaşık olarak 15 milyon dolar civarındaki bir kaynağı bu işe yatırmak icap ede
cektir. Bu iş için ayrılan alanın dışında, yani toprak parasının dışında, 15 milyon dolar daha 
koyup bu işi gerçekleştirme imkânını her zaman bulmanın kolay bir iş olmadığını takdir ede
ceğinize inanıyorum. 

O zaman dedik ki, "Peki, Vakıflar olarak bizim imkânlarımız belli olduğuna göre, yeni 
bir para yatırmayalım, biz toprağı koyalım, onlar da üzerine oteli koysunlar, bizim de bu top
rak karşılığında yüzde 20, yüzde 25 civarında bir ortaklığımız olsun." Buna, bu yüzde 51 me
selesi dolayısıyla Vakıflar Kanunu mani olduğu için bu işi yapamadık, gerçekleştiremedik, kaldı. 

Bu paraların nerelere yatırılacağı konusunda da Vakıflar Meclisi, Devlet Planlama Teşki
latı ve Sayın Başbakan da layüsel değildir. Aynı kanunda diyor ki: Bu fondan mülhak ve maz
but vakıfların vakfiyelerinde yer alan esas ve gayelere aykırı olmamak şartıyla para yatırılması 
mümkündür. Yani, şimdi ben uzaya gitmek istiyorum, bir şirket kuruyorum, uzaya gemi yapa
cağım, bu şirkete, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sen de katıl şeklinde bir şey söylemek söz konusu değil. 
Nereye, hangi amaçla kullanılacağı açık bir şekilde burada ifade edilmiştir. Dolayısıyla, 

yeni arpalıklar tesisi vesaire gibi sözler gerçeği yansıtmamaktadır. 
Bir memlekette birtakım kuruluşlara şu veya bu nedenle inanıyorsak, güveniyorsak; bu

nun sadece bugün için değil, gelecekte de birtakım sıkıntılara sebebiyet vereceği açıktır. Ka
nunda deniyor ki: "Bu amaçla ayrılan paraların Vakıflar Meclisinin kararı, Devlet Planlama 
Teşkilatının uygun görüşü ve Başbakanın onayı ile bir yere yatırılması mümkündür." Şimdi, 
biz Vakıflar Meclisini bir an için bir tarafa bırakıyorum - oraya da ne şekilde atama yapıldığını 
biraz evvel söyledim- Devlet Planlama Teşkilatına, Başbakana güvenmiyorsak ve bu işte yapı
lacak yatırımlarda birtakım suiistimaller -daha olmadan- arıyorsak, bilmiyorum, çayı görme
den paçayı sıvamanın kime ne yarar sağlayacağını sizlerin takdirlerine arz etmek istiyorum ve 
gerek Devlet Planlama Teşkilatını, gerek Başbakanı bu şekilde yıpratmaya da kimsenin hakkı 
olmadığını düşünüyorum. Çünkü, bugün iktidarda bizsek, yarın başka bir parti olur. O parti
nin başbakanına ve o hükümetle beraber çalışacak Devlet Planlama Teşkilatına, şimdiden bir
takım yakıştırmalar yapmak suretiyle, efendim, "siz suiistimal kaynağı yarattınız, siz çıkar kay
nağı kurdunuz" vesaire gibi ithamları yapmanın haksızlık olacağına inanıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Uygulamaları zamanında çok gördük. 
KÂZIM OKSAY (Devamla) — Ayrıca, gayet tabiî bu teşkilatlarda, anonim şirketlerde, 

sermaye şirketlerinde, herkes, -Söylemeye lüzum yok- parası kadar konrsur. Yüzde 20 hisseniz 
varsa, gayet tabiî, kâr ederse o işletme, yüzde 20'nizin karşılığını alırsınız; yüzde 51 hisseniz 
varsa, yüzde 51'in karşılığını alırsınız ve o işlerin yürütülmesi konusunda birinci derece söz 
sahibi olursunuz. Bu bakımdan, bu işte siyasî bir amaç aramanın da mantıkla bağdaşır tarafı 
bulunmadığına inanıyorum. 

Bu vesileyle, saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Oksay. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, karar yetersayısına dikkat edin lütfen. 
BAŞKAN — Oylamaya geçmeden önce, izin verirseniz, usulî bir meseleyi halletmek duru

mundayım. Birleşimin başında, Sayın Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in yapmış olduğu ko
nuşma üzerine, Sayın Hasan Fehmi Güneş, sataşma nedeniyle söz isteğinde bulunmuştu. Za
bıtları getirttim. Sayın Devlet Bakanı Keçeciler aynen şöyle söylemiştir : "Aziz arkadaşlarım, 
bu sistemin temeli şöyle özetlenebilir : Devletin müdürlükleri, memurlukları, belediyenin amir
likleri, paylaşılması icap eden ganimetler; seçimleri kazanan siyasî partilerin de bu ganimeti 
paylaşmak en tabiî hakkıdır gibi özetlenebilecek bu sistem 1980'den evvel bu memlekette çok 
açık ve seçik bir şekilde tatbik edilmiştir. Bu, tatbikatta da, maalesef muhalefet partilerimiz, 
şimdi muhalefet sıralarında oturan partilerimiz birbirleriyle yarışmışlardır..." 

Bu sözleriyle, belki amacını aşan bir söz olmuştur, ama şu anda muhalefet görevini yapan 
siyasî partilere karşı da bir sataşma söz konusudur; o nedenle Sayın Güneş'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Güneş. (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMl GÜNEŞ (îstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten, Sayın 

Bakan Keçeciler, Sayın Başkanın söz verme gerekçesi olarak sunduğu sözleri söylemiştir; zabıt 
benim de önümde, tekrar okuyarak vaktinizi almak istemiyorum. 

Onun arkasından şöyle devam etmiştir: Huzurunuzda özellikle ifade ediyorum; TÖB-DER'i 
meydana getirenler, POL-DER'i meydana getirenler, DtSK'i meydana getirenler, TÖS'ü mey
dana getirenlerin, Anavatan'a politizasyon konusunda, partizanlık konusunda verecek dersleri 
yoktur. Biz yepyeni bir siyasî teşekkülüz... Hastalığınızı bize bulaştırmayacaksınız." 

Sayın Bakan, konuşmasının başında, cevap vermek durumunda olduğu sözcünün konuş
masından söz ederken, "Sözlerini, daha değişik bir üslupla ve daha yakışıklı bir üslupla ifade 
edebilirdi" diyor. Bu sitemine ben de gerçekten hak veriyorum; burada daha şık, daha güzel 
üslupla da sözlerimizi ifade edebiliriz; ama Sayın Bakan bunu söyledikten sonra, kendisi de 
maalesef bu özeni gösteremiyor; o söylediklerini, kendileri de daha şık, daha zarif bir üslupla 
ifade edebilirlerdi. 

Sayın Bakan, "Spoils sistem" denilen bir sistemden bahsediyor ve diyor ki, bu sistem 
1980'den önce uygulandı... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Fransızlarla Amerikalıları örnek gösterdi Sayın Bakan... 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Devamla) — Evet, oradan da bahsediyor; ama, aynen 1980'den 

evvel bu memlekette çok açık seçik bir şekilde uygulandı ve ganimetler paylaşıldı, şimdi muha
lefet sırasında oturan partiler tarafından... diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bahsettiği sistem, aslında, siyaset biliminde tartışılan bir sistemdir. 
Bu sistem bir yaklaşım olarak kullanılır. Özü şudur : Siyasî iktidar, karar düzeyindeki kadrola-
nyla beraber iktidara gelir ve beraber gider. Siyasî karar verecek personeli, staffını birlikte ge
tirir ve götürür. Bu da o sistemde normal karşılanır. Böyle bakıldığı zaman bunun yağmayla, 
ganimetle, hırsızlıkla, yolsuzlukla, çarçurla alakası yoktur. İsminden dolayı bunu yakıştırmak 
doğru değildir. Bir de konuşmuşluk ifade eden bir anlamda kullanılır ki, o vardır. Çok üzgü
nüm ki, Sayın Bakan, daha sonraki sözlerinde bu anlamda sistemi kullandığını ifade eden söz
ler söylemiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, bunu kabul etmiyorum, bu doğru değildir. 1980'den önceki uygu
lamada, o sistem gerçekte Türkiye'de hiçbir zaman uygulanamadı, uygulanmadı. Böyle bir sis
temin uygulandığını söylemek, siyaset bilimi ölçüsüyle söyleniyorsa, doğru değil, cahilliktir. 
Böyle bir sistem uygulanmadı, uygulanamadı. Siyasî kadrolaşmadan söz ediyorsa, yani bugün 
biz yapmıyoruz diyorsanız, o da doğru değil. Hepimiz biliyoruz... Ganimet paylaşma, çıkar 
paylaşmayı ben doğru bulmuyorum. Yani, o anlamda kullanılmaması gerekin Oradaki 
"ganimet" sözcüğü sistemin kendisidir. 

Sayın Bakan, spoilst sistem konusundaki ifadeleriyle, bence, sistemi ifade etmek isterken, 
amacını aşan bir suçlamada bulunmuştur; bunu ben de çok yakışıklı ve şık bir ifade tarzı bul
muyorum ve amacını aşan bir anlatım olarak görüyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın, "Hastalığınızı bize bulaştıramazsınız" sö
zünü de fazla bir laf olarak görüyorum. Hiçbirimiz, siyasî geçmişimizi inciterek bir yere vara
mayız, "Biz yepyeni bir kuruluşuz; ama sizler, 1980 öncesinin siyasî mirasçılarısınız" derseniz, 
bizi incitmeye kalkarsanız, bu haksızlık olur. SHP de yepyeni kuruluş, DYP de yepyeni kuru
luş ama, biz gerçekten, siyasî mirasımızı inkâr etmiyoruz, sahip çıkıyoruz. Sayın Bakanın da 
1980'den önce politika yaptığını hepimiz, biliyoruz, onun da bir siyasî teşekkül mensubu oldu
ğunu biliyoruz, o yüzden de onu kınamıyoruz, "O hastalığını kimseye bulaştır, bulaştırma" 
da demiyoruz; demokratik bir hak kullanarak siyaset yapmışlardır ve doğrudur da. 

Bu tür incitmelerle, birbirimizin siyasî geleceğini incitmelerle bir yere varamayız. 
Bir şeyi daha söyleyerek sözlerimi bitireceğim değerli arkadaşlarım : Biz, örgütlülüğü sa

vunuyoruz. O bahsettiği, TÖB-DER, POL-DER, DİSK, TÖS vesaire, birer örgüttür, örgütlü 
toplumda bu tür örgütler olacaktır. Bu tür örgütlerle demokrasi yürür. Demokrasi, örgütlü
lüktür. Eğer, örgütlenmede sorunlar varsa, bunun çözümü, örgütsüz toplum değildir; bunun 
çözümü, gene örgütlü toplumdur; ama, sorunsuz örgütlü toplumdur. Kaldı ki, bu örgütleri 
biz burada suçlarken, çok dikkatli olmamız lazım. Bu örgütlerin çoğu, bir askerî yönetim tara
fından mahkemeye sevk edilmiştir; başka birçok örgütlerin sevk edildiği gibi, başka bazı siyasî 
örgütlerin de sevk edildiği gibi, bazılarımızın mensup olduğu siyasî örgütlerin de sevk edildiği gibi. 

Şimdi, o sevk edenlerle beraber o safa geçip o zamanki demokratik örgütlenmeyi yargıla
maya kalkmak, birçokları için mümkündür de, Sayın Bakanla, benim gibi o dönemde de, o 
örgütlerin içinde olanlar için mümkün değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sataşmayı bu ölçüde cevaplamış oluyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan,.. 
BAŞKAN — Sayın Vefa Bey, sizin de mi aynı gerekçeyle?.. 
VEFA TANIR (Konya) Evet Efendim. 

RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, usulünüz doğru değil. Biz de sataşma var de
diğimizde kendinize göre yorum yaptınız, bize söz vermediniz; ondan sonra, diğer arkadaşları
mızın bu tip isteklerine "Zabıtları getirteceğim" diyorsunuz, dolaylı olarak sataşma çıkarıyor
sunuz ve söz veriyorsunuz. Usulünüz, içtüzüğümüze uygun değildir Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın Başkan, biraz evvel Sayın Bakanın konuşmasını okudum. Sayın Ba
kan bu konuşmada muhalefet partisi sıralarındaki kişileri ganimet paylaşmakla suçlamıştır. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, o şekilde bir ifade yok efendim, muhalefette
ki arkadaşlarımızı suçlamamıştır arkadaşımız. 

BAŞKAN — Efendim bakın, ne diyor Sayın Bakan... Sayın Başkan, müsaade buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu safahat esnasında artık siz takdirinizi kul

landınız, söz verdiniz. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Müsaade edin. 
"1980'den evvel bu memlekette çok açık ve seçik bir şekilde tatbik edilmiştir. Bu tatbikat

ta, maalesef, muhalefet, partilerimiz, şimdi muhalefet sıralarında oturan partilerimiz birbirle
riyle yarışmıştır" demiştir. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — "O zaman..." efendim. 
BAŞKAN — Ama, "şimdi muhalefet sıralarında" diyor efendim, bu ibareyi kullan-

masaydı... 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Şimdi olur mu efendim? 
BAŞKAN — Bakın, ben, aşağıdaki, TÖB-DER, POL-DER meselesiyle ilgili, Sayın 

Başkan... 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımız o anda, itiraz olduğun

da, "Benim muhalefetteki arkadaşlarıma, partilere herhangi bir isnadım yoktur" diye beyan 
bulundu. 

BAŞKAN — "Bakın, huzurunuzda özellikle ifade ediyorum, TÖB-DER'i meydena geti
renler, POL-DER'i meydana getirenler, DtSK'i meydana getirenler, TÖS'ü meydana getirenle
rin, Anavatan'a, politizasyon konusunda, partizanlık konusunda verecek dersleri yoktur" iba
resini sataşma kabul etmedim; çünkü, buradaki herhangi bir partiyi veya kişiyi itham etmiyordu. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Tamam. 
BAŞKAN — Ama, ötekinde, "bu sıralarda oturan muhalefet" demiştir. Başkanlığın tak

diri doğrudur, lütfen anlayışla karşılayın. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkanım, Bakanımız o zaman söyledi efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanır. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkanım, Vefa Bey daha önce sataşmadan dolayı söz 

istedi mi efendim? 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte, "sataşmanın istenme süresi, zamanı" diye de bir hü

küm yoktur. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Bize de sataşma var Sayın Başkan, biz de söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki, onu da söylersiniz, değerlendiririz. 
Buyurun Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; günün bu saatin

de bu tip bir söz almak istemezdim; fakat, Sayın Başkan zabıtları okuduğu zaman, partimizin 
alenen itham edilmiş olduğu görülüyor. Belki, konuşma anında, Sayın Bakanın sözlerini bu kadar 
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açık anlayamamıştık; ama, zabıt geldiği zaman, SHP'ye yapılan ithamla. Doğru Yol Partisine 
yapılan itham değişmiyor. Hatta, "muhalefet sıraları" derken, burada bize biraz daha fazla 
haksızlık yapılıyor gibi geldi bana; çünkü, sataşmada iki ağır nokta var. Ben, bunlardan biri
ne, "ganimet paylaşılması" hususuna cevap vermek için çıktım. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, bu ganimet paylaşılma devirlerinde, hiç, iktidar partisin
den olmadım. Meclis albümüne de bakarsanız, zaten birbirimizi oradan gayet yakinen tanırız; 
ama burada iyi bir şahadette bulunabilirim : Geçmiş dönem içerisinde, bizim de, iktidarda bu
lunan partilerden, partizanlık yaptıklarına dair şikâyetlerimiz olurdu. Bunların hepsi, geçmiş 
yılların zabıtlarında vardır; fakat, bu şikâyetlerimiz, -eğer bu konuşmam sizce inandırıcı 
olabilecekse- bugünkü devirdeki kadar yoktu. 

En basitinden bir misal vereyim : Bugün, belediye reislerine ve il genel meclisi üyelerine 
tabanca veriyor musunuz?.. (ANAP sıralarından, "Veriyoruz, veriyoruz" sesleri) 

Ama ben, en az beş on defa telefon etmeden bir belediye reisine veya bir il genel meclisi 
üyesine tabanca aldığımı görmedim. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Evrakları gelmeyenlere vermiyoruz. 
VEFA TANIR (Devamla) — Yine, Elazğ'ın Karakocan Belediyesine, Kırklareli'nin Demirci 

Köyünden odun tahsis ediyor musunuz? Bu, odun mu, altın mı, gümüş mü? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Keşke partizanlık o kadar olsaydı. 
VEFA TANIR (Devamla) — Yani, patizanlık oluyor... oluyor; ama, devrinizde biraz yük

seliyor. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Ah bir becerebilsek partizanlığı!.. 
VEFA TANIR (Devamla) — Ben buna da şu cevabı vereceğim : 
Muhterem arkadaşlarım, "Milletvekilinin iki vazifesi vardır. Bir tanesi aktif, bir tanesi 

de tarihî vazifemiz" şeklinde bir cümle kullanmıştım. Tarihî vazifemiz, bu kürsüden yapılan 
konuşmaların zapta geçirilmesidir. 

Siyasî partiler olarak birbirimizin geçmişini karalamaya lüzum yok. Herkesin devrinin za
bıtları ortadadır. Kimin devrinde daha çok suiistimal önergeleri verilmiş, kimin devrinde bu 
kürsüden siyasî partilere hangi ithamlar yapıldığı hususları zabıtlarda vardır ve bundan sonra 
da olacaktır; bence, delil odur. 

Ben, çeşitli partilerde bulundum ve sözlerime başlarken, "hakemliğime inanırsanız" de
dim : ama benim partilerden ayrılışım, hiçbir zaman, sebepsiz değildir ve iktidardaki bir parti
ye gitmemişimdir. 1967'de ayrılmışımdır... 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Sataşma üzerinde konuşun; siyasî geçmişinizden bize ne. 
VEFA TANIR (Devamla) — Sataşma üzerinde konuşuyorum, aynen içindedir. 
ARÎF AĞAOĞLU (Adıyaman) Hayır efendim. 
VEFA TANIR (Devamla) — İçindedir. 
ARÎF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Siyasî tarihini anlatamazsın. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
ARtF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Siyasî geçmişinizi dinlemek mecburiyetinde değiliz. 
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VEFA TANIR (Devamla) — Burada, bir siyasî partiye giderken, onun geçmişini kabulle
nerek gidersiniz; içinize sindirebilirseniz gidersiniz. Eğer bunları içinize sindiremezseniz, ora
da rahat oturamazsınız. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sindirdiniz mi içinize? 

VEFA TANIR (Devamla) — Ben biraz sonra sizin,"AP ile ne ilginiz var?" diye laf ataca
ğınızı biliyordum da, oradan girdim buna. tşte, cevabı da peşin veriyorum, tşte o devirde bir 
yağma meselesi olsa idi, ben o partiye girmezdim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) Çünkü, 
yağma ile, siyasî tarihimde hiç ileri-geri yoktur. Eğer geçmişe doğru bakarsak, ben eminim ki, 
sizin orayla bir ilginiz vardır; benim yoktu. Ben doğruyu söylüyorum; ama var olsa idi, ben 
başka yerde olurdum. 

Şöyle bağlayayım : Yağmanın en güzelini, tespit için, geçtiğimiz bu üç yıl içerisini ve vak
tiyle bulunduğumuz iktidar devirlerini mukayese için, şu Meclisin zabıtlarına, araştırma öner
gelerine, genel görüşmelerine dönelim bir bakalım. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Yahya DemirePden bahset. 

VEFA TANIR (Devamla) — Herhalde, bugünkülerin yanında acaba binde 1 mi, yoksa 
milyonda 1 mi kalır bilemem. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı lütfen konuşmayalım. 

VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, münakaşaya girecek olursak, ben 
de size, sizinle çok yakınlığı olan, şu anda muhakemeleri devam eden isimleri verebilirim. Bun
ların hiçbirisinin zaman zaman kendimizi müdafaa için bile, bu zabıtlara geçmesinde bu Yüce 
Meclis için faydası yoktur. Bu Yüce Meclis, partileriyle, bir küldür. Birisi zayıf olduğu zaman, 
birisini zayıflatmaya uğraştığınızda bir başkasını kuvvetlendiririz zannetmeyin. Bu çatıdaki bütün 
siyasî partileri güçlü tutabildiğimiz müddetçe, bu rejim ayakta durur. Bu Meclisin yerine bir 
şey koyamadığımız müddetçe, içinde bulunduğumuz siyasî partileri, birbirimizi korumaya, yü
celtmeye mecburuz. 

Bu kanaatle, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 

Teşekkür ederim, (alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Müzakereler bitti efendim; söz verilmez. 

BAŞKAN — Sayın Genç, oylamaya geçmeden önce "usulîbir meseleyi halletmem gerekir" 
dedim, o anda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı da söz istemişti... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman istemedi efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ben söz veriyorum. 
Sayın özal, buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, Sayın Kamer Genç, konuşması sırasında, Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hükü
metin getirdiği kanun tasarısındaki gerekçesini değiştirdiğini söyledi ve bunun mümkün olma
yacağını ifade ettiler. 
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Bu bir ilk uygulamadır. Burada bunu belirtmek istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu, bir 
komisyon olarak, getirilen kanun tasarısının maddelerini bile değiştirme hakkına sahipken, bu 
maddelerin değişmesinden meydana gelen ve gerekçenin boşlukta kalan kısımlarını da uygun 
görmeyerek, değiştirme hakkına elbette sahiptir. Şimdiye kadar uygulanmamış olması, bu hakkın 
bulunmaması gerektiğini ifade etmez. Nitekim, burada biz, hem Hükümetin gerekçesini be
lirtmişiz, hem de Plan ve Bütçe komisyonunun değişiklik gerekçesini aynı şekilde yazmışız. Ara
sındaki fark, bir paragrafın çıkartılmasından ibarettir. 

Bunu, Yüce Meclise arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Acaba, çıkardığınız paragrafta var mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Var. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler 

lütfen işaret buyursunlar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısına bakıyorsunuz değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı, maalesef, yoktur. 
Vaktimizin dolmasına az bir süre kalmıştır. Onun için, ara vermeye de gerek görmüyorum. 
Genel görüşme ve Meclis araştırması önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için 22 Mayıs 

1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1837 
i » 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'tn, Doğu ve Güneydoğudaki terör olaylarına karsı mü

cadele veren askerî birliklere 1978 yılından buyana eğitim, silah ve teçhizat yönünden ne gibi yenilikler 
sağlandığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakam ismail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Savunma Bakanı Safa Giray tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

tstemihan Talay 
İçel 

1. Doğu ve Güneydoğu'da 1978 yılından başlayarak sürekli artış kaydeden ayrılıkçı terör 
hareketlerine önlem getirmek üzere bugüne değin Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde ne gibi 
değişmelere gidilmiştir? Birliklerin bu hareketlere karşı kabiliyetlerini artırıcı ne tür tedbirler 
uygulanmıştır? örneğin 1978 de Mardin ve Siirt de mevcut bir birliğin yetenekleri ile bugün 
aynı yerlerdeki birliklerin yetenekleri arasında eğitiminden donanımına kadar ne gibi farklar 
vardır? 

2. Eğer bu birliklerin yetenekleri ve yetişme biçimi arasında fark yoksa yani aynı ise neden 
yeni durumu dikkate alan değişikliklere gidilmemiştir? Eğer yetenekleri arasında bugün olum
lu farklar varsa o halde neden terör olaylarının önlenmesi sağlanamamış ve ayrılıkçı hareketin 
gelişmesi bastırılamamıştır? 
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3. Doğu ve Güneydoğu'da devam eden ayrılıkçı terör olaylarına karşı Türk Silahlı Kuvvet
lerinin daha başarılı bir mücadele verebilmesi için mevcut birliklerine bugünden itibaren eği
tim, silah ve teçhizat konularında ne gibi yeniliklerin getirilmesi düşünülmektedir? 

4. Doğu ve Güneydoğu'daki birliğine katılmak veya terhis olduktan sonra evine dönmek 
üzere birliğinden ayrılmak durumunda olan er ve erbaşların ulaşım sırasında can güvenlikleri
nin sağlanması için ne gibi önlemler alınmıştır? Teröristlerin yollarda yolcu otobüslerinin önü
nü kesip askerleri indirip katlettikleri gerçeği karşısında Millî Savunma Bakanlığı birliğe katı
lan ve terhis olan erler için ne gibi güvenlik tedbirleri uygulamaktadır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 17. 5. 1990 

Kanun : 1990/355-TÖ 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 17 Nisan 1990 Tarihli ve KAN. KAR. MD. 7/1284-4799/21345 
sayılı yazısı. 

tçel Milletvekili M. tstemihan Talay tarafından verilen, Doğu ve Güneydoğu'daki terör 
olaylarına karşı mücadele veren askerî birliklere 1978 yılından buyana eğitim, silah ve 
teçhizat yönünden ne gibi yenilikler sağlandığına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın Doğu ve Güneydoğu Olayları Konulu Yazılı Soru 
önergesine Cevap 

Birinci Soruya ilişkin Hususlar 

a. Bölgede 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli olayları ile tekrar başlayan ve 
artış temayülü gösteren terör hareketleri üzerine, burada görevlendirilmiş bulunan birliklerde, 
günün koşullarına uygun olarak etkinliği artırıcı değişiklikler yapılmış ve yapılmayada devam 
edilmektedir. Bu değişiklikler yapısal ve nitelik yönünden olmaktadır. Büyük birlikler yerine 
hareket kabiliyeti yüksek, elastiki kullanmaya imkân veren birlikler oluşturulmuştur. 

b. Birliklerin etkinliklerini artırıcı tedbirler meyanında; silâh ve teçhizatı modernleştiril
miş, muhabere, hareket ve gece görüş yeteneği ile hedef tespit ve vuruş yetenekleri artırılmıştır. 
Terörist faaliyetlerle mücadelede özel eğitim görmüş, istihbarat ve iç güvenlik harekât timleri 
teşkil edilmiştir. 

c. Bölgedeki güvenlik güçlerine yardımcı olmak, köylerin ve civarındaki kritik tesislerin 
korunmasında görev almak üzere Geçici Köy Koruculuğu ihdas edilmiştir. 
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•d. Terör örgütlerinin stratejisi, taktik ve eylemlerindeki gelişmeler sürekli izlenerek, da
ha etkin karşı taktik ve teknikler geliştirilmiş ve harekâtın gerektirdiği teşkilat, emir komuta 
yapısı ve eğitim konularında devamlı yeniliklere gidilerek uygulamaya konulmuştur. 

e. Bölgedeki sınırlarda fizikî güvenlik sisteminin inşası devam etmektedir. 200 Km.lik 
sınır hattında sistem bütün unsurlarıyla tesis edilmiştir. 

İkinci Soruya İlişkin Hususlar 
Bölgede görevli bulunan birliklerin başarısı, alınan tedbirlere paralel olarak gün geçtikçe 

artmaktadır. Bunu alınan sonuçlarda da görmek mümkündür, örneğin 1984 yılında 23 terö
rist ele geçirilmesine karşılık güvenlik kuvvetleri 26 şehit vermiştir. Bu miktarlar 1987 yılında 
113 teröriste karşılık 71 güvenlik görevlisi, 1988 de 215'e karşı 51, 1989 da 319 a karşı 141 dir. 
1990 yılının ilk dört ayında ise güvenlik kuvvetleri 52 zayiat verirken, teröristlerin kaybı 206 
dır. Bu rakamlar, alınan tedbirlerin sonuçlarından biri olarak, bölgedeki terörle mücadelede 
ne derecede etkin ve başarılı olunduğunun bir göstergesidir. 

Hedefin açıkça ve normal savaş kuralları çerçevesinde ortaya çıkmadığı, cephe oluştur
madığı, sinsi, ve gizli hareket eden, sâdece eylem yapmayı planlayan teröristler karşısında, mü
cadelesini hukuk kuralları içinde sürdürmek sorunda olan ve binlerce yerleşim birimini koru
mak durumunda olan güvenlik kuvvetlerinin zayiatındaki bu düşüş küçümsenmemesi gereken 
bir başarının kanıtıdır. 

Üçüncü Soruya İlişkin Hususlar 
Bütçe imkânları çerçevesinde bölgede görevli birliklerin niteliğini artırıcı faaliyetler de

vam etmektedir, özellikle harekât kabiliyetini, gece görüş imkânlarını, muhabere imkânlarını 
ve korunmayı artırıcı teçhizat, malzeme ve araçlar tedarik planına uygun olarak temin edil
mektedir. 

Dördüncü Soruya İlişkin Hususlar 
Bölgedeki birliklere yeni katılan, terhis olan, izine gidip-dönen personelin can güvenliği 

için gerekli tedbirler alınmıştır. Son altı yıllık dönemde erbaş ve erlere yönelik bu tip sadece 
üç münferit olay meydana gelmekle birlikte, bölgede görev yapan erbaş ve erlerin; gerek birlik
lerine katılmadan, gerekse terhislerinde can güvenliklerinin sağlanması maksadıyla İl merkez
lerinde toplanma bölgeleri ihdas edilmiş olup, birliklerine katılacak personel önce bu merkez
lerde toplanmakla, bilahara görev yerlerine kadar emniyetli bir şekilde sevk edilmektedirler. 
Terhis, izin, hastaneye sevk gibi nedenlerle birliklerinden ayrılanlar içinde bu işlem aynen uy
gulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma 
önergesi (2/38) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 15 Arkadaşının, 22.4.3 983 
Tarihli 2820 Sayıilı Siyasî Partil&r Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Anayasa KV>misyonu Raporu '(2/291) (5. Sayısı : 425) (Da
ğıtma tarih! : 15.5,1990) 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

3. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S, Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 4. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Degişiklük Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 6.3.1990) 
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5. —Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

6, — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 133.1990) 

X 8. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 9. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

10. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 163.1990) 

11. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Saydı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 12. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

13. —Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 193.1990) 

14. __ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu 
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 283.199(5) 

15. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 283.1990) 

X 16. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 
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17. —Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

18. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kamın Tasarısı ve Adalet Komisyonı» Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

19. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türıc Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

20. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek.Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon'arı raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarilıi : 5.4.1990) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

* 22. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

23. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

24. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma| 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

25. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1 /676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 
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26. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci 'Maddesinin Birinoi Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 27. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı vtf Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

28. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

29. —6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

30. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26,5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları 155 ve 155'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988,10.5.1990) 

31. — tçel Milletvekili Ekin Di'kmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

32. — Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 33. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 
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36. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 

Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 

.11.5.1990) 

37. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

38. — Kastamonu Milletvekili H. Salbri Keskin ve 3 Arkadaşımın, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Sayılı Kaırayollaırı Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı : 
422) (Dağıtma tarihi : 15.5.1990) 

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

40. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Haıkkanda Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu '(1/701) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi: 15.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.: 

» • • • « 

(115 inci Birleşim) 





Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 425) 

Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 15 Arkadaşının, 
22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana

yasa Komisyonu Raporu (2/291) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
22.4.1983 Tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Türkân Akyol 
tzmir 

Turhan Htrfanoğlu 
Hatay 

Musa Gökbel 
Muğla 

Güneş GürseUr 
Tekirdağ 

Cemal Şahin 
Çorum 

Esre/ Erdem 
Ankara 

ibrahim Tez 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Hüdai Oral 
Denizli 

Kazım Ulusoy 
Amasya 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Ayhan Arjfağaoğlu 
Artvin 

Tufan Doğu 
Muğla 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Mustafa Çakır 
Giresun 

GEREKÇE 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasında "Genel başkan 
en çok üç yıl için seçilir. Aynı kişi ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez. Yeniden seçi
lebilmek için aradan üç yıl geçmesi zorunludur." hükmü yer almaktadır. 

Kanunla kısıtlamalar getirmek suretiyle bir kimsenin belirli bir süre seçilme hakkına son 
verilmesi, insan hak ve hürriyetine aykırı düşmekte ve demokratik nizamın kurallarıyla bağ
daşmamaktadır. 

Siyasî Partiler Kanununun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile bir kimsenin belirli bir süre 
seçilme hakkı ortadan kaldırılmakta ve vatandaşların düşünce ve kanaatine müdahale edilerek 
seçmek istedikleri kimseyi seçemeyecekleri hükme bağlanmak suretiyle seçme hakkı da kısıt
lanmaktadır. 
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Teklifle, kişinin serbestçe seçme ve seçilme hakkı olan temel hak ve hürriyetini belirli bir 
süre ortadan kaldıran ve demokratik kurallarla insan hak ve hürriyetine aykırı düşen siyasî 
partiler kanununun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilmektedir. 

Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre, büyük kongre parti 
tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanmakta, ancak bu süre iki yıldan az üç yıldan 
fazla olamamaktadır. 

Teklifle getirilen yeni düzenleme ile yukarıdaki hükme paralel olarak Genel Başkanın en 
çok kaç yıl için seçilebileceğini belirtmek için Siyasî Partiler Kanununun 15 inci maddesinin 
2 nci fıkrasındaki birinci cümle hükmü "Genel başkan en çok üç yıl için seçilir." muhafaza 
edilmiş, kısıtlama getiren diğer hükümler kaldırılmış ve yanlış bir yoruma meydan vermemek 
için parti genel başkanlarının her zaman seçilebilmelerine imkân sağlanmış bulunmaktadır. 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/291 14.5.1989 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 9.3.1990 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse ve 15 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 9.5.1990 tarihli toplantısın
da, teklif sahibi ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılfrfasıyla incelenmiştir. 

Teklif, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 15 inci maddesinin 3270 sayılı Kanunla deği
şik ikinci fıkrasında yer alan "Aynı kişi ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez. Yeniden 
seçilebilmek için aradan üç yıl geçmesi zorunludur." hükmünün kaldırılarak, süresi dolan si
yasî parti genel başkanlarının tekrar seçilebilmelerini öngörmektedir. 

Anayasanın 67 nci maddesiyle düzenlenen seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları 
temel hak ve hürriyetlerdendir. Bu nedenle, seçme ve seçilme hakkına 2820 sayılı Kanunun 15 
inci maddesinde getirilen bu kısıtlamanın kaldırılması ile bir siyasî parti mensuplarının kanunî 
engel bulunmadığı sürece istedikleri şahsı genel başkan seçebilmesi ve genel başkan olan kişi
nin de parti üyelerinin istediği sürece seçilebilmesine olanak sağlayan teklif Komisyomuzca olum
lu bulunmuş, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerinin görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 425) 
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Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğlu 

Ankara 
Kâtip 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
Ahmet Ersin 

tzmir 
Üye 

Metin Emiroğhı 
Malatya 

Başkanvekili 
Ledin Barias 

Adana 
Üye 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Üye 
H. Sabrı Keskin 

Kastamonu 
Üye 

M. Fuat Yazıcı 
Manisa 

Üye 
Ahmet Avcı 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 425) 



— 4 , -

AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET TAHİR KÖSE VE 15 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

22.4.1983 Tariidi 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 3270 sayılı Kanunla değişik 15 inci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel başkan en çok üç yıl için seçilir. Süreleri dolanlar tekrar seçilebilirler. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 425) 



— 5 — 
1 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 

22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasî PartUer Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ünctt maddesi Komisyonumuzca aynen, kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 425) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 367) 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/646) 

T. C. 
Başbakanlık 31.10.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : K.K Gn. Mi. 07/101-2326/04707 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
23.10.1989 tarihinde kararlaştırılan "5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasana" ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1987 sayılı Kanunla değiştirilen 
141 inci maddesinde, "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi 
bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi 
ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam 
ederler. 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının ke
silmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki 
kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan 
kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle de
ğerlendirilir." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 15 inci maddesinde, emekli
lik keseneğinin hangi aylık ve ücret tutarlarından alınacağı belirtilmiş olup, (g) fıkrasında "Ba
kanlık emrinde, kadro dolayısıyla açıkta, eli işten çektirilmiş, açığa alınmış veya tevkif edilmiş 
olanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müstehak bulunanların (a) fıkrasında yazılı 
aylık veya ücretlerinin yarısı" üzerinden emekli keseneği kesileceği hükme bağlanmıştır. 

Aynı Kanunun 31 inci maddesinde ise, fiili hizmet müddeti, iştirakçilerin bu Kanunla ta
nınan haklardan faydalanmaya başladıkları tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle ge
çirdikleri müddet olarak tarif edildiğinden ve bu maddenin son fıkrasında da "15 inci madde
nin (g) fıkrasında yazılı olanların fiili hizmet müddetleri yarım hesaplanır." denildiğinden 
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görevden uzaklaştırılan, herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan bir memurun 
657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi uyarınca yargı kararı alarak tekrar göreve başlaması ha
linde çalışmadıkları süreye ait aylıkları tam ödenmiş olsa dahi görevden uzakta geçirilen süre 
için almakta olduğu aylık veya ücretinden yarım kesenek kesilmesi gerekmekte ve fıilf hizmet 
müddetinin de yarım hesaplanması icabetmektedir. 

Böylece sözkonusu kişiler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasında, farklılık meydana gelmektedir. 

Sözkonusu farklılığın giderilmesi amacıyla, yargı kararları alarak görevine iade edilen ve 
tam aylıkları ödenenlerin, fiili hizmet sürelerinin de tam olarak hesaplanabilmesi için bu Ka
nun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Yürürlüğe konulan personel kanunları ile memurlardan görevleri başında 

kalmalarında sakınca görülenlerin görevlerinden uzaklaştırılmaları hakkında çeşitli mevzuat
ta yer alan hükümler sadeleştirilerek tek bir sisteme bağlanmıştır. Böylece, sözkonusu personel 
kanunlarında bakanlık emrine alınma, eli işten çektirme, açığa alma ibareleri yerine geçmek 
üzere görevden uzaklaştırma ibaresine yer verilmiştir. 

Bu sebeple, çeşitli personel kanunlarında yapılan düzenlemelere paralel olarak T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 15 inci maddesinin (g) fıkrasında gerekli değişiklikler yapılmış ve fıkra 
hükmü sadeleştirilmiştir. 

öte yandan, sözkonusu fıkranın ikinci bendi değiştirilerek görevden uzaklaştırılan, görevi 
ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanun
ları gereği sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların, görevlerinden uzak 
kaldıkları sürelere ait emeklilik kesenek ve karşılıklarının tam aylıkları üzerinden alınması hükme 
bağlanarak, bunların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesinin son fık
rası Tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilen adı geçen Kanunun 15 inci maddesinin (g) fıkrası
na paralel şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenerek, Ta
sarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden önce, görevden uzaklaştırılan, herhangi bir suçtan 
tutuklanan veya gözaltına alınan, bakanlık emrine alınan, kadro dolayısıyla açıkta olanlardan 
kanunları gereğince sonradan görevlerine iade edilen ve tam aylığa hak kazandıkları halde fiili 
hizmet süreleri yarım hesaplananların, kesenek ve karşılık farklarını görevlerinden uzak kal
dıkları sürelere ait aylıkları üzerinden kesenek farkları kendilerince, karşılık farktan ise ku
rumlarınca ödenmesi suretiyle fiili hizmet sürelerinin tam hesaplanması amaçlanmaktadır. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/646 16.2.1990 
Karar No. : 107 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilen ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen "5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 

Türkiye'Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 14 Şubat 
1990 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşimde, Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanının baş
kanlığında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsil
cilerinin -de katılmasıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi görülen lüzum üzerine görevden alınan veya işten el çektirilen kişilerin, ye
niden görevlerine iade edilmeleri halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü 
haklardan yararlandırıldıktan halde aynı kanunun 141 inci maddesine göre, bu süre için aylık 
veya ücretlerinin üçte ikisi ödenmektedir. Aynı kanunun 143 üncü maddesi de sözkonusu bu 
kişilerden, görevden uzakta geçirdikleri bu süre içerisinde kesilen paranın geri kalan kısmının 
ödenmesine ve açıkta geçen bu sürenin de hangi esaslar dahilinde derece ve kademe ilerlemesi
ne sayılacağına ilişkin hüküm ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilik keseneğine ilişkin 
15 inci maddesinin "g" fıkrası sözkonusu bu iştirakçilerin "a" fıkrasında yazılı ücret veya ma
aşların yarısı üzerinden emekli keseneği kesilmesini öngörmekte, yine aynı kanunun 31 inci mad
desi de bu iştirakçilerin fiilî hizmet sürelerinin yarım hesaplanacağına ilişkin hüküm ihtiva et
mektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, sözkonusu bu gibi kişilere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasında 
meydana gelen bu farklılıkların giderilmesi ve yargı kararlarını alarak göreve iade edilen ve 
tam aylıkları ödenenlerin fiilî hizmet sürelerinin de tam olarak hesaplanabilmesini sağlamak 
amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuz, tasarının teknik bir düzenleme niteliğinde olduğu görüşünde birleşmiş 
ve herhangi bir sebeple görevden alınan veya işten el çektirilen görevlilerin yargı kararı ile göre
ve iade edilmeleri halinde, maaş açısından bir kayba uğramamasına rağmen fiilî hizmet açısın
dan meydana gelen kaybı önlemeye yönelik olan tasarı ve gerekçesini benimseyerek maddeleri
nin görüşülmesine geçilmesini kararlaştırmıştır. 

Tasarının 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 15 inci maddesinin "g" fıkrasını 
değiştiren çerçeve 1 inci maddesi ile aynı kanunun 31 inci maddesinin son fıkrasını değiştiren 
çerçeve 2 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanuna yeni geçici madde eklenmesini öngören Çerçeve 3 üncü madde ise, anı
lan Kanunda en son geçici maddenin numarasının 194 olması nedeniyle Geçici Maddenin nu
marası 195 olarak değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
istanbul 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni İdimyeli 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

lögay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 
Mustafa Dinek 

Konya 
Şakir Şeker 

Sivas 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Nihat Tûrker 
Afyon. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
Ali Topuz 
istanbul 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ali Talip Ozdemir 
Konya 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 inci mad
desinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"g) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tu
tuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müstehak bu
lunanların emeklilik keseneğine esas aylık ücretlerinin yarısı; 

Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak 
kazananların ise emeklilik keseğine esas aylık veya ücretlerinin tamamı:" 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"15 inci maddenin (g) fıkrasının birinci bendinde yazılı olanların fiili hizmet müddetleri 
yarım hesaplanır" 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 193. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce görevden uzaklaştırılan ba
kanlık emrine alınan, herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlarla kadro dolayı
sıyla açıkta planlardan, kanunlarına göre sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak 
kazandıkları halde 15 inci maddenin (g) fıkrası ile 31 inci maddenin son fıkrası gereğince fiilî 
hizmet süreleri yanm hesaplananların istekleri üzerine, kesenek farkları kendileri, karşılık farklan 
ise kurumlarınca ödenmesi suretiyle fiilî hizmet süreleri tam olarak hesaplanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 

5434 Sayılı Tttrldye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1..— Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 195. — Tasarının Geçici 193 üncü maddesi Geçici Madde 195 olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :367) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T, Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakam 
M. O. Sungurlu 
tçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirii 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

C. Alttnkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M, Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Askın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yütnaz 

, Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
£ Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde 
İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/567) 

T.C. 
Başbakanlık 16.5.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-2205/02238 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.4.1989 ta

rihinde kararlaştırılan "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesi
ne Dair Kanun Tasana" ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 
Tasarı ile, kamu personeli aleyhine görevleri sebebiyle açılan davaların uzaması ve beraat

le sonuçlanması durumunda, özellikle bu personelin vekâlet verdikleri avukat ücreti ile bu da
va dolayısıyla yaptıkları zarurî masrafların uhtelerinde kaldığı, bu sebeple de maddî ve manevî 
zarara uğradıkları göz önünde bulundurulmuş bu zararın giderilmesi amaçlanmıştır. 

Bu düşünceden hareketle getirilen düzenleme ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
bir ek madde ilave edilmekte ve bu Kanunun kapsamındaki personel hakkında görevleriyle il
gili olarak kamu davası açılması ve bu dayanın beraatle sonuçlanması durumunda, personelin; 
vekâlet verdiği avukata Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesine göre ödediği ücret ile davanın görül
mesi sırasında davaya ilişkin olarak yaptığı masrafları, belgelendirmek kaydıyla kurumundan 
alabilmesi sağlanmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi yürürlük, 3 üncü maddesi yürütme ile ilgili bulunmaktadır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 16.2.1990 
Esas No. : 1/567 
Karar No. : 105 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
' Adalet Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 16.5.1989 tarihinde Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen "657 
sayılı devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı" 
Komisyonumuzun 14.2.1990 tarihli 30 uncu birleşiminde hükümeti temsilen Millî Savunma Ba
kanı Başkanlığında Adalet Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile, kamu personeli aleyhine görevleri sebebiyle açılan davaların uzaması ve beraat-
le sonuçlanması durumunda, özellikle bu personelin verdikleri avukatlık ücreti ile bu dava do
layısıyla yaptıkları zarurî masrafların kurumlarınca ödenmesi ve böylece uğradıkları zararın 
giderilmesi amaçlanmıştır. 

Yapılan görüşmelerde, tasarı Komisyonumuz üyelerince olumlu bulunmuş, ancak 1402 sayılı 
Yasa gereğince görevlerinden uzaklaştırılarak mağdur edilenler için de gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve yargılanmadıkları halde hakları ellerinden alınmış olan bu durumdaki iştirakçile
re de olumlu yaklaşılması temennisinde bulunulmuştur. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 1402 sayılı Yasa ile ilgili suçların kamu görevi ile 
ilgili suçlar olmadığı, Devletin temel nizamına yönelik suçlar olduğu, bu nedenle tasarı ile ilgi
si bulunmadığı hususundaki açıklamalardan sonra tasarının tümü Komisyonumuzca aynen be
nimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Çerçeve 1 inci madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenmesi öngörülen ek 
23 üncü madde, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bu Kanuna eklenen ek maddeler nede
niyle, madde numarası Ek Madde 31 olarak düzeltilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Ozal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 
Sözcü Kâtip 

Reşit Ülker Mehmet Seven 
İstanbul Bilecik 

Mehmet Deliceoğlu Nihat Tûrker 
Adıyaman Afyon 

Ömer Okan Çağlar Hilmi Ziya Postacı 
Aydın Aydın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 366) 
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Fenni Idimyeli 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Muzaffer Artçı 
Denizli 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Ayhan Doğan 
İsparta 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 
Mustafa Dinek 

Konya 
Şak» Şeker 

Sivas 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdıdkadir Ateş 
Gaziantep 
Ali lopuz 
tstanbul 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ali Talip Ozdemir 
Konya 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 366) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasan sı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir. 
"EK MADDE 23. — Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu 

davası açılmış olup da beraat edenlerin; 
a) Vekâlet verdikleri avukata, Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret, 
b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, 
kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır." 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
I. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Adalet Bakanı 

M. Oltan Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

C. Ahınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı V. 

/. Aşkın 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S Sert 

Devlet Bakanı 
/. Askın 

Millî Savunma Bakanı V. 
E. Konukman 

Dışişleri Bakanı 
A, M. Yılmaz 

Millî âğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgtn 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 366) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞt METtN 

657 Sayılı Devlet Mcmurlan Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 31. — Tasarının Ek 23 maddesi ek Madde 31 olarak aynen-kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 366) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 382) 

6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/607) 

TC. 
Başbakanlık 21.8.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-
2282/03162 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 16.6.1989 tarihinde kararlaştınlan "6760 sayılı 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Ek 2 nci maddenin halihazır şeklinde, özel bir fonun kurulması öngörülmekte ve bu fona 
bazı gelir kalemleri tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu fonun kaynakları şunlardır : 

a) 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesine göre vakıf akar ve toprakların satı
şından elde edilecek paralar, 

b) Aynı Kanuna göre alınacak taviz bedelleri, 
c) Genel Müdürlüğün en son yıla ait kesinhesabı sonucu hasıl olan gelir fazlasından ida

re Meclisince (Vakıflar Meclisince) kararlaştırılacak miktar. 

Uygulamada, fonun geliri yalnızca vakıf akar ve toprakların satışından elde edilecek pa
ralarla taviz bedellerinden ibaret kalmış, kesin hesaplar sonucu hasıl olan gelir fazlasından her
hangi bir gelir elde etmek mümkün olamamıştır. 

Getirilen değişiklikle, fona devamlı ve sağlam bir gelir kalemi sağlamak için; vakıf işlet
me, şirket ve iştiraklerinden sağlanan kâr ve temettülerden Vakıflar Meclisince kararlaştırıla
cak miktar fon gelirleri arasına alınmaktadır. 

Vakıf işletme, şirket ve iştiraklerinden sağlanan kâr ve temettünün bir kısmının fona gelir 
olarak verilmesinin, fona hayatiyet kazandıracağı düşünülmüştür. Vakıf işletme, şirket ve işti
raklerinin sermayelerinin bu fondan sağlanması öngörülen değişiklikle, sermayesi fondan sağ
lanan mezkur işletme, şirket ve iştirak kâr ve temettülerinin hiç olmazsa bir bölümünün yine 
fona dönüşerek yeni teşebbüsler için kaynak oluşturması amaçlanmaktadır. 
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Yine ek 2 nci maddenin mevcut hali, Genel Müdürlüğün; sermayesinin en az % 51'i vakıf
lara ait olmak üzere şirketler kurabileceği veya sermayesi vakıfların hissesi ile Devlet ve kamu 
iktisadî teşebbüslerinin hissesi toplamı % 51'den az olmamak üzere kurulmuş veya kurulacak 
iştiraklere katılabileceği hükmünü öngörmektedir. 

Gerek şirket kurmakta, gerekse şirketlere katılmakta ön şart olarak ortaya çıkan % Sİ his
se hususu, Genel Müdürlüğün kârlı ve güvenli yatırımlar yapmasını imkânsız hale getirmekte
dir. Gerçekte, % Sİ hisse şartı nedeniyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1970 yılından bugüne 
kadar, sayısal olarak pek az şirket kurabilmiş ve iştiraklere katılabilmiştir. 

Bu engeli bertaraf etmek amacıyla getirilen değişiklikle, Genel Müdürlüğün % Sİ hisse 
şartı olmadan şirket kurabilmesi veya kurulu/kurulacak şirkete katılmasına imkân tanınmaktadır. 

Kâr eden veya etmesi mümkün görünen bir şirketin % 51 hissesine sahip olmadan da Va
kıflar Genel Müdürlüğü bu şirkete belli bir nispet dahilinde katılabilmelidir. Bu ihtiyaç, özel
likle yabancı sermayeli şirketler bakımından kendisini ortaya çıkarmaktadır. Oldukça önemli 
bir miktarda yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirmeyi kabul eden, bunun yanında ve belki bu-
nunki kadar önemli olarak belli konularda "know-how" lara, patent ve marka haklarına sa
hip yabancı müteşebbisler, haklı olarak, kurulacak şirketin en az % Sİ hissesine sahip olmak 
istemektedirler. Bu gibi durumlarda, Genel Müdürlük, sağlam ve yüksek kâr getirici bir şirke
tin hisse senetlerini alamamakta, şirkete ortak olamamaktadır. Oysa, böyle bir şirketin % 49 
hissesine sahip olmak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yararına olabilir. (VERİLEN ÖNER
GEYE, HÜKÜMETİN VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİNİN KATILMALA
RIYLA BU FIKRA BENİMSENMEYEREK GEREKÇE METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.) 

Maddeye getirilen şeklî mahiyetteki son değişiklikle de, yürürlükten kalkmış olmalarına 
rağmen metinde görülen, 2490 ve 3611 sayılı Kanunlar madde metninden çıkarılmış ve halen 
yürürlükte bulunan 2886 sayılı Kanunla 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde met
nine dahil edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ GEREKÇE 

Ek 2 nci maddenin halihazır şeklinde, özel bir fonun kurulması öngörülmekte ve bu fona 
bazı gelir kalemleri tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Bu fonun kaynakları şunlardır : 
a) 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesine göre vakıf akar ve toprakların satı

şından elde edilecek paralar, 

b) Aynı Kanuna göre alınacak taviz bedelleri, 
c) Genel Müdürlüğün en son yıla ait kesinhesabı sonucu hasıl olan gelir fazlasından tdare 

Meclisince (Vakıflar Meclisince) kararlaştırılacak miktar. 
Uygulamada, fonun geliri yalnızca vakıf akar ve toprakların satışından elde edilecek pa

ralarla taviz bedellerinden ibaret kalmış, kesin hesaplar sonucu hasıl olan gelir fazlasından her
hangi bir gelir elde etmek mümkün olamamıştır. 

Getirilen değişiklikle, fona devamlı ve sağlam bir gelir kalemi sağlamak için; vakıf işlet
me, şirket ve iştiraklerinden sağlanan kâr ve temettülerden Vakıflar Meclisince kararlaştırıla
cak miktar fon gelirleri arasına alınmaktadır. 

Vakıf işletme, şirket ve iştiraklerinden sağlanan kâr ve temettünün bir kısmının fona gelir 
olarak verilmesinin, fona hayatiyet kazandıracağı düşünülmüştür. Vakıf işletme, şirket ve işti-
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raklerinin sermayelerinin bu fondan sağlanması öngörülen değişiklikle, sermayesi fondan sağ
lanan mezkûr işletme, şirket ve iştirak kâr ve temettülerinin hiç olmazsa bir bölümünün yine 
fona dönüşerek yeni teşebbüsler için kaynak oluşturması amaçlanmaktadır. 

Yine ek 2 nci maddenin mevcut hali, Genel Müdürlüğün; sermayesinin en az % 51'i vakıf
lara ait olmak üzere şirketler kurabileceği veya sermayesi vakıfların hissesi ile Devlet ve kamu 
iktisadî teşebbüslerinin hissesi toplamı % 51'den az olmamak üzere kurulmuş veya kurulacak 
iştiraklere katılabileceği hükmünü öngörmektedir. 

Gerek şirket kurmakta, gerekse şirketlere katılmakta ön şart olarak ortaya çıkan % 51 his
se hususu, Genel Müdürlüğün kârlı ve güvenli yatırımlar yapmasını imkânsız hale getirmekte
dir. Gerçekte, % 51 hisse şartı nedeniyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1970 yılından bugüne 
kadar, sayısal olarak pek az şirket kurabilmiş ve iştiraklere katılabilmiştir. 

Bu engeli bertaraf etmek amacıyla getirilen değişiklikle, Genel Müdürlüğün % 51 hisse 
şartı olmadan şirket kurabilmesi veya kurulu/kurulacak şirkete katılmasına imkân tanınmaktadır. 

Maddeye getirilen şekli mahiyetteki son değişiklikle de, yürürlükten kalkmış olmalarına 
rağmen metinde görülen, 2490 ve 3611 sayılı Kanunlar madde metninden çıkarılmış ve halen 
yürürlükte bulunan 2886 sayılı Kanunla 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde met
nine dahil edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 27.2.1990 

Esas No. : 1/607 
Karar No. : 109 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 21.8.1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan ve Başkanlıkça 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "6760 sayılı Vakıflar 
Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 21.2.1990 tarihinde yaptığı 31 inci birleşimin
de Hükümeti temsilen ilgili Devlet Bakanı başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Ek madde 2 de ayrıntıları belirlenmiş olan Vakıf fon kaynaklarının, vakıf amaçları çerçe
vesinde, mevcut gelirlerini artırmak suretiyle daha etkin bir biçimde kullanımını sağlayabil
mek üzere hazırlanan tasarı ile, 

— Sağlık ve Turizm sektörlerinde de işletmeler ve şirketler kurulabilmesi veya kurulmuş 
veya kurulacak iştiraklere katlanabilmesi, 

— Şirket kurmak veya şirketlere katılmakta ön şart olarak ortaya çıkan % 51 hisse engeli
nin kaldırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 
— Fonlarla ilgili harcamalar konusunda yeteri kadar hassas davranılmadığı, şirket kurma 

ve şirketlere ortak olmada öngörülen % 51 hisse şartının kaldırılmasının vakıf ruhuna aykırı 
olduğu gibi eleştirilere ilgililerce gerekli açıklamalarda bulunulmuş ve Vakıf Fonunun diğer 
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fonlar gibi olmadığı, hu fonun Sayıştayca denetlendiği ve bu konuda hiçbir tereddüde gerek 
olmadığı, % 51'lik engelin kaldırılmasının ise fona hayatiyet kazandıracağı, gelir kalemlerin
deki artışın fonun faaliyetlerini daha verimli hale getireceği, şeklinde cevaplandırılmıştır. 

Bu görüşmelerden sonra tasarı Komisyonumuzca da uygun bulunarak maddelerin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Tasarının Çerçeve 1 inci maddesine bağlı Ek Madde 2 nin 3 üncü fıkrası fon kaynakları
nın vakfiye senetlerine uygun olmayacak şekilde kullanımını önlemek maksadıyla yeniden dü
zenlenmiş, ayrıca madde metninde yer alan "metruk" kelimesindeki noktalar kaldırılmıştır. 
Madde bu değişikliklerle, Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca, tasarının genel gerekçesinin 8 inci fıkrasında yer alan "Kâr eden veya etmesi müm
kün görünen bir şirketin % 51 hissesine sahip olmadan da Vakıflar Genel Müdürlüğü bu şirke
te belli bir nispet dahilinde katılabilmelidir. Bu ihtiyaç, özellikle yabancı sermayeli şirketler ba
kımından kendisini ortaya çıkarmaktadır. Oldukça önemli bir miktarda yabancı sermayeyi Tür
kiye'ye getirmeyi kabul eden, bunun yanında ve belki bununki kadar önemli olarak belli konu
larda "know-how" lara, patent ve marka haklarına sahip yabancı müteşebbisler, haklı olarak, 
kurulacak şirketin en az % 51 hissesine sahip olmak istemektedirler. Bu gibi durumlarda, Ge
nel Müdürlük, sağlam ve yüksek kâr getirici bir şirketin hisse senetlerini alamamakta, şirkete 
ortak olamamaktadır. Oysa, böyle bir şirketin % 49 hissesine sahip olmak, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün yararına olabilir.*' açıklamasına Komisyonumuzun katılmaması nedeniyle ilgili bö
lüm gerekçe metninden çıkarılmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Ozal Hazvm Kutay 

Malatya Ankara 

Sözcü Kâtip 
Reşit Ülker Mehmet Seven 

İstanbul Bilecik 
Nihat Türker Ömer Okan Çağlar 

Afyon Aydın 

Hilmi Ziya Postacı Fenni Islimydi 
Aydın Balıkesir 

(Karşı oy yazım eklidir) 

A. Şamil Kazokoğlu Sait Ekinci 
Bolu Burdur 

Ünal Akkaya Muzaffer Arıcı 
Çorum Denizli 

Erdal Kalkan Togoy Gemalmaz 
Edirne Erzurum 

(Muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 382) 
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Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

(Karşı oy yazısı ekte) 
Birgen Keleş 

İzmir 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

(Muhalifim) 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Zeki Çeliker 
Siirt 

' Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir) 

Ülkü Scylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Şevki Gögüsger 
Kırşehir 

Mustafa Tünek 
Konya 

. Sümer Oral 
Manisa 

(Muhalifim) 
Şakir Şeker 

Sivas 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Karşı oy yazım ekte) 

KARŞI OY YAZISI 

Görüşülmekte olan 1/607 sayılı yasa tasarısına aşağıdaki nedenlerle karşı olduğumuzu arz 
ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Ali Topuz 
İstanbul 

Bilgen Keleş 
tzmir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Erdal Kalkan 
Edirne 

1. Bu tasarı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü % 51 hisse şartı aranmaksızın şirket kurabil
mesi veya kurulu/kurulacak şirkete katılması olanağı tanınmaktadır. 

Böylesi yeni bir uygulamanın Türkiye ekonomisi ve kamu yaran açısından büyük sakın
calar getireceğine inanıyoruz. 

2. Tasarının ek 2 nci maddesinde, özel bif fonun kurulması ve bu fona bazı gelir kalem
leri eklenmesi de sakıncalıdır. Uygulama ve denetimleri belirsiz çağdaş devlet anlayışına ters 
düşen böylesi girişimlerin (fonların) sakıncalı olduğu görüşündeyiz. 

3. Beş kişiden oluşan Vakıflar Meclisi üyeleri Başbakan tarafından atanmaktadır. Bu üye
lerin nitelikleri ile ilgili bağlayıcı kriterler de yoktur. 

Böylece Vakıfların kaynaklarının kullanımı Başbakanın kişisel inisiyatifine terkedilmek-
tedir. Böylesi bir uygulamanın çağdaş Devlet anlayışı ile bağdaşması olanaksızdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 382) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanonun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6760 sayılı Kanuna 21.5.1970 tarihli ve 1262 sayılı Kanunla eklenen ek 2 
nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 2. — 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre vakıf akar ve toprakların 
(mahlul ve metruk yerler dahil) satışından elde edilecek paralar, aynı Kanunun 3668 sayılı Ka
nunla değişik 32 nci maddesinde bahsolunan taviz bedelleri, Genel Müdürlüğün en son yıla 
ait kesinhesabı sonucu hâsıl olan gelir fazlasından ve vakıf işletme, şirket ve iştiraklerinden 
sağlanan kâr ile temettü miktarından Vakıflar Meclisince kararlaştırılacak miktardaki para, 
özel bir fon hesabında toplanır. 

Mülhak vakıfların akar ve toprak (mahlûl ve metruk yerler dahil) satış bedellerinin bu 
fona katılmasında mütevellisinin muvafakati aranır. 

Bu fondan Genel Müdürlük Vakıflar Meclisinin kararı, Devlet Planlama Teşkilatının gö
rüşü ve Başbakanın onayı ile ticarî, sınaî, ziraî, turizm, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda işlet
meler ve şirketler kurabilir veya kurulmuş veya kurulacak iştiraklere katılabilir. 

Bu fonla ilgili harcamalar ve yapılan işlemler; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri hükümlerine tabi değil
dir." 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞt METİN 

6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6760 sayılı Kanuna 21.5.1970 tarihli ve 1262 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci 
madde aşağıdaki şekilde' değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 2. — 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre vakıf akar ve toprakların 
(mahlul ve metruk yerler dahil) satışından elde edilecek paralar, aynı Kanunun 3668 sayılı Ka
nunla değişik 32 nci maddesinde bahsolunan taviz bedelleri, Genel Müdürlüğün en son yıla 
ait kesinhesabı sonucu hâsıl olan gelir fazlasından ve vakıf işletme, şirket ve iştiraklerinden 
sağlanan kâr ile temettü miktarından Vakıflar Meclisince kararlaştırılacak miktardaki para, 
özel bir fon hesabında toplanır. 

Mülhak vakıfların akar ve toprak (mahlul ve metruk yerler dahil) satış bedellerinin bu 
fona katılmasında mütevellisinin muvafakati aranır. 

Bu fondan ilgili mülhak veya mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan esas ve gayelere 
aykırı olmamak şartıyla Genel Müdürlük Vakıflar Meclisinin karan, Devlet Planlama Teşkila
tının görüşü ve Başbakanın onayı ile ticarî, sınaî, ziraî, turizm, sağlık, eğitim ve diğer alanlar
da işletmeler ve şirketler kurabilir veya kurulmuş veya kurulacak iştiraklere katılabilir. 

Bu fonla ilgili harcamalar ve yapılan işlemler; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 180 sayılı Bayındırlık ve tskân Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri hükümlerine tabi değil
dir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 382) 



— 8 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozanları 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Altvnkaya 
Ulaştırma Bakanı 

G. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Afkm 

Millî Savunma Bakanı 
İ..S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şııgm 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
I. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 382) 
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MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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