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Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KAĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Dışişleri Bakanlığı ile, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlık arasında, dış temsilcilik
lerimizde görevlendirilecek personel konusunda ortaya.çıkan anlaşmazlıklara ve 
alınması gerekli önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, orman köylüleri ve Kırıkka
le'deki çiftçilerin sorunları ile, tarım ürünleri taban fiyatlarına ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
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3. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'in, şekerpancarı üreticilerinin 
sorunlarına ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı ibrahim Tez'in cevabı 120:123 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 123 

1. — Amerika Birleşik Devletlerinde ameliyat ve tedavi olacak Cumhur
başkanı Turgut özaPın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başka
nı Hüsamettin Cindoruk'un vekalet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/417) . 123 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ -' 123 

1. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve 
genelgelere aykırı hareket ederek özel giderlerinin Devlet tarafından karşılan
masına göz yumdukları, Devleti haksız yere zarara uğratarak görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili mad
delerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Devlet bakanları haklarında Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (9/6) 123:125 

2. — Trabzon Milletvekili Kemal ettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır 
Kapısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen 
ticarî ve sosyal olumsuzlukları araşürmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 125:127 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 219,225 

1. — Oturum Başkanı ve TBMM Başkanı Vekili Adana Milletvekili Yıl
maz Hocaoğlu'nun, SHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından yapılan 219:220, 
fiilî saldırıya ilişkin açıklaması 225:227 

V. — ÖNERİLER 127 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 127 

1.—49 ve 20 sıra sayılı kanun tasarılarının gündemdeki sıralarına ve gün
demin 1, 2 ve 3 üncü sıralarındaki tasarıların görüşülme süresine ilişkin DYP 
ve SHP Grupları müşterek önerisi 127:135 

VI. — SEÇİMLER 135 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 135 

1. — (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe seçim 135:136 

VII. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 136,140 

1. — İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı ve 136,148, 
içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/373) .228:232 

— 108 — 



T.B.M.M. B : 71 30 . 4 . 1992 O : 1 

Sayfa 

VIII. — KANUN 1ASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 136,148,198 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlan 136:148, 
raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) 148:196 

2. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek , 
Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/333) (S. Sayısı : 49) 197,198:217 

IX. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 217,220 

1.—DYP ve SHP Gruplarının müşterek önergeleriyle kabul edilen çalış
ma süresinin uzatılmasına dair kararın, görüşmelerin saat 24.00'ten sonraya ve 
İçtüzükte belirtilen çalışma gününün dışında bir güne sarkması halinde de uy- 217:218, 
gulanıp uygulanmayacağı hakkında 220:225 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı, 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Türk 

firmalarının ekonomik sorunlarıyla, özellikle Rusya ve Libya'da faaliyet gösteren müteahhit
lerimizin ve çalıştırdıkları işçilerin alacaklarını tahsilde karşı karşıya bulundukları darboğaz
lar ile bunların açılması konusunda alınması gerekli görülen önlemlere ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı cevap verdi, 

Doğru Yol Partisine ait olup, açık bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, Antalya 
Milletvekili Veysel Atasoy, Grubunca aday gösterilerek seçildi. 

Tümü ve ilk iki maddesi üzerindeki müzakereleri önceki birleşimlerde tamamlanan Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 
1/213) (S. Sayısı: 35) görüşülmesi, hükümet temsilcisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/377) (S. Sayısı : 64), görüşmelerini taki
ben yapılan açık oylamadan, • 

Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
da (1/375, 2/137) (S. Sayısı : 72), yapılan görüşmelerden; 

Sonra, kabul edilip kanunlaştıkları; 
İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı (1/373) (S. Sayısı : 63) 

için yapılan açık oylamada Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 
oylamanın tekrarlanacağı; 

Açıklandı. 
30 Nisan 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.08'de son veril

di. ' . • 

Yılmaz Hocaoğlü 
Başkanvekili 

Halil ibrahim Artvinli Mehmet Cemal Oztaylan 
Kocaeli Balıkesir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

: 0 l_ , ; 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

30 . 4 . 1992 Perşembe 

Tasarılar 

1. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/388) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 27.4.1992) 

2. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı (1/389) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.4.1992) 

3. — Geza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri, Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Va
zife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/390) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 28.4.1992) 

4. — Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet 
Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/391) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1992) 

5. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/392) (Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1992) 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkındaki 3702 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli
fi (2/313) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1992) 

2. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 18 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 26 ncı Maddesine tki Ek Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/314) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1992) 

3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/315) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.1992) 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 4 Arkadaşının, Mahalle Muhtarlığı Kanun 
Teklifi (2/316) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.1992) 

— 111 — 



T.B.M.M. B : 71 30 . 4 . 1992 O : 1 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 4 Arkadaşının, 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Değişik 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir'Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/317) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.1992) 

6. •—Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 4 Arkadaşının, 18.3.1924 Tarihli ve 442 Sayılı 
Köy Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/318) (tçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 27.4.1992) 

7. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Artvinli ve 4 Arkadaşının, Suadiye Kasabasının İlçe Ol
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/319) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.4.1992) 

8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Şırnak Milletvekili Mahmut 
Almak ve 2 Arkadaşının; 16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanu
nun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Teklifi (2/320) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.4.1992) 

Tezkere 

1. — Kocaeli Milletvekili İsmail Hakkı Amasyalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/416) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1992) 

Raporlar 
ı ' 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya-
pımasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) (GÜNDEME) 

2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sa
yılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) (GÜNDEM) 

3. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İliş
kin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/15) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) (GÜNDEME) 

4. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/198) (S. Sayı
sı : 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) (GÜNDEME) 
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5. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu
nun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/312, 1/314) (S. Sayısı: 68) (Dağıtma 
tarihi : 29.4.1992) (GÜNDEME) 

6. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/190) (S. Sayısı: 
73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) (GÜNDEME) 

7. — İskân Kanununa tki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bismil ilçesinde ikamet eden 
bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldürüldüğü iddiala
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1992) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Hazro ilçesi Sarıerik Köyünde 
bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/298) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1992) 

3. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi mu
afiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/299) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1992) 

4. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/300) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bismil ilçesi Birik Köyünden 
bir vatandaşın güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkence neticesinde öldüğü iddi
asına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1992) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadroları ile yeni ata
malara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/145) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1992) 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkan
lığı tarafından satışı yapılan Çimento Sanayii T.A.Ş. hisseleri satış kararının iptal edilmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/146) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1992) 

4. — Şırhak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak-Idil ilçesinde güvenlik güçlerince evlerin 
ve işyerlerinin taranarak bazı vatandaşların öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/147) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1992) 

5. — Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, haftalık bir dergide yayınlanan "Deniz Gez-
miş'i astıran emir" adlı habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/148) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.4.1992) 
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Meclis Soruşturması Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genelgelere ay
kırı hareket ederek özel giderlerinin Devlet tarafından karşılanmasına göz yumdukları, Devleti 
haksız yere zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Devlet bakanları haklarında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/6) (Başkan
lığa geliş tarihi : 28.4.1992) 

'. - Meclis Araştırması Önergesi "' 

1. — Trabzon Milletvekili Kemalettiri Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısının açıl
masından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal olumsuzluk
ları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.4.1992) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saali : 15.00 

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

: — o — 

BAŞKAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri olmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —izmir Milletvekili Timur Demir'in, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı bulunduğu bakanlık arasında, dış temsilciliklerimizde görevlendirilecek personel konusun
da, ortaya çıkan anlaşmazlıklara ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Birinci sırada, son günlerde büyükelçiliklerde meydana gelen rahatsızlıklar
la ilgili olarak İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Timur Demir. 
TİMUR DEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündem dışı konuşma

ma başlarken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konuşmam, son günlerde el
çiliklerimizde yaşanmakta bulunan ve Türkiye'nin itibarını zedeleyici olan olaylar üzerinedir. 

Türkiye gibi yüce bir devletin iki bakanlığı arasında süre gelen ye âdeta bir aşiret kavgası
na dönüşen gelişmeler nedeniyle, bu yüce devlet, dış dünyada küçük düşürülmektedir. Bu kav
ga sırasında Sayın Başbakan da dahil olmak üzere, tüm ilgili bakanlar, olaya seyirci kalmakta
dırlar. 

Söz konusu kavga, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığına 
karşı başlatılmış durumdadır. Şayet, kavga ve neticeleri, sadece bir iç mesele noktasında kal
saydı, bu konuyu bu kürsüye getirmeyebilirdik; ancak, bu konu, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu bakanlık ile, Dışişleri Bakanlığı arasında, ödeneklerin kesilmesi sure
tiyle uygulanan garip bir cezadan ibarettir. Tabiî, bu kavga da, Türkiye'nin, dış dünyadaki iti
barının zedelenmesine ve zihinlerde birtakım soru işaretlerinin doğmasına sebep olmuştur. Bu 
konu, değerli basınımız tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve vatandaşlar tarafından tepki 
görmüştür. -

Bugün basında da takip edildiği gibi, bu iki bakanlığın arasındaki tartışma nedeniyle, Hazine 
ye Dış Ticaret Müsteşarlığının elçiliklerimize para göndermeyi geciktirme cezası neticesinde, 
elçiliklerimizde kiralar ödenememekte, mahallî personelin ve kendi personelimizin maaşları-
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mn ödenmeyişi, telefon ve elektrik paralarının ödenmeyişi, Türkiye'yi temsille görevli bu ku
ruluşları zora sokmakta ve bu durum, zihinlerde, "Türkiye, acaba, 1980 öncesinde olduğu gi
bi, bir döviz darboğazına veya ekonomik bir bunalıma mı girdi?" gibi birtakım sualler doğur
makta ve memleketimizin dış görüntüsünü zedelemektedir. Bunun örneklerini, 1980 öncesi Tokyo 
Büyükelçiliğimizde vahim sonuçlar verecek kadar yaşandığını gördük. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu olayın özünde yatan şudur: Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, büyük çoğunluğu Batı Avrupa ülkelerinde olmak üzere, 247 kadro kullanmakta 
idi; bunlara idarî ve mahallî personel dahil değildir. Bu kadrolar, 22 Ağustos 1991 tarihinde 
Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu dönemde, Bakanlar Kurulu kararıyla 102'ye düşürül
dü. Dışarıdaki bu büyük yayılma maddî külfetin dışında, kalite düşüklüğüyle de devletimize 
pahalıya mal olmakta idi. Bu, kadro düşürülmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı alınırken, 
yurt dışındaki büyük elçiliklerin de görüşleri alınmıştı. Ayrıca, bu kadroların azaltılmasındaki 
bir başka düşünce ise; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı müşavirlerinin, büyükelçileri dinle
memesi ve kendi başlarına hareket etmeleri nedeniyle temsil birliğimizin ciddî bir şekilde zede
lenmesidir. 

Sayın Mesut Yılmaz Hükümeti zamanında, başta Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ol
mak üzere, bürokrasimizin dışarıya yayılma ve dış temsilde çok başlılığı disiplin altına almak 
maksadıyla hazırlanan bir çerçeve kararnameyle, bütün kuruluşlar gibi, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı dış kadroları da gerçek ihtiyaç seviyesine indirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kere de, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, iktidar değişikliğin
den faydalanarak, kamuoyunda bir diğer adı da "arpalık" olan kadro ve teşkilat sayısının 102'den 
233'e çıkarmak istemektedir. 

Hazine ve Dış Ticaret müşavirliklerinin bulunduğu yerlerde, Dışişleri meslek memuru sa
yısı 188 olduğu halde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığından daha fazla 
kadro istiyor. 

Dışişleri Bakanlığında, böyle bir ihtiyaç olmadığına dair resmî belgeler olmasına rağmen, 
bugün İktidarın bir ortağının, seçim kaybeden veya göreve getirme konusunda vaatte bulun
duğu bir kısım şahıslara sunmak istediği kadrolar veya arpalıklar, diğer ortak tarafından, •'haklı 
olarak- engellenmekte; bu da, ülkemizin itibarını zedelemektedir. • 

Dışişleri Bakanlığı, haklı olarak, ihtiyaçtan ziyade, dışarıya yayılma hevesinin ifadesi olan 
bu talebe de katılmamaktadır ve bu haklı tutum, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını, hiddete 
ve cezalandırmaya sevk etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sizlere birkaç rakamsal örnek vermek istiyorum. Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bugün, Ortak Pazardaki memur sayısını 4'ten 8'e, Cenevre'
deki memur sayısını 4'ten 8'e, OECD Paris'teki memur sayısını 4'ten 8'e yükseltmek istiyor; 
buna benzer bir sürü örnekler mevcut. Büyükelçiler buna gerek olmadığını, oturtacak yer dahi 
olmadığını beyan etmektedirler. Bugün, Dışişleri Bakanlığının haklı olarak olur vermediği böyle 
bir durum karşısında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, tahsisatları kesmesi neticesinde, 
örnek olarak, Buenos Aires ve Santiago Elçiliklerimizin telefonları kesilmekte, mahallî perso
nelin maaşı ödenememekte, yeni açılan Türk cumhuriyetlerindeki elçiliklerimize telsiz, tele
fon, faks ve şifre aleti gibi, bağlantı kurmamızı sağlayacak araç ve gereç bağlanamamakta ve 
buna benzer birçok örnek şu anda yaşanmaktadır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından gösterilen tahsisat yetersizliği bahanesi kar
şısında, bu kadroların 102'den 233'e çıkarılmasının ve bu konunun devletin itibarını düşürecek 
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bir şekilde iki bakanlık arasında çekişme konusu edilmesinin mantıken bir izahı olamaz. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu durum, devlet ciddiyeti ve Hükümet otoritesiyle 

bağdaşmaz, her bakımdan sakıncalıdır. Sayın Başbakanımızın, Hükümet içinde, Türkiye'nin 
itibarını zedeleyici ve küçük düşürücü olan, iki bakanlık arasındaki bu çekişmeye süratle el 
koyması gerekmektedir. Aksi takdirde, kira ödeyemeyen dış temsilciliklerimizin çoğu ya ka
panmak ya da çadırda oturmak durumunda kalacaklardır ki, bundan büyük bir ayıp olamaz; 
Daha bir müsteşarlığı demokratikleştiremeyen bir Hükümetin, demokratikleştirme iddiaları, 
edebiyattan ileri gitmez. 

Aslında, Türkiye'nin itibarını zedeleyici ve Türkiye'yi küçük düşürücü böyle bir konuyu 
huzurunuza getirmek istemezdim, bundan da rahat değilim; ancak, maalesef, ortada aşiret kav
gası gibi bir kavga devam ediyor ve buna Hükümet seyirci kalıyor veya olayın üzerine gidiyor; 
fakat kamuoyunu bu konuda bilgilendirmiyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; herhalde Sayın Hükümet, kendileri yerine muhalefe
tin duruma müdahale etmesini bekliyorlar. Bir yarısının, diğer yarısına devamlı muhalefet et
tiği bir Hükümetten de bu beklenir. 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

2. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek'in, orman köylüleri ve Ktrıkkale'deki çiftçilerin sorun
ları ile, tarım ürünleri taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, çiftçilerin güncel sorunlarıyla 
ilgili olarak, Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gökçek. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; özellikle son günler

de, orman köylüsü ve diğer köylülerin şikâyetleri ziyadesiyle artmış bulunuyor. Mengen civa
rında yapmış olduğumuz gezilerde gördüğümüz şu ki, orman köylüsü resmen kan ağlıyor. Or
man köylüsü, hepinizin malumu olduğu üzere, yılda dört ay çalışıyor; dört ay içerisinde almış, 
olduğu paranın yanında, bedel farkı denilen, metreküp başına ödenen yüzde 25'lik bir pay 
alıyor; o da yılda ortalama 1 milyon lira civarında tutuyor; 2,5 milyon lirayla bir yıl boyunca 
geçinmeye mahkûm oluyor. 

Kendileri geçici işçi olarak çalışıyorlar; sigortaları mevcut değil. Geçen yıl ve bu yıl, or
man köylüsüne, özellikle yüzde 25'lerden ödenen paralar son derece farklı. Mengen Orman 
İşletme Müdürlüğü kayıtlarına göre 1990 üretim yılında 7 milyar lira civarında kâr sağlanmış 
olup, geçen sene bedel farkı olarak, beher metreküp emval için 114 bin lira ödeme yapılmış. 
1991 üretim yılında Mengen Orman İşletme Müdürlüğü, orman ürünlerinden yüzde 100 artış
la 14 milyar lira civarında bir kâr elde etmiş olduğu halde, beher metreküp emval için işçilere 
maalesef 7 bin lira gibi sembolik bir para ödenmiştir. Yani, ödenen miktar yirmide bire düş
müştür. 

1991 yılı verilerine göre, 52 bin metreküp civarında tomruk üretimi gerçekleştiren işletme
nin tevzi masrafı 51 bin lira olup, geçmiş senelerin uygulamaları incelendiğinde de bu durum 
rahatlıkla görülebilecek iken, gerçek maliyet bedeli ile halihazırdaki maliyet bedeli arasında 
büyük bir çelişki ortaya çıkmıştır. Örneğin, tevzi masrafı olarak gösterilen hesap dilimi, önce
ki yıllarda 51 bin lira iken, 1991 yılında bu rakam 324 bin liraya çıkarılmıştır. Bu uygulama, 
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sınırlı gelir kaynaklarına sahip orman köylüsünü ekonomik bakımdan olumsuz yönde etkile
yerek, onları yoksulluğun kucağına atmıştır. * 

Gerçek veriler incelendiğinde, yüzde 25 bedel farkı priminin 7 bin lira değil, 273 bin lira 
olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Devlet, kendi beceriksizliğinden dolayı, orman ürünlerin
den elde ettiği gelirdeki açığını, köylünün parasını keserek önlemeye çalışmaktadır. Sayın Or
man Bakanı, geçtiğimiz hafta içerisinde Mengen civarına yapmış olduğu gezide, orman köylü

süne az ödemenin suçunu ANAP Hükümetinin üstüne yıkmıştır. Çiftçinin, köylünün babası 
olduğunu söyleyen, iddia eden bir partinin Bakanının bu şekildeki bir ifadesi hiç de akılcı gö-
zükememektedir. 

Pazarköy, Mengen'in orman köyü olup, köylü açtır. Pazarköy'de tarımsal kalkınma koo
peratifi 50 milyon lira sermayeli olup, bu kooperatif maalesef, üyelerinin açlığından mütevel
lit, sermayesinin dörtte üçünü dağıtmış vaziyettedir. Oysa, orman köylerinde bir kooperatif 
üyesine 250 bin liradan fazla para ödeyebilmek mümkün değildir; ama, buna rağmen, maale
sef, orman köylüsü kendi kendini idare edebilmek maksadıyla, kendi kooperatifini yer hale 
gelmiştir. Bu hususa iktidarın acilen çare bulması ve "yüzde 25" olarak tabir edilen 7 bin lira
nın, geçmiş.yıllardaki fiyatlar göz önüne alınıp, enflasyon farkının da üstüne konulması sure
tiyle köylüye ödenmesi lazımdır. 

Çiftçimiz ve köylümüz açısından ikinci problem de, Kırıkkale'nin Hacılar ve Karaahmetli 
köylerinde yaşanmaktadır. Biliyorsunuz, Kırıkkale'de petrol rafinerisi vardır. Petrol rafinerisi 
dolayısıyla, bu iki köyün arazisinin büyük bir bölümü köylünün elinden alınmıştır. Sadece ra
fineri için Hacılar Köyünden 7 bin dönüm, ayrıca bitişiğinde kurulmuş olan baraj için de 2 
bin dönüm arazi alınmıştır. Karaahmetli Köyünden ise, baraj için 6 bin dönüm arazi köylünün 
elinden gitmiştir. Rafinerinin işletmeye açılmasından sonra tarlalardaki sebze ve meyvenin ku
ruması söz konusu olmuştur. Köylüler ise, nasıl olsa rafineri bizim köyümüzü istimlak etti, 
işçiyi de bizden alırlar diye düşünmüş ve nitekim daha önce de o şekilde vaatlerde bulunul
muştur. Ancak, bugün rafineride 1 400 işçi çalışmasına rağmen, Hacılar Köyünden topu topu 
12 kişi, Karaahmetli Köyünden de 6 kişi, işçi olarak alınmıştır, Barajda çalışan 60 kişiye karşı
lık, Karaahmetli Köyünden alınan işçi sayısı da sadece 1 kişidir. 

Şimdi, rafineride işçi alımıyla ilgili yeni bir imtihan açılmış olup, bu imtihan neticesinde 
45 kişi işe alınacaktır. Köylülerin ifadesine göre, Doğru Yol Partisi milletvekillerine üçer kişilik 
kontenjan hakkı verilmiş olup, geriye kalanlar ise Sayın Cavit Çağlar tarafından belirlenecek-
miş!.. Bunları bizzat köylüler ifade etmektedir. 

Köylü toplanmış, Sayın Demirel'e çıkmış ve 17 kişilik bir liste vermiştir. 
Köylünün işsizi çoktur, arazisi de elinden alınmıştır, feryat etmektedir. Lütfen, Hacılar 

ve Karaahmetli köylerine el uzatılsın; bunu istiyoruz. 
Bir başka husus da şudur: Barajın hemen yanlarında olmasına ve su projesinin de yapıl

mış olmasına rağmen, köy, su projesinden yararlanamamakta ve köylü sefalete mahkûm edil
mektedir. Ham yolu yapılmış olan Kırşehir ve Kayseri yolunun bitmesi ise, bu köylere hayatiyet 
verecektir. , ' > 

Köylü, gitmiş olduğumuz her yerde değişik konulardaki feryadını iletmeye çalışıyor; özel
likle Doğru Yol Partisinin seçimden önce yapmış olduğu taban fiyatları üzerindeki vaadi, her 
gittiğimiz yerde karşımıza çıkıyor. Neredeyse ekinler toplanacak; ama, "ekim yapılmadan ön
ce taban fiyatlarını yayınlayacağız, hangisi kârlı ise, siz de onu ekeceksiniz" diyen Doğru Yol 

— 118 — 



T.B.M.M. B : 71 30 . 4 . 1992 O : 1 

Partisi, hâlâ taban fiyatları üzerinde en ufak bir açıklama yapamamaktadır. 
Manisa'da Poyrazdamları adlı bir köy var; orada bulunduk; "Sayın Demirel miting mey

danında, onyedi gün sonra üzümün kilosu 6 bin lira. Bu benim vaadimdir diye bize bağırdı; 
daha tek kuruş artırım yapmadı! Ne zaman yapacaklar?" diye soruyorlar. 

Son olarak, her yerde yapıldığı gibi ürün alım ücretlerinin şikâyet konusu yapıldığı Kılıç
lar Köyünde başımdan geçen bir hadiseyi anlatarak konuşmama son vermek istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Süre... Süre... 10 dakika oldu Sayın Başkan, lütfen İçtüzüğü 
uygulayın. \ 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Kılıçlar Köyünde, özellikle asgari ücretlinin acı halini 
anlatmak için bir örnek verdim: Beş kişilik bir aile düşünün ki, sadece çay içsin, simit yesin; 
ev kirası yok, yakacak, giyecek için herhangi bir para yok; çocuğun okul masrafı yok... Kaç 
lira harcaması gerekiyor, bir bakalım. Simit 1 000 lira, çay 1 000 lira; beş kişilik ailenin bir 
öğünde harcayacağı 10 bin lira, üç öğünde 30 bin lira; ayda 900 bin lira ediyor. Asgari ücretten, 
sadece ve sadece 500 bin lira ele geçiyor... Ben bu örneği verince, bir köylü arkadaş atıldı, "o 
da bir şey mi beyim; biz beş kilo pancar parasına, şehirde, affedersiniz, ancak bir sefer tuvalete 
çıkabiliyoruz" dedi ve maalesef gerçek de, hadise de budur. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, toparlayınız lütfen. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, söz vermek önemli değil; ama, söz 

verildiyse tutulmalıdır. Lafla çiftçiye babalık yapılmaz. Çiftçi, sizden, acilen çözüm bekliyor. 
Lütfen bu konularda yardımcı olunuz ve ciddî anlamda ilgi gösteriniz. 

Teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Sayın Necmettin Cevheri. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek'in, çiftçinin ve orman köy
lülerinin sorunlarına, sıkıntılarına değinen konuşmasını ben de, kendilerine teşekkür ederek 
dinlediğimi ifade etmek isterim. Çünkü, köylünün biraz geç de olsa epey mesafeden sonra sa
hiplenilmiş bulunduğunu, kendileri tarafından buna sahip çıkıldığını görmekten memnunuz. 

Orman köylüleri ve Mengen Orman İşletmesiyle ilgili olarak arkadaşımın ifade ettiği hu
lusların rakamlara ve bilançoya dayanan tarafını cevaplandıracak olan arkadaşıma bırakmak 
üzere, şunu kesinlikle ifade edebilirim ki, orman köylüsü veyahut da çiftçi, hiç kimse geçen 
sene aldığından aşağı almayacaktır. 

Değerli arkadaşlarımın ifade ettiği, Kırıkkale'deki Hacılar ve Karaahmetli köylerinin is
timlakinden dolayı orada işsiz kalan köylülerimizin rafineride çalıştırılması hususunu da şöyle 
izah etmek mümkündür. Rafineri, herkesin kabul edeceği gibi, mutlaka ihtisas isteyen bir ko
nudur; herhangi vasıfsız bir işçinin çalışacağı, yapabileceği bir iş değildir. Değerlendirme bu 
açıdan yapılmıştır. 

Arkadaşımızın, Sayın Başbakana da başvurduklarını ifade ettiği 17 kişiyi, -ki rafineri on
ları alamazsa ve onlar, arazileri toprak altında kalan vatandaşlarımızsa -ki, öyle olmaları la
zım, ifadelerine göre- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına alırız; getirsinler listeyi biz alalım. 
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Değerli arkadaşımın, bir de taban fiyatlarıyla ilgili beyanları oldu; taban fiyatlarının, mah
sulün ekiminden önce ilan edilmesi gerektiğini söylediler. Ancak, kendilerinin herkesten önce 
hatırlaması lazımdır ki, taban fiyatının bırakın mahsulün ekimini, mahsulün hasadından son
ra açıklandığı dönem dahi oldu; yani mahsul alınmaya, bici [meye, ofislere dökülmeye başlan
dı; daha taban fiyatı ilan edilmemişti; hatta, avans tertip edildi, daha sonra belirlenecek fiyat 
üzerinden bedeli ödenmek şartıyla mahsul alındı. Değerli arkadaşımın bunu çok iyi hatırla
ması lazım; çünkü, o zaman kendisi, o devrin bu şekilde uygulama yapan Anavatan Partisi 
İktidarının mensubuydu. Bunu hiç kimse hatırlamasa da, kendisinin hatırlaması lazımdır. 

Arz eder, teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3, — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'in, şekerpancarı üreticilerinin sorunlarına ve alınma
sı gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ibrahim Tez'in cevabı 

BAŞKAN — Pancar çiftçisinin alacakları konusunda gündem dışı son konuşmayı yap
mak üzere, Eskişehir Milletvekili Sayın Mustafa Balcılar'a söz vereceğim. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından "Hangi pancar, 1991'in 
mi, 1992'nin mi?.." sesleri) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Cevap vereceğim efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şeker pancarı üreticisine, devletin borçlarının tama

mının ödenmediği hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, toplam nüfusumuzun yüzde 45 civarındaki kısmı kırsal kesimde 
yaşamakta ve gelirlerini, büyük ölçüde, tarımsal ürünlerden elde etmektedir. Şehirde yaşayıp 
da, gelirinin bir kısmını veya tamamını kırsal kesimden, tarımsal ürünlerden elde eden vatan
daşları da katarsak, toplam nüfusumuzun yüzde 65'inin üzerinde bir kısmının geçimi, tarım
sal gelirlere dayalıdır. 

Değerli milletvekilleri, burada özellikle yıllık yağış miktarı 400 kilogramın altında olan 
ve kışın iklimi sert geçen bölgelerde, pancar dışında, sadece buğday, arpa gibi hububat ekile
bilmektedir. 

Bu bölgelerimizde, pancar dışında, vatandaşımızın ekebileceği alternatif bir ürün söz ko
nusu değildir; dolayısıyla, pancar yetiştirmek ve bunu satarak geçimini temin etmek, bu bölge
deki vatandaşlarımız için fevkalade önemlidir. 

Pancar, Türkiyemizde devlet tekelindedir. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, ülkemizde 
pancar ekilecek alanları belirler ve mevziî olarak da, bu alanları üçe ayırır; yani, bir yerde pan
car ekildiği zaman -münavebeli olarak- orada tekrar pancar ekilebilmesi, ancak üç yıl sonra 
mümkündür. Takriben her yıl, 500 bin aile, Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ile ekiliş mu
kavelesi imzalamaktadır. Üç yılda bir yapılan münavebeli ekim göz önüne alınırsa, Şeker Fab
rikaları Genel Müdürlüğünde çalışanlar, nakliyeciler, tarım işçileri aileleriyle birlikte hesap
landığında, toplam 5 milyonun üzerinde vatandaşımız, geçimini şeker pancarından temin et
mektedir ki, bu, toplam nüfusumuzun yüzde 10'una yakın kısmının geçimini temin ettiği, va
tandaşlarımızın oldukça önemli bir bölümünü ilgilendiren bir ziraat dalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu ziraat dalı, ayrıca, bu bölgelerde, ürettikleri şeker pancarının 
karşılığını alan vatandaşlarımızın, esnafla yaptıkları alışveriş itibariyle, bölgenin ekonomisi açı
sından da fevkalade önemlidir. 

— 1 2 0 - -



T.B.M.M. B : 71 30 . 4 . 1992 O : 1 

Eğer, pazar ekonomisini tam uygulamaya kalksak, dünya borsa fiyatı olan 300 dolar/ton 
hesabıyla, çok,daha ucuza, 1 800 - 2 bin liraya Türkiye'ye şeker getirebilmek mümkündür; ama 
o zaman, bu 5 milyon vatandaşımız ekonomik yönden fevkalade sıkıntıya gireceğinden, Cum
huriyet hükümetleri, sosyal politika gereği olarak, hiçbir zaman pancar ekim alanlarını daralt
maman diri ar. 

Ülkemizde istihsal edilen şeker, kuraklık vesaire olmaması halinde, memleketin ihtiyacını 
karşılamaktadır. Ancak, bazı yıllar ithalat, bazı yıllar küçük miktarda ihracat yapılmaktadır. 

Anavatan iktidarları döneminde şeker pancarına enflasyonun üzerinde taban fiyatı belir
lenmesine gayret gösterilmiştir. 1991 yılında polarizasyon, erken söküm tazminatı ve üretimi 
teşvik primi hariç pancar taban fiyatı 202 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçinin şeker fabrikaları
na teslim etmiş olduğu pancarın karşılığı 3,4 trilyondur. Avanslar, verilen şekerler ve ödemeler 
düştükten sonra, hâlâ çiftçiye 1.1 trilyon civarında devletin borcu vardır. Hükümet, bayram
dan evvel, bayramda yarısını, nisan ayında da tamamını ödeyecekleri taahhüdünde bulunmuş
lardır. Sayın Bakan burada ise, muhtemelen söz alıp falan tarihte şu kadar ödendi, filan tarih
te şu kadar ödendi diye cevap verecektir. Bunlar mazeret değildir, önemli olan, şu anda vatan
daşın, özellikle kırsal kesimde, gelir seviyesi düşük olan bölgelerde yaşayan ve alternatif olarak 
da başka bir ürün ekme şansı olmayan vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi ve verilen sözün 
yerine getirilmesidir. 

Bugün 30 Nisandır, verilen sözün son tarihidir ve hâlâ, devletin, şeker pancarı üreticisine 
1.1 trilyon borcu vardır. Bölgelerin çoğunda pancar ekilmiştir; seçim bölgem Eskişehir'de ekim 
işi bitirilmiştir, bölgelerin çoğunda da bitirilmiştir. Yani, çiftçi bir sene evvel ektiği pancarın 
karşılığını almadan, yeni fiyatları bilmeden, gözü kapalı bir şekilde yenisini tekrar ekmek zo
rundadır; çünkü, alternatif başka Ürün yoktur. Hâlâ 1.1 trilyon lira olan alacağını alamamış
tır. 

Hükümetin, bu vermiş olduğu sözü yerine getirmesini, milletin bir vekili, milletvekili ola
rak vatandaş adına talep ediyorum. 

Ayrıca, çiftçinin girdileri fevkalade yükselmiştir. Çiftçinin maliyetlerini en fazla etkileyen 
unsurlardan mazot, geçtiğimiz yıl pancarın ekildiği tarihlerde 2 bin lira iken, o tarihte muhale
fette olan, şu andaki iktidar partisi yöneticileri, yetkilileri, "Devlete mazot 700 liraya mal olu
yor, üç misline bunu vatandaşa satıyorsunuz, vatandaşı soyuyorsunuz" ifadelerini kullanmış
lardı. Bugün mazot 3 300 liradır ve maliyetini hesapladığınız zaman, üç misli değil, dört misli
ne satılmaktadır. O zaman bu "soyuyorlar" ifadesini, o sözü söyleyenlere hatırlatmak istiyo
rum!.. 

Ekimler yapılmıştır, hâlâ pancarda taban fiyat belli değildir. Herhalde Hükümetin, enf
lasyonun yüzde 78 oluşunu, mazottaki artışı, dolardaki artışı nazarı dikkate alarak fiyatı be
lirlemesi, ama süratli bir şekilde belirlemesi arzusu, çiftçide beklenti halindedir ve bu oranlara 
göre de geçen yıl 202 lira olan şeker pancarı alını fiyatı, herhalde, 360 liranın altında olması 
halinde, çiftçiyi enflasyonun altında boğma durumu, mağdur etme durumu söz konusudur. 

Bu düşüncelerimle Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Hükümet adına söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP sıralarından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yü
ce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sanayileşme, kentleşme, tarımın çağdaşlaşması ve modernleşmesi konusunda, ülkemiz kesin 
seçimini yapmıştır. Tarımla ilgili saptanan hedeflere ulaşmada hepimize önemli görevler düş
mektedir. Üreticilerimiz, bilinçle ve inançla çalışarak, ülkemiz ekonomisine her yönüyle büyük 
katkılar sağlamaktadırlar. Üreticilerimizin bu katkılarını artırmak, hem de ciddî olarak artır
mak, bizim temel görevimizdir. Bu nedenle üreticilerimizin sorunlarını dinleyelim, üreticileri
mize kulak verelim. 

Bugünkü İktidar, üreticiyi dinliyor; bugünkü İktidar, üreticinin sorunlarına, üreticiyle be
raber çözüm arıyor. Hükümetimiz, geniş toplumsal tabandan aldığı güçle, destekle ve coşkuy
la, ülkemizin kalkınması ve üreticimizin, alın terinin karşılığım alması yolunda çaba harcıyor, 
çaba gösteriyor. Bu çabayı harcamaya ve bu çabayı göstermeye de özenle devam edecektir. 

Geçtiğimiz on yıl boyunca, üretim, yatırım, büyüme bir yana bırakılmış ve üreticimiz, ağır 
sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunları en ağır biçimde, tarım sektörü yaşamıştır. Hü
kümetimiz, sanayiiyle, tarımıyla kalkınmayı bir bütün olarak görüyor. Bu anlayış gereği, tarı
ma yeni atılımlar kazandırma hedefi ve ilkesi içindedir. 

Ülkemizde toplam tarım alanı 28 milyar hektardır. Bunun ancak 24 milyar hektarında kuru, 
4 milyar hektarında da sulu tarım yapılmaktadır. Ülkemizde kuru tarım ve sulu tarım konu
sunda Hükümetimizin ciddî çalışmaları vardır. 

Ülkemizin toplam istihdamının yüzde 49'u tarım alanında çalışıyor. Tarımın toplam ihra
cattaki payı 1983'te yüzde 33 iken, 1991'de yüzde 17'ye inmiştir. Buna karşılık, tarımın toptan 
ithalattaki payı, 1983'teki yüzde 1,5'tan, yüzde 5'e çıkarılmıştır. Bunu da, o on yıllık süre içe
risindeki siyasal iktidarın, tarıma gösterdiği önemin bir kanıtı olarak görüyorum. 

Tarımsal ürün destekleme alım fiyatları, genel fiyat artışlarının tümünün altında kalmış
tır. Toplam destekleme ödemelerinin alım gücü, bu on yıllık süre içerisinde de gerilemiştir. Bu 
söylediğim rakamlar, son on yılda yaşanan önemli sorunların ye önemli dertlerin göstergeleri
dir. 

Biz, tarım sektörünün geliştirilmesini yaşamsal olarak kabul ediyoruz. İnsanlarımızın da
ha üretken olmaları ve emeklerinin değerini daha iyi alabilmeleri için gerekenin yapılması ko
nusunda ilgili bakanlıklarımız ve ilgili bakan arkadaşlarımız, çalışmalarını sürdürüyorlar. Ül
kemiz tarımına teknolojiyi aktarmaya hızla devam edeceğiz. Tarımımızın gelişim sürecine, bi
rikimiyle, emeğiyle katkıda bulunan üreticiye, sonuna kadar sahip çıkacağız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Mustafa Balcılar arkadaşımın, şeker pancarı üreticisi konu
sunda verdiği ilk rakamlar doğrudur; ama, on yıllık süre içerisinde Şeker Şirketini hangi du
rumdan alıp, hangi duruma getirdiklerine bir göz gezdirmede de büyük yarar vardır. 

1984 yılında Hükümetin, Şeker Şirketine olan borcu 300 milyar lira idi. Oysa, sekiz, on 
yıllık iktidarın bu borcuna karşılık, 1991 yılının sonu ve 1992 yılının başı itibariyle, bu şirkete 
5,5 milyar liralık bir borç bırakılmıştır. Son siyasal iktidar, pancar fiyatlarını, üreticiye, 1991 
yılının Mayıs ayının sonunda ödemişti; bugünkü İktidarımız, mayıs ayının sonuna kalmadan, 
tüm bu ödemelerini yapacaktır. 

Ayrıca, 1991 yılında, tüm ülkemizde toplam olarak 3 trilyon 370 milyar liralık pancar alı
mı yapılmış olup, Hükümetimiz, bu paranın 2 trilyon 316 milyar lirasını, yani, yaklaşık yüzde 
60'ını ödemiştir ve yine yaklaşık 1 trilyon 100 milyon liralık kalan bir borcu vardır. Bu borcu 
da, Hükümetimiz, en kısa süre içerisinde üreticiye ödeyecektir. 
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Genel Kurulu en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle gündem dışı görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —- Amerika Birleşik Devletlerinde ameliyat ve tedavi olacak Cumlıurbaşkanı Turgut Ozal'ın dö
nüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekalet edeceğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/417) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup 
bilgilerinize sunacağım: 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 20 Nisan 1992 gün ve Kan.Kar.: 39-6/8-2-92-264 sayılı yazımız. 
1 Mayıs 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde ameliyat ve tedavi olacağımdan, 

dönüşüme kadar, Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi 
uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekalet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genelgelere aykırı 
hareket ederek özel giderlerinin Devlet tarafından karşılanmasına göz yumdukları, Devleti haksız yere za
rara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
ügili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Erdal inönü ve Devlet bakanları haklarında Meclis soruşturmast açılmasına ilişkin önergesi (9/6) 

BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması önergesi vardır, önerge, bastırılıp sayın üyelere da
ğıtılmıştır. 

önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları ile dairelerin resmî yazışmalarında kullanılacak resmî 
posta pulunun alınmasında sarfedilmek üzere 23.12.1991 ve 24 Mart 1992 tarihlerinde ayrı ayrı 
100'er milyon liralık krediler, Ankara P.T.T. Başmüdürlüğünün Ziraat Bankası Samanpazarı 
Şubesindeki 30426/1623 Nolu hesabına yatırılmıştır. 

PTT. Bakanlıklar Müdürlüğünden Başbakanlığa hitaben gönderilen yazıda ise "Sayın Baş
bakanımızın ve Devlet Bakanlarının tebrik gönderilerinin ücretlerini karşılamak üzere 100 mil
yon TL. lık gönderinin alındığı ve yerlerine gönderildiği ifade edilmektedir. 

Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları ile Dairelerin resmî yazışmalarında kullanılmak üzere 
açılan 200 milyon lira tutarındaki kredi karşılığı olarak pul alınmamış ve sözkonusu kredi mak
sadının dışında kullanılmıştır. 
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200 milyon lira krediye karşılık P.T.T. Bakanlıklar Şubesinde kurulan ücret alma makine
sinden Başbakan ve Devlet Bakanlarının toplam 800 000 adet yılbaşı ve bayram tebriği gönde
rilmiştir. 

Bu suretle 3046, 3056 ve 3765 sayılı Kanunlara, 1992 Malî yılı Bütçe Kanununa, Başba
kanlığın 1991-17 ve 1992-7 sayılı Genelgelerine aykırı hareket ettikleri, özel giderlerinin Devlet 
tarafından karşılanmasına göz yumarak Devleti haksız yere zarara uğrattıkları gerekçesi ile Baş
bakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Erdal İnönü ile Devlet Ba
kanları Cavit Çağlar, Tansu Çiller, Ekrem Ceyhun, İbrahim Tez, Akın Gönen, Türkan Akyol, 
Gökberk Ergenekon, Orhan Kilercioğlu, Mehmet Kahraman, Ömer Barutçu, Mehmet Ali Yıl
maz, Erman Şahin, Şerif Ercan, Mehmet Batalh haklarında Türk Ceza Kanununun 240 ve 
ilgili maddeleri gereğince Yüce Meclisçe Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük hükümleri 
uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Nevşat özer 
Muğla 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Ahmet Kabil 
Rize 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Engin Güner 
İstanbul 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı ' 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Seyyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 
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İbrahim özdemir 
İstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Avni Akyol 
Bolu 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Mümin Gençöğlu 
Bursa 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Cem Kozlu 
İstanbul 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Işılay Saygın 
İzmir 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Hamdi Eriş 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 Üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, görüşme günü, 

Danışma Kurulunca tespit edilip, Genel Kurula sunulacaktır. 

2. — Trabzon Milletvekili Kernalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısının açılmasın
dan sonraj Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal olumsuzlukları araştırmak 
ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerinde meydana ge
len ticarî ve sosyal olumsuzlukların incelenmesi konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırmasının açılmasını arz ederiz. 

Kernalettin Göktaş 
Trabzon 

Şevket Kazan 
Kocaeli 
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Ahmet Cemil Hınç 
Elazığ 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Mehmet El katmış 
Nevşehir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Abit Kıvrak 
Konya 

Fethullah Erbaş 
Van 

Zeki Ünal 
Karaman 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ahmet Feyzi tnceöz 
Tokat 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Gerekçe: 

1988'de Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra başlangıçta akraba ziyareti ve turizm amaçlı 
giriş çıkışlar, zamanla kıyı ticareti ve bavul ticaretiyle gelişerek, girenlerin işi, ağırlıklı fuhuş 
ticaretine dönüştürüldüğü müşahade edildi, Yapılan araştırmalarda kıyı ve bavul ticaretinin 
ülkemiz lehine hiçbir ekonomik yararı yoktur. 

Gelenlerin yanlarında yurda sokulması yasak mermi ve altın getirdiği emniyetçe de belir
tiliyor. Son günlerde halk arasında esrar, eroin gibi uyuşturucuların da getirildiği söyleniyor. 

Gelen bayanların büyük bir kısmının döviz karşılığı fuhuş yaptığı herkesçe malumdur. Ba
sına ve TV'ye yansıdığı gibi, TBMM kürsüsünde de bu konu dile getirilmiştir. 

Son günlerde fuhuş o kadar yaygınlaştı ki, çoluk çocuk fuhuşa bulaştığı gibi, aileler ara
sında büyük anlaşmazlıklara, boşanmalara neden olmuş hatta bu yönde intiharlar bile olmuş-

. tur. Fuhuşa bağlı olarak zührevi hastalıklarda büyük artışlar olduğu doktorlarca ifade edili
yor. Ayrıca, gelen kadınlarda çağın korkunç hastalığı AİDS olduğu da tespit edilmiş durumda
dır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı halk arasında büyük tedirginlik ve şikâyetler var
dır. Yöre halkı ile yaptığımız görüşmelerde, bu durumun, Karadeniz halkı arasında sosyal pat
lamalara sebebiyet vereceği endişesi vardır. 

Bütün bu olumsuzluklar nazarı dikkate alınarak olayın TBMM'nce yerinde araştırılıp ge
rekli tedbirin alınması lazımdır. . . . , 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

V. — ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. — 49 ve 20 stra sayût kanım tasardarmtn gündemdeki stralartna ve gündemin 1, 2 ve 3 üncü 
sıralarmdaki tasarıların görüşülme süresine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek Önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
larının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

30.4.1992 Perşembe günü yapılan Danışma Kurulu toplantısında siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Mahmut Alınak 
Doğru Yol Partisi * ' Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

öneri: Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs
mının 19 uncu sırasında yer alan 49 sıra sayılı 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 
Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanan, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nunu ile 190 ve, 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının bu kısmın 2 nci sırasına; 7 nci sırasında yer alan 20, sıra sayılı Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü 
sırasına alınması ve 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sıradaki tasarıların görüşmelerinin tamamlanması
na kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, iki lehte, iki aleyh
te olmak üzere, istenirse dört sayın milletvekiline söz vereceğim. 

İlk sözü, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz istediler. Sayın Oğuzdan sonra, Ağrı Millet
vekili Sayın Fecri Alpaslan konuşacaklar. Üçüncü sözü, Sayın Güneş Müftüoğlu Doğru Yol 
Partisi Grup Başkanvekili olarak istediler. 

Başka söz isteyen bulunmadığına göre, görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın Oğuz, lehte mi, aleyhte mi?.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan?.. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN —• Sayın Müftüoğlu, zatı âliniz lehte, değil mi efendim? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Evet efendim. 
BAŞKAN— İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz, önerinin aleyhinde buyurun efendim. 

— İ27 —' 



T.B.M.M. B : 71 3 0 . 4 . 1 9 9 2 0 : 1 

ALI OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; normal gün
demimizi müzakere etmemiz beklenirken, bizi Danışma Kuruluna davet eden Doğru Yol Parti
si ve SHP Grup Başkanvekili arkadaşlarım, gündememiz üzerinde yeni bir teklifle geldiler ve 
gündemin 1 inci maddesindeki Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgili tasarının görüşülmesine devam 
edilmesini ve bu arada, 2 nci sıraya, 19 uncu sırada bulunan Hâkimler ve Savcılarla ilgili Ka
nun Tasarısının getirilmesini ve 3 üncü sıra olarak da, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilgili 

s Kanun Tasarısının getierilmesini ve4 üncü sıraya da Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarının getirilip görüşülmesini teklif ettiler. 

Biz, haklı olarak, bu sıraların daha önce tespit edildiğini ve bu sıralardaki mevcut değişik
liğin de bir fayda temin etmeyeceğini; çünkü, her sırada bulunan kanun teklif ve tasarılarından 
beklentiler olduğunu, bunları bekleyenler bulunduğunu, bu sebeple de sırasıyla görüşmenin 
uygun olacağını ifade ettik. 

Arkadaşlarımız ise, yukarıda alamadıkları neticeyi huzurunuza getirerek, İçtüzüğün 64 
üncü maddesi gereğince, burada, bu sıralamanın tespit edilmesini uygun gördüler ve huzuru
nuza bu teklifle geldiler. 

Biz deriz ki, her şeyden evvel, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkındaki Kanun Tasarısı, aşağı yukarı, iki haftadan beri beklemektedir; tabiî, onun 
görüşülmesi uygun.. Diğer taraftan, onu takip eden tasarı ve tekliflerde de tabiî, beklentileri 
olan kimseler var, onları da haklı görmek lazım; ancak, hâkimlerimizin ve savcılarımızın du
rumlarıyla ilgili tasarının 2 nci sıraya çekilmesi hususuna aslında bizim de bir itirazımız olmaz; 
ama, bunu tek başına getirmiş olsalardı, arkadaşlarımızla, bunun temin edeceği faydayı, tabiî 
ki müzakere eder, biz de müspet olarak belki buna yaklaşırdık; ancak, onun hemen içerisinde 
bir paket gibi getirilen, çocuk haklarıyla ilgili tasarıda bazı bölümlere itirazlarımız olmuştu. 
Daha evvel Danışma Kurulunda da bu itirazlarımızı dile getirmiş ve üzerinde hassas olduğu
muz bu konuyu, arkadaşlarımızın anlayışla karşılayacağını ümit etmiştik ve nitekim, bundan 
evvel yapılan Danışma Kurulu toplantısında bu, anlayışla karşılandı; ama, şimdi, aynı şekilde, 
bu kanun tasarısının da bir paket halinde araya sokulması hususunu biz hoş karşılamadık. 

Size arz ediyorum ki, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısının bir 14 üncü maddesi var; bu 14 üncü maddede, "Taraf dev
let, çocuğun, düşünce, vicdan ve özgürlükleri hakkına saygı gösterir" dendikten sonra, üçün
cü fıkrada, özellikle, "Bir kimsenin dinî inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek 
ve gerekli olmak kaydıyla, yalnızca kamu güvenliğini, düzenini, sağlığı ve ahlakı ve başkaları
nın temel haklarını, özgürlüklerini koruma gibi amaçlarla sınırlandırılır" ilkesini de berabe
rinde getiriyor. 

Bunu, sırası geldiği zaman rahat tartışılabilmek ve müzakere edebilmek için, bu paket içe
risinde getirmelerini uygun görmediğimizi arkadaşlara ifade ettik; ama, arkadaşlarımız, bunu 
da birlikte getirdiler. 

Bunun arkasından hemen gelmesi öngörülen, hâkimlerle ilgili kanun tasarısını, tabiî ki, 
her şeyden evvel, beklentileri olan ve bir an evvel çıkarılmasında fayda mülahaza ettiğimiz bir 
kanun tasarısı olarak kabul etmek mümkün; ancak, arkadaşlarımızın bunu da bu şekilde ge
tirmelerini biz hoş görmedik. Çünkü, arkadaşlarımız, "Bu kanunu mutlaka getirmek mecbu
riyetindeyiz" dediler. 
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tyi; üzerinde konuşuruz, uygunsa, getirmenin uygun olduğunu biz de mütalaa ederiz ve 
buna katılırız. Ancak, birçok önergelerle yolların tıkandığını, önerge verme imkânının kalma
dığını ve bu önergelerin halen çekilmediği hususunu da ifade ettiler; özellikle 200 hâkimimizin 
bu kanun tasarısının müzakeresini takip etmek arzusunda olduklarını da ilave ettiler, 

Müsaadelerinizi ve özellikle bağışlamanızı istirham ederek ifade ediyorum: 200 hâkimi
mizin buraya geleceğine, hele şu mesai saati içerisinde Meclis müzakeratını takip edeceğine, 
ben ihtimal vermiyorum (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) ve bunu, bir 
bakıma, bir baskı olarak da kabul ediyorum. 

Hâkimlerimizin politikaya bu şekilde soyunmaları hoş bir davranış değil, bunu kabul et
mek mümkün değil. Hele hele, mesai saati içinde vazifelerini bırakıp, buraya geleceklerine de 
ihtimal vermiyorum; ama, gelip takip ediyorlarsa, zamanları ve imkânları müsaitse, bunu da 
tabiî, yakın bir alaka göstermeleri bakımından kabul etmemek mümkün değil. 

önergelerin engellenmesi hususundaki davranış ise, tam, bir hakkın suiistimali meselesi
dir. Çünkü, hepiniz bilirsiniz -aramızdaki arkadaşlarımızın ekseriyeti hukukçu- temel hukuk 
kuralıdır; bir hakkın sırf gayri ızrar eden suiistimalini kanun himaye etmez. 

Bir arkadaşımız çıkacak, önergelerin hepsini verecek, "Size hiçbir şey bırakmadım" diye
cek ve ben bir önerge vermeyeceğim! Olur mu böyle şey? Bunu da kabul etmek mümkün değil. 
Tabiî ki, biz de önerge vermek mecburiyetindeyiz. 

Ben, özellikle, Hâkimler Kanununun 40 inci maddesindeki bir fıkranın, hem hâkimleri
mize, hem de Anayasanın açık hükmüne aykırı olduğu kanaatındayım. Her adlî yılın başında 
ilgililer, "Efendim, iki bin hâkim açığımız var" derler; niye tayin etmezsiniz veya meslekten 
ayrılmış olan bir arkadaşımız müracaat ederse, niye mesleğe kabul etmezsiniz? 40 inci madde
de açık hüküm var: "Daha evvel herhangi bir sebeple istifa etmişse, geçen o müddet içerisinde, 
profesörlükte, doçentlikte, avukatlıkta geçen müddetin şu kadarı ilave edilir, mesleğe kabul edilir" 
diyor; ama, bir istifası daha olduysa, tamam artık, vebalıdır, cüzzamlıdır, bir daha mesleğe 
kabul edilmez! Olmaz böyle şey, bunu kabul etmek mümkün değil. 

Eğer, iki bin hâkim açığımız varsa -ki, öyle diyorlar- haydi diyelim ki, bin hâkim açığımız 
varsa, memleketimizde şu anda bin tane hâkim, vazifesi başında değil demektir, o hâkim kür
sülerinde kimse yok demektir veya bir hâkim, birkaç mahkemenin işini görmek gibi bir du
rumla karşı karşıya kalır ki, bunu da kabul etmek mümkün değil. Listesinde 60 tane dava olan 
bir hâkimin durumunu bir düşünün... Biz de oralardan geldik, ne kadar sıkıntı içerisindedir
ler... Siz kadroları boş bırakacaksınız, ondan sonra da bir hâkime günde 120 dava baktıracak
sınız! Bu da uygun değil. 

Onun için, artık, arkadaşlarımız kanunu getirdiler, çoğunlukları da var, yukarıda alama
dıkları neticeyi burada çoğunlukla alırlar; buna da bir şey demeyiz, hâkimlerimizin ilgilendi
ren'bu kanun tasarısını müzakere ederiz; edilmesinden de yana olduğumu ifade ediyorum. Da
ha evvel, birinci sınıf hâkim noktasına gelmek için araya konulan tampon müddet 10 yıl, 8 
yıl, hatta komisyondan gelen son teklifte "6 yıl" diyor; halbuki, biz gelen teklifte gösterilen 
6 yıllık müddeti daha da kısaltarak 3 yıla indirelim diye onların lehine önerge vermek duru
mundayız ve eğer önümüz açılırsa -ama, arkadaşlarımız önergelerini vererek önümüzü tıkar
lar; buna imkân vermezlerse o da kendi bilecekleri bir husustur- biz, efkârıumumiyeye ve Yü
ce Meclise, hatta buraya geldiğini ifade ettiğiniz 200 hâkimimize de söylüyoruz ki, şu 6 yıllık 
müddet dahi fazladır. Niye?.. Hiçbir meslekte, üçüncü sınıf olarak başladıysa, ikinci sınıfa 
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geldikten sonra, birinci sınıf olmak için bu kadar uzun müddetler yok. Yıllar yılı 10 yıl olarak 
kalmış, sonra 8 yıla, komisyonda da 6 yıla indirilen bu müddetin 3 yıla indirilmesinde biz fay
da umuyoruz ye şu paket halinde getirilen emrivakilere karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yok
sa, sayın hâkimlerimizin kanunuyla ilgili olan bir müzakereyi engellemek gibi bir düşüncemi
zin olmadığını ifade eder, bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Aleyhinde, ikinci olarak, Ağrı Milletvekili Sayın Fecri Alpaslan, buyurun. (ANAP sırala

rından alkışlar) ' , 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygıyla se
lamlıyorum. 

istanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanması 
ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkındaki Kanun
ların Öne alınması hakkında burada açıklamalarda bulundular, öte yandan, gündemimizin 19 
uncu sırasında bulunan ve muhtevası itibariyle birçok yanlışlıklarla muallel olan kanun tasarı
sının, şeklî yönden de zorlamalarla şu anda huzurunuza getirilmek istenmesi üzerine ben de 
söz aldım. Bu kanunun muhtevası üzerinde ileride görüşlerimizi uzun uzun anlatacağız; an
cak, izlenen yol itibariyle, usul açısından yapılan yanlışlıkları hemen anlatmak zarureti vardır. 

Kanun tasarısının dağıtımım takip eden günlerde, iktidarın SHP Grubuna mensup üyele
ri tarafından, İçtüzükte belirlenen önerge sınırının tamamı kadar önerge Başkanlığa verilmiş
tir. Adalet Bakanı ve Komisyon Başkanının aynı partiden oluşu bizi çok düşündürmüştür. De
nilebilir ki, "İçtüzüğün kendilerine tanıdığı bir hakkı bu sayını milletvekilleri kullanmışlardır." 

Doğrudur, bu onların hakkıdır; ama, bir doğru daha var ki, biraz önce Sayın Oğuz'un 
belirttiği gibi, burada o hakkın suiistimali de söz konusudur. Zira, engelleme; zira, önerilerle, 
önergelerle katkıda bulunma, iktidar kadar, bu Mecliste muhalefetin de hakkıdır, hatta belki 
onlardan da fazla muhalefetin hakkıdır. Bununla, muhalefetin Meclis çalışmalarına katkıları
nı engelledikleri gibi, bu değerli milletvekilleri, aynı zamanda, İktidar ortakları olan Doğru 
Yol Partisi Grubuna mensup sayın milletvekillerinin de bu katkı imkânlarını engellemişlerdir. 
Bir manada, engelleme imkânımızı engellemişlerdir. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar, gülüşmeler!..) Evet evet. Bundan daha tabii bir şey olamaz sayın milletvekilleri. 
Muhalefet, burada bunun için vardır, önerilerini, kendi düşüncelerini anlatacaktır; kamuoyu
na anlatacaktır. Eğer bu kürsü dediğiniz gibi hür kürsüyse, meşru kürsüyse; eğer bu Meclis, 
iktidar ve muhalefet kanadından oluşuyorsa, bu hak, muhalefetindir. Bunu alma hakkınız yoktur. 

I ' . 

Doğrusu, bu, Doğru Yol Partisine mensup milletvekillerinin de önerge verme hakkını engelle
meniz noktasından, iktidar ortaklığından ziyade, iktidarın parsellenmesi demektir değerli mil
letvekilleri. Bu Meclisin, muhalefetin katkısına ihtiyacı yoktur! Bu İktidarın, "Meclisi çalıştırma" 
vaadi askıda kalmıştır. "Her ülkede iktidar bulunur; ama, önemli olan muhalefetin 
bulunmasıdır" sözü havada kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri; bugün saat 13.30'da Danışma Kurulu toplanmıştır. Bu toplantıda 
gündemin 19 uncu sırasında yer alan kanun tasarısının bugün görüşülmesi istenmiştir. Bu ge
lişmeden belki çoğunuzun haberi bile yoktur. İçinde çok değerli hukukçuların bulunduğu Yü
ce Meclisin üyeleri, tasarının, gündemin 19 uncu sırasında olduğu ön kabulü ile, şu anda ge
rekli hazırlıklardan bile yoksun bırakılmışlardır. 
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Meclis İçtüzüğünün 19 uncu maddesini işletmek, istisnadır. Bu istisnanın işletilmesiyle sık 
sık karşılaşmaktayız. İstisnaların kural halini alması, demokrasilerin ve hür parlamenter reji
min ayıbıdır. Meclisi çalıştırın, Meclisi dışlamayın. Bu yolla çıkardığınız kanunlar sakat kalır... 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanının tedavi için yurt dışında bulunduğu bir dö
nemde, Cumhurbaşkanlığı müessesesini yakından ilgilendiren bir tasarının, usuller zorlana
rak, aceleyle, teammüller yıkılarak gündeme getirilmek istenmesi, demokratik değildir; devlet 
adabına yakışmaz, siyasî nezaket kurallarına da aykırıdır. 

Sayın milletvekilleri, sabredilse, beklense, tahammül gösterilse, üç hafta, bilemediniz dört 
hafta sonra bu tasarı zaten yasalaşacaktır; biz de bunu biliyoruz; ama, biz, sizin bu acelenizin 
ve telaşınızın izahını yapmakta güçlük çekiyoruz; siz de, ileride bunun güçlüğünü yaşayacaksı
nız. 

öte yandan, SHP Grup Başkanvekili Sayın Aydın Güven Gürkan tarafından kamuoyuna 
açıklanan ve partimize de gönderilen Anayasa değişiklikleriyle ilgili metinde birtakım yeni dü
zenlemeler hedeflemektesiniz. Bizim, bu tasarının muhtevasına karşı çıkışımızı dayandırdığı
mız Anayasa hükümleri, o metinde zaten değiştirilmek istenmektedir. Anayasanın 140 inci mad
desinin son fıkrası yürürlükte kaldığı sürece, bu kanun> Anayasaya aykırı olacaktır. Yine, Ana
yasanın 104 ve 159 uncu maddeleri muvacehesinde, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Anayasaya 
aykırı olacaktır ve her zeminde ileri sürülebilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sadece, hukuk camiasını kamuoyunda bu tasarının le
hinde gösterebilmek için, hâkim ve savcılarımızın özlük haklarında düşünülen iyileştirmelere 
karşı değiliz. Hâkim ve savcıların daha iyi şartlarda çalışabilmeleri ve özlük haklarında düzen
lemelerin yapılması bizim de temennimizdir Bu konuda, müspet manada, hem önergelerimiz 
ve hem de oyumuz olacaktır. Ancak, hâkim ve savcılarımız için düşünülen iyileştirmelerin, Ana
yasaya aykırı birçok hükümlerin de bulunduğu bu tasarı içinde huzura getirilmesini, en azın
dan, Türk Milleti adına karar verme yetkisini haiz, bağımsız ve şerefli Türk hâkimine ve savcı
sına karşı işlenmiş bir saygısızlık olarak mütalaa ediyoruz. 

önce camiaya, sonrada sisteme, "şebeke" diyen bu zihniyeti de huzurlarınızda.protesto 
ediyoruz. Her ne kadar, basında tavzih yoluna gidilmişse de, daha sonra, sistem için "şebeke" 
tabiri tekrarlanmıştır. Bunu şiddetle protesto ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Mecliste, enflasyon gibi, terör gibi belli konular 
görüşüldüğü zaman, Hükümet yetkilileri ve Sayın Başbakan, "Bu mesele, hepimizin meselesi
dir; bu mesele, Meclisin meselesidir; sizin buna katkılarınız lazımdır" diyor. 

Eğer, bu dediklerinde samimiyseler, SHP Grubuna mensup arkadaşlarımızın verdikleri 
bu önergeler verilmemeliydi. Bu, samimiyetsizliğin ifadesidir. Eğer, samimiyseler ve geri alındı 
ise -Öyle bir iddia var- o zaman, Hükümette iktidarsızlık var demektir. 

Tasarının, sırası geldiğinde ve Meclis içtüzüğüne riayet edilerek görüşülmesi maksadıyla, 
önergeye katılmadığımızı bildirir, sizleri saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Önerinin lehinde görüşmek üzere, Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili Zonguldak Mil

letvekili Sayın Güneş Müftüoğlu, buyurun efendim. ' 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma 

Kurulu bugün toplandı; ancak, muhalefet partisine mensup değerli milletvekili arkadaşları
mızla anlaşamadık. Oysa, dünkü gündemde yer alan ve Yüce Mecliste görüşülerek yasalaşan 
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yasalaşan kanun teklifi ve tasarılar hakkında geçen hafta anlaşmıştık. Bu nedenle dünkü çalış
malarda üç yasa çıktı. Anlaştığımız zaman değerli arkadaşlarımız birşey demiyorlar -pek bir 
şey demek de istemiyorum- ama, bir başka öneri getirdiğimiz zaman, fevkalade itiraz ediyor
lar; onu anlayamıyorum doğrusu. 

Gündemin 1 inci sırasında Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısı var; o görüşülecek. Ondan sonra yer alan diğer tasarı ve tekliflerin bir aciliyeti 
yok; zaten birçoğu uluslararası anlaşmalar. 

Bizim doğal hakkımızdır; gerek Hükümet, gerekse iktidar gruplarının olsun, herhalde Mec
lisin gündemini tanzim etmede öncelikleri vardır, yetkileri vardır, öne alınmak istenen tasarı
lar nedir? 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısı, diğeri de Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun Tasarısıdır. Bu bir Hükümet tasarısıdır; ekonomik paket içinde yer alan ve 
bir an önce yasalaşmasında fayda umulan bir tasarıdır; ekonomik paket içinde yer alan ve bir 
an öne yasalaşmasında fayda umulan bir tasarıdır. Diğeri de, gerek Adalet Bakanlığı camiası
nı, gerek hâkimlerimizi, savcılarımızı, tüm teşkilatı yakından ilgilendiren ve uzun süredir, üze
rinde, lehte ve aleyhte birçok tartışmalar olan bir tasarıdır. Bunun da bir an önce yasalaşma
sında fayda umulmaktadır. 

Sayın Oğuz, bizim söylediğimize inanmadılar; "200 hâkim ve savcı, nasıl mesaisini bıra
kıp gelir?" dediler. 

Bilemiyorum, bana intikal eden rakam oydu. Ben samimiyetle bunu kendilerine arz ettim. 
Ancak, bunu arz ederken, baskı yapmayı da hiçbir zaman aklımın ucundan dahi geçirmedik. 

Diğer taraftan, Sayın Oğuz, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının da öncelikle görüşülmesi isteğinin bu Danışma Ku
rulu önerisiyle geldiğini ileri sürdüler. 

Böyle bir şey yok. Değerli Refah Partili arkadaşlarımız, 13 üncü maddenin (c) fıkrasında
ki düzenlemede tereddütleri olduğunu ileri sürdüler ve biz, onlara saygımız nedeniyle, Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşmeyle ilgili tasarının bugün gündeme alınmasını istemedik; sırf onlara 
saygı duyduğumuzdan, biraz daha incelesinler ve biraz daha vakitleri olsun diyerek... 

Ayrıca, geçen hafta Danışma Kurulu toplantısı yapmış ve 24 Nisan Cuma günü de bu ya
saların görüşülmesi için çalışılmasını istemiştik. Sayın Kalemli, o gün, bütün Anavatan Partisi 
milletvekillerinin Kıbrıs'a gideceklerini belirttikleri için, Anamuhalefet Partisinin iştirak etmediği 
bir Genel Kurulda böyle bir yasa çalışması yapılmasına taraftar olmadığımızdan, Anamuhale
fet Partisine ve diğer muhalefet partilerine saygımız nedeniyle, o çalışma teklifimizden de vaz
geçtik; ama, şimdi acele çıkması gereken ve toplumda özlenen, beklenen güncel iki tasarı geç
sin diyoruz, buna itiraz ediyorlar. Bunu da anlamak mümkün değil... 

Sayın Kamer Genç tarafından verilen birtakım önergeler var. Aslında, bu konuda, muha
lefetin bizi en ufak bir kınama hakkı yok. Çünkü, daha bir ay önce, burada vergi kanunları 
görüşülürken sergiledikleri manzara, muhalefet anlayışını fevkalade aşar derecedeydi. O öner
gelerin çekilip çekilmeyeceği, Sayın Kamer Genc'in ve sayın SHP Grup Başkanvekillerinin, SHP 
Grubunun vereceği bir karardır. Ben ve arkadaşlarımız muhakkak surette saygı duyuyoruz. Ken
dilerine karşı bir hareket olduğu zaman demokrasiden bahsedenlerin, bu engellemeleri yapar
ken de, en azından bu kurallara uymaları, saygı duymaları gerekir diye düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, önerimiz yerindedir. Bu iki tasarının kanunlaşması gerekmektedir. 
Bu konuda Genel Kurul karar verecektir; o karara da saygı duyuyoruz, önerimizin desteklen
mesini istiyoruz. Saygılarımı sunuyorum (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
önerinin lehinde, son konuşmayı yapmak üzere, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan» sayın milletvekilleri; bir Danışma Kurulu ka

rarı vesile edilmek suretiyle muhalefet partisi milletvekillerinin burada bir fırtına koparmaları
nı yadırgadım. 

Geçmiş tutanakları, geçmiş çalışmaları ele aldığınız zaman, basılıp, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine dağıtılmayan kanun tasarı ve tekliflerinin, 48 saat bekletilmeden Genel Ku
rula geldiği ve ANAP çoğunluğunun kararıyla görüşüldüğünü göreceksiniz, zaten bu herkesçe 
bilinmektedir. Bu icraatı yapan insanların, 3.3.1992 tarihinde, yani 56-57 gün önce basılıp da
ğıtılan bir kanun tasarısının gündemin 1 inci sırasına alınmak istenmesine karşı çıkmalarını 
gerçekten kınıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu gündem yanlış düzenlenmiş. Bizim, 1 inci sıraya alıp, 
öncelikle görüşmek istediğimiz 19 uncu sıradaki 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 
Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısıdır. 

Malumunuz, Anayasanın 91 inci maddesine göre, kanun hükmünde kararnameler, Türki
ye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülür. Bu
yurun beyler, bu kanun tasarısından önce kanun hükmünde kararname var mıdır? Başkanlık 
Divanı bu gündemi yanlış düzenlemiş. Aslında, bu gündem doğru düzenlenseydi, bu kanun 

, tasarısının geçen haftalarda çıkması lazımdı. Bunu daha önce de yaptık. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Burada kanun da var. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunu bilmeden, çıkıp da, aslında, Danışma Kurulu kararı

na gerek olmadan, normal olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin normal koşullar altında 
düzenlenmesi gereken bir gündem maddesi içinde, 1 inci sırada yer alması gereken bir kanun 
tasarısının getirilip de sonlara konulması, bence büyük bir hata idi; bu, Başkanlık Divanının 
bir hatasıdır. Ben bunu çok önce fark etmiştim ve bekliyordum ki, bunu, Başkanlık Divanı 
düzeltsin. Herhalde içimizde çok kıdemli arkadaşlarımız var. Yani, bunun uygulamasını da çok 
gördük; kanun hükmünde kararname gündeme girdi mi, gündemin 1 inci maddesi o olur. Bu, 
Anayasanın hükmü..Bunu değiştirebilir misiniz? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Burada kanun da var. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyefendi, hukuku daha bilmiyorsunuz, biraz öğrenin. 
Ondan sonra, muhalefet partisinin çıkıp da, "Bu, hakkın suiistimalidir" demesi doğru 

değildir. 
Değerli arkadaşlar, bizim, bazı maddelerle ilgili önergelerimiz var, bunu kabul ediyorum. 

Aslında, Mecliste çalışan insanlar, karşılıklı anlayış içinde, memleketin menfaatini, kamu ya
rarını, hukukun genel ilkelerini, Anayasanın genel ilkelerini göz önünde tutarak hareket etme
lidirler. Çeşitli kanunlarla insanlara, verilen hakların suiistimal edilmeden kullanılması halin
de, o toplumda herkes bir sorumluluk taşır ve o sorumluluk duyguları içinde hareket eder. Ama, 
maalesef, burada vergi yasaları müzakere edilirken, 500 kelimelik bir önerge yazıp, zahmete 
katlanıp yeni bir cümle yazmadan, fotokopiler kesilip bir paragraf öne alıp, bir paragraf sona 
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alıp, fotokopiyle çoğaltıp önergeler veren siz değirmiydiniz? (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Muhalefetin önerge verme hakkını suiistimal ederek, Meclis çalışmalarım en
gelleyen siz değil miydiniz? Siz, muhalefet görevini suiistimal ederek Meclisi çalıştırmadığınız 
için, biz de şimdi bu önergeleri verdik. Bir kanun tasarı veya teklifi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin gündemine girdiği andan itibaren, her üyenin, o yasa tasarısı üzerinde değişiklik öner
gesi yerme hakkına sahip olduğunu inkâr edemeyeceğimize göre, milletvekilinin, muhalefette 
veya iktidarda olması da onları bu haktan mahrum kılmayacağına göre, siz de uyumasaydınız, 
önergeleri hazırlayıp bizden önce verseydiniz!.. 

Şimdi diyorsunuz ki, "58 gün önce önergeyi vermemişiz, yahu, siz de çalışmayın; biz ça
lışmazsak, siz de çalışmayın; biz çalışırsak siz ancak o zaman çalışın." 

Arkadaşlar, böyle bir mantık da böyle bir kural da olmaz. Muhalefetseniz, muhalefetinizi 
gerektiği yerde ve zamanda yapın, Muhalefetinizi yapmıyorsunuz, "Yahu, ey iktidar Partisi 
milletvekilleri, biz muhalefet yapamıyoruz, ne olur bize bu imkânı sağlayın" demek zihniyeti 
de biraz haksız bir zihniyettir. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir arkadaşımız "200 hâkim geliyor, Meclisi dinliyor" gibi 
bir laf etti. Şimdi saat 16.00 suları... Biliyorsunuz, Meclis saat 15.00'te açıldı. Hâkimlik yap
mayanlar, bu mesleğin ne kadar yorucu olduğunu ve mesaiye bağlı olarak yapılmadığım bil
mezler. Hâkimin mesaisi yoktur; hâkimler, dosyalarını çantalarına doldurur, gider evinde çalı
şır; çünkü, kendi bürolarında çalışma olanakları çok sınırlıdır. Bilmiyorum, şu anda dinleyici 
sıralarında hâkim arkadaşlarımız var mı, yok mu. Sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi dinle
me locaları herkese açıktır. Yani, hâkimlere kapalı olacak da, başkalarına mı açık olacak bura
sı?. Bence bu da çok yersiz ve tutarsız bir zihniyettir; bunun altında birtakım şeyler arama pe
şindedirler. Hâkimler zor bir görev yapmaktadırlar. Eğer, buraya dinlemeye gelen hâkim arka
daşlarımız varsa, bu da normaldir. Çünkü, her çalışanın, çalıştığı yerden iki saatlik izin alma
ya hakkı vardır. Bunu bile burada tenkit konusu yapmalarını yadırgadım. 

Değerli arkadaşlar, eğer muhalefet partisine mensup milletvekili arkadaşlarımız, muhale
fet görevlerini, hakikaten hüsnüniyet kuralları içerisinde, hâkimlik statüsünün ve haklarının 
iyileştirilmesi yönünde kullanacaklarsa, biz bu önergeleri çekeceğiz, kendilerine bu olanakları 
sağlayacağız; ama, Vergi Affı Yasası çıkarılırken yaptıkları gibi, yine konuyla ilgisi olmayan 
500'er kelimelik önergeler vermek suretiyle bunu engellemeye kalkarlarsa, bu bence bir hakkın 
suiistimalidir; hakkın suiistimalini kanunlar da himaye etmez, İktidar da himaye etmez. Bunu 
da herkesin bilmesi lazım. 

Bu tasarının öncelikle görüşülmek istenmesinin sebebi şu, arkadaşlar -bunu, tasarının üze
rindeki konuşmalarda da belirteceğiz- biz 4,5-5 aydır iktidardayız; ama, Adalet Bakanlığının 
özel statüsünün yarattığı durum nedeniyle hiçbir şey işlemiyor. Bugünkü İktidarı yok sayan, 
eski iktidarın hâlâ iktidar olduğu izlenimini veren, bugünkü İktidara karşı açıkça cephe alan 
bir üst bürokratlar grubu var. Peki, 5,5-6 ayda bir genel müdürü değiştiremezseniz, bir müste
şarı değiştiremezseniz, sizin istediğiniz bir işlem olmazsa, o iktidardan iş beklemek, o iktidar
dan bir şeyler beklemek, o iktidardan icraat beklemek mümkün mü?.. Bunu bir de kendi vic
danlarınızda yargılayın bakalım... Siz olsaydınız ne yapardınız? Bence, bir iktidarı bu duruma 
sevk eden kişilerin, bunda bir sorumlulukları, bir vicdan payı olması lazım. 

Geçmiş iktidarlar zamanında, o iktidarın âdeta vekilliğini yapan, o iktidarın avukatlarını 
hâkimlerini kendi müsteşarlık, genel müdürlük makamlarında oturtarak, onları muhalefet par- > 
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tisi milletvekilleri aleyhine koşullandıran kişilerin, hâlâ rahat rahat o makamlarda oturmaları
na hayret ediyorum. Bu, belli bir düşünce meselesidir, bir vicdan meselesidir, bir dünya görüşü 
meselesidir. Bunları, bazı insanlara zaman içinde öğreteceğiz. ( 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının kanunlaşmasında, adalet sisteminin sağlıklı olarak iş
lemesini engellemeyi önleme bakımından zaruret, vardır. Türkiye'de adalet sisteminin sağlıklı 
yaşamasını, işlemesini isteyen herkesin, buna, "evet" demesi lazım. Bu nedenle, biz bu tasarı
nın öne alınmasına Grup olarak olumlu oy vereceğiz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tsşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Genç, konuşması içerisinde, gündemdeki sıralamanın yanlış 

yapıldığını; bu durumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının resen gerekli dü
zeltme ve düzenlemeyi yapması beklendiği halde, yapmamış bulunduğunu iddia etti. 

Tabiî, dinlendirici bu konuşmanın, yanıltıcı olmaması için, görev gereği açıklamak zorun
dayım. Gündemdeki sıralamada bir yanlışlık yoktur; çünkü, hepinizin huzuruna tevdi edilmiş 
bulunan basılı metin tetkik buyuruldugunda görülecektir ki, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar , 
Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı" denmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Orada kararname de var. 
BAŞKAN — Şimdi, burada, Hükümetin sevk ettiği, usulüne uygun olan yazılı metin üze

rinde de görülmekle sabittir ki, müzakere mevzuu olan belge, kanun tasarısıdır; ama, muhte
vasında ilgili bir kanun hükmünde kararnamenin de maddeleri, hükümleri yer almaktadır. 

Binaenaleyh, müstakilen kanun hükmünde kararname şevki söz konusu olmadığı içindir 
ki, Başkanlık Divanı, Sayın Genc'in yanlış ifade ettiği gibi değil, doğru, gerektiği gibi ve usulü
ne uygun olarak gündemi tanzim etmiştir; arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, öneri üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Şimdi, 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruplarınca verilmiş, huzurunuzda okun
muş, iki lehte, iki aleyhte söz alınarak müzakeresi yapılmış olan öneriyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... 

AHMET EŞREF ERDEM (Burdur) — Lütfen sayın, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 
AHMET EŞREF ERDEM (Burdur) — Ama, saymadınız Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Efendim, "Saymaya gerek yok" buyurduğunuz zaman 60'Iarda, 70'Ierde, 

80'lerdeydik; topu topu da 120 kişi kadar arkadaşımız mevcuttu. Onun için, lütfen, Başkanlığı 
başka şeylerle itham etmeyelim. Karar yetersayısı vardır, kabul edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1. — (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN —" 10/4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyelik için 
Doğru Yol Partisi Grubunca Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canuyar aday gösterilmiştir. 
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Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

VII. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. —• istanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı ve içişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/373) 

BAŞKAN — istanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısının açık 
oylamasını yapacağız. 

Açık oylama, daha evvel alınan karar gereğince, oy kupası sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle yapılacaktır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Dün oy verdik, ne oldu Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Efendim, dün Yüce Meclise, 130 sayın üyenin oy kullanmış bulunduğunu, 

toplantı yetersayısının temin edilemediğini ifade etmiştim ve bu yüzden de tasarı kanunlaşa
mamıştı. Bugün oylamayı yeniliyoruz ve yineliyoruz. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Demek ki, İktidar Partisi gelemedi efendim; 
vah vah vah!.. . • 

BAŞKAN — Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın efendim. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili kaldı mı efendim?.. Bulunmadığına 

göre, oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon

lardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 
385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğilim, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) (1) 

BAŞKAN— 1 inci sıradaki, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararname
de Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 
ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarı, 3 üncü maddesine kadar görüşülmüştü. 
Şimdi, 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

(1) 35 S. Sayılı Basmayazı 26.3J 992 tarihli 62 nci Birleşim Tutanağına eklidir, 
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Teşkilat 
MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı 

kuruluşlardan oluşur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
c Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, ana 

hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. 
Bakanlık merkez teşkilatı EK-rl Sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 35 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine bağlı 
Ek-l sayılı cetvelde yer alan Ana Hizmet Birimleri arasından "9. Çıraklık ve Yaygın Eğitim 
Genel Müdürlüğü" ibaresinin çıkarılmasını; yerine "9. Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 10. 
Çıraklık Eğitim Genel Müdürlüğü" ibarelerinin eklenmesini ve diğer sıra numaralarının buna 
göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cemal Tercan Timur Demir • 
İzmir tzmir 

Elaattin Elmas Şabri Öztürk 
İstanbul İstanbul 

İsmail Sancak. Cengiz Bulut 
İstanbul İzmir 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadırlar. 
önerge sahibi söz istiyor mu? İstememektedir. 
Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
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BtRtNCt BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle millî 

güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Ba-
v kanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koor

dinasyonu sağlamakla görevlidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç 

ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun ola
rak Bakan adına düzenler ve yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın Üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müste

şar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

iKtNCt BÖLÜM 

Talim ve Terbiye Kurulu 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
MADDE 8. — Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri.şunlardır: 
a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştır

mak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak Üzere Bakanlık Makamına sunmak, 
b) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı ki

taplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uy
gun görülenleri karara bağlamak, 

c) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, 
d) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, 
e) Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazırlatmak veya sa

tın almak, 
f) Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini eğitime katkıları 

ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek, 
g) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına, tüzük 

ve yönetmeliklere, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek 
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ve ilgili makamlara sunmak, . / ' ' 
h) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime iliş

kin kanun teklif ve tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmek, 
ı) İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yurtdışı eğitim kurumlarından alınmış diploma 

ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek, 
j) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planlarını 

incelemek, 
k) Millî Eğitim Şurasının sekreterlik görevini yürütmek, , 
1) Bakanın onayından sonra kurul kararlarının yürürlüğe konulması ile ilgili işlemleri yap

mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Dinçerler... 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli üye arkadaşlarım; bir mu

halefet saikıyla gelmiş değilim, bir açıklama yapmak lazım ve zabıtlara da doğru geçsin diye 
arz etmek istiyorum. 

Şimdi, bu maddede Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri sayılırken, (ı) fıkrasında, "İl
köğretim ve ortaöğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğ
renim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek" ifadesi vardır. Bu fıkrayı kullanırken 
çok dikkatli olmak lazım. Geçmişte, 1984 yılında fıkranın lafzı çok dar anlaşıldığı için, sadece 
Talim ve Terbiye Kurulu, tek tek her diplomayı inceliyordu ve Talim ve Terbiye Kurulu binası 
önünde gerçekten akıl almaz uzunlukta kuyruklar meydana geliyordu; çok kötü bir tıkanıklık 
vardı. Biz, o zaman bu tıkanıklığı giderdik, bu denklik işinin bir esasa, usule bağlanmasını 
temin ettik; kitap çıkardık ve yetkiyi devrettik. Yetkiyi, sadece Türkiye'deki il millî eğitim mü
dürlüklerine değil, aynı zamanda yurt dışındaki millî eğitim müşavirliklerine, kültür müşavir
liklerine, ilgili kurumlara da devrettik; hatta, 1984 ve 1985 yıllarında, gümrüklerde özel ekipler 
görevlendirerek, denklik işlemlerini gümrük kapılarında, vatandaşlarımız daha yurt içine gi
rerken tamamladık ve bitirdik. Bunun için de güzel belgeler hazırlanmıştır. Bu belgelerin ha
zırlanmasında, şüphesiz, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının değerli katkıları olmuştur. Bu 
fıkranın bu şekilde anlaşıldığının tescil edilmesi için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu ça
lışmaların sürdürülmesini bu fıkrayla ve sadece metodun ve yetkinin Talim ve Terbiyede oldu
ğunun anlaşılmasını kastedmiş oluyoruz; ama, her halükârda yetkinin devredildiğini ve bun
dan sîonra da devredileceğini çok iyi ve çok açık şekilde tespit etmemiz gerekiyor. 

Bu tavzihi yapmak için sizleri meşgul ettim; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 

MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, 
b) İlköğretim Genel Müdürlüğü, 
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c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 
d) Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü, 
e) Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğü, 
f) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 
g) öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 
h) Din öğretimi Genel Müdürlüğü, 
ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 
j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, 
k) Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü, 
1) Yurt Dışı Eğitim öğretim Genel Müdürlüğü, 
m) özel öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, ' / 
n) özel Eğitim Rejıberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
o) Okuliçi Bedeneğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutup, aykırılık derece

sine göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 35 Sıra Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 
1. 9 uncu maddede belirtilen "Ana Hizmet Birimleri" arasındaki, (ı) Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Genel Müdürlüğü" ibaresinin "Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilme
sini, 

2. Aynı maddeye, bu bentten sonra (j) bendi olarak "Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü" 
bendinin eklenmesini, 

3. Diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cemal Tercan Timur Demir 
tzmir İzmir 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Cengiz Bulut , İsmail Sancak 
İzmir İstanbul 

Gerekçe: 
Bugün, dünyada, bilim ve teknolojide hızlı gelişmeye paralel olarak, eğitim sistemlerinin 

yapı ve süreçlerinde de önemli değişmeler olmaktadır. 
Bu değişmelerden biri de çıraklık eğitimi alanındadır. Geçmişte bu sürecin öğretmen, öğ

renci, program, araç-gereç gibi değişkenleri tanıtım ve standarttan yoksun iken, bugün bu alt 
sistem hem kurum ve hem de davranış boyutunda kurallara bağlanmaya başlanmıştır. Başka 
bir deyişle, çıraklık eğitimi ustanın ve işyerinin tutumuna bağlı bir yaygın eğitim faaliyeti ol
maktan çıkmış, beceri ağırlıklı örgün eğitim haline dönüşmüştür. Geçmişte, ülkemizde kurumsal 
düzeyde ciddî örneklerini gördüğümüz çıraklık eğitimi, giderek artan bir önemde ve yeni bir 
anlayışla ele alınmak durumundadır. 

3308 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan da yararlanarak 1991-1992 öğretim yılında 237 
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çıraklık eğitim merkezinde 2 026 öğretmenle 194 317 çırağın eğitim yapmakta oluşu önemli 
bir gelişme olmakla birlikte, ülkemizin bu düzeyde insangücü ihtiyacına halen cevap verebil
miş olmadığı da bir gerçektir. Bu sebeple, konuya ayrıcalık tanıyıp, özel bir önem vermek, yet
ki ve sorumluluklarını müstakil bir birimin organizasyonuna tevdi etmek zorunluluğu doğmuştur. 

Nitekim, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen, Ka
mu Yönetimi Araştırma Projesinde aşağıdaki teklif getirilmiştir. 

"örgün eğitimin yanında, bu eğitimi destekleyen ve toplumun her kesimine yönelik olan 
yaygın eğitim hizmetlerinin ilgili Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü görevleri arasın
daki yerinin göreceli olarak geri planda kalması ve bir anlamda bu genel müdürlüğün çıraklık 
eğitimine ilişkin çalışmalar içinde boğulması karşısında, örgün eğitime koşut olarak daha çok 
güçlendirilmesi gereken yaygın eğitimin, merkezî düzeydeki örgütsel çerçevesinin yeniden dü
zenlenmesi gerekli görülmektedir. Buna göre, Çıraklık ve Yaygın Eğitini Genel Müdürlüğü, gö
rülen hizmetlerin yoğunluğu ve özelliği açısından; Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve bağım
sız daire statüsünde Çıraklık Eğitimi Dairesi Başkanlığı olarak yeniden örgütlenmelidir." 

Sanayi toplumu olma yolundaki amacımızın gerçekleşmesi için çırak, kalfa ve usta yetişti
rilmesi maksadıyla ayrı bir birim kurulması gerekli görülmektedir. v 

Bu birimin, anılan araştırmada yapılan daire başkanlığı teklifinin, sanayileşme ve şehir
leşme sürecinin çok hızlı gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan ülkemizin ihtiyaçları karşısında, 
1983 yılından önce olduğu gibi, genel müdürlük olarak teşkilatlandırılmasında büyük bir zo
runluluk ve gereklilik vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanununun 9 uncu maddesine aşağı
daki ana hizmet birimlerinin ilavesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

p) Türk Eğitimini Araştırma Genel Müdürlüğü, 
r) Eğitim Faaliyetlerini Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, 

Ahmet Cemil Tunç Şevket Kazan 
Elazığ, Kocaeli 

Melih Gökçek Hasan Dikici 
Ankara Kahramanmaraş 

Ahmet Dökülmez Kemalettin Göktaş 
Kahramanmaraş Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının "Ana Hizmet Birimleri" başlıklı 9 uncu maddesine (ö) fıkrası olarak "Bilgisayar Eğitimi 
ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adıyla yeni bir birimin ilavesini, görevlerinin ise 24 üncü madde 
olarak aşağıdaki şekilde belirlenmesini tensip ve takdirlerinizi arz ederim. 

Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Madde 24. — Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Her derece ve türdeki okul ve eğitim-Öğretim kurumlarında temel bilgisayar eğitimi ve bil

gisayar destekli eğitimi planlamak, gerekli eğitim-Öğretim ve işletim personelini yetiştirmek, tekno
lojideki gelişmelere paralel bilgisayar destekli eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
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b) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem ve faaliyetlerine ilişkin gö
rev ve hizmetleri yürütmek, 

c) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme sınavlarıyla ilgili planla
ma, uygulama ve değerlendirme yapmak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzerî görevleri yapmak. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Gerekçe: 
Bakanlığımızda bilgi işlem faaliyetleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından farklı ola

rak bilgisayar destekli eğitimi de içermektedir. 
Bilgisayar destekli eğitimde, teknik yönün yanısıra bilgisayar destekli eğitim yazılımlarına 

dair konuların belirlenmesi ve öğretmenlerin eğitimiyle de ilgilenmesi gerekmektedir. Bu yö
nüyle Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi marifetiyle yürütülen anadolu liseleri, fen 
liseleri, parasız yatılılık giriş sınavlarıyla dışarıdan bitirme sınavları sorularının hazırlanması, 
eğitim ve öğretim faaliyetleriyle yakından ilgilidir, öylece, bilgisayarla eğitim kapsamında ölç
me değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerinin taşra teşkilatı içinde yurt çapında yaygınlaştırıl
ması gerekmektedir. 

Bu bakımdan, "Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adıyla yeni bir biri
min kurulmasında yarar görülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; veriliş sırasına göre okunmuş bulunan değişiklik öner
gelerini, aykırılık derecesine göre yeniden okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 35 Sıra Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 
1. — 9 uncu maddede belirtilen "Ana Hizmet Birimleri" arasındaki (ı) Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Genel Müdürlüğü ibaresinin "Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi
ni, . \ 

2. — Aynı maddedeye bu bentten sonra (j) bendi olarak "Çıraklık Eğitimi Genel 
Müdürlüğü" ibaresinin eklenmesini, 

3. — Diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini, 
arz ve teklif ederiz. 

< • Cemal Tercan 
izmir 

4 ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)— 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

• • ' . • — 1 4 2 — • 

Turhan Tayan 
Bursa 

Kadri Güçlü 
Bursa 

Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 
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MtLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, önergenin 
gerekçesine katılmakla birlikte, kabul edilmesi halinde, birtakım yetki sürtüşmeleri olabilecek, 
yeni düzenlemeler gerektirebilecektir. 

Daha sonra değerlendirmek üzere; ama, önergeyle gerçekleştirilmek istenen maksada ça
lışmalarımızda mutlaka dikkat edeceğimizi belirterek, önergeye katılamadığımızı bildirmek is
tiyorum. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon, önergeye, çoğunluğu bulunmadığı için katılamamakta; 

Hükümet, özünde gerekçeyi benimsediğini ifade etmekte; ancak, değişikliğin gerçekleşmesi ha
linde muhtemel sürtüşmelere yol açabileceği düşüncesiyle ve gelecekte değerlendirmeyi ifade 
ederek katılmadığını bildirmektedir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanununun 9 uncu maddesine, aşağı
daki ana hizmet birimlerinin ilavesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

p) Türk Eğitimini Araştırma Genel Müdürlüğü, 
r) Eğitim Faaliyetlerini Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. ' 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan... 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) -—Sayın Başkan, önergemizi açıklamak üzere söz isti

yorum... 
BAŞKAN — Önergedeki imza sahibi sıfatıyla buyurun Sayın Tunç. • * 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; verdiğimiz öner

geyle bu yapı üç temele oturmaktadır: 

Birincisi, Türk eğitimi araştırma birimi veya genel müdürlüğüdür; 
İkincisi, toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin, eşit oy esasına dayalı olarak temsil 

edildiği, eğitim politikalarını belirleme birimidir. Şu anda, bu görevi, Millî Eğitim Şûrası yeri
ne getirmektedir; ancak, Şûranın kararlarında hissiyat ve siyaset galiptir. Şûrada, daha sonra 
sayacağım kesimler, mutlaka temsil edilmelidir. 

Üçüncüsü de, Eğitim Faaliyetlerini Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğüdür. 
Millî eğitim sistemimizin sağlıklı işleyişi için, bu, son derece gerekli sistem, halen, ileri 

ve kalkınmış Batı ülkelerinde uygulanmaktadır. Peki, bu sistem nasıl çalışacaktır?.. Ülkenin, 
eğitim alanında duyduğu ihtiyaç ve istekleri, önce araştırma biriminde incelenmeye alınacak; 
bu birim, idarî ve malî yönden özerk olacak; görev alacak kişilerde de bilimsel kariyer aranacaktır. 
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Sistem, tüm ülke genelinde konuşlandırılacak ve çağdaş iletişim araçlarıyla donatılacaktır. Bi
limsel araştırma sonucu, hiç bekletilmeden, eğitim politikalarını belirleme birimine, yani Şû
raya iletilecektir. Eğitim politikalarını belirleme birimi, yani Şûra, sosyal ve idarî yapıyı oluş
turan tüm kesimlerin temsilcilerinden (Parlamento, sendikalar, Bakanlar Kurulu, Genelkur
may, Diyanet İşleri Başkanlığı, öğretmenler, veliler, çiftçiler, yazarlar, ev kadınları, öğrenciler 
ve daha sayamadığım meslek teşekküllerinden seçilecek temsilciler) oluşacaktır. 

Bu birim iki organdan oluşacak: Genel kurul ve yönetim kurulu. Haliyle, bu birimde ilgi 
ve ihtisas alanlarına göre oluşturulacak alt komiteler de olacaktır; ama, eğitim politikalarının 
belirlenmesinde tek söz sahibi bir birim olacaktır. Karar alırken, kendilerine sunulan bilimsel 
araştırma sonucuna göre hareket etmekle yükümlüdür. 

Eğitimin üçüncü ana birimi, bilimsel araştırmaya dayalı olarak eğitim politikalarını belir
leme birimince yürürlüğe konulan faaliyetlerin sonucunu kontrol eden ve denetleyen, eğitim 
faaliyetlerini değerlendirme birimidir. Bu birim de, araştırma biriminde olduğu gibi, ülke ge
nelinde konuşlandırılacak, yürürlüğe konulan faaliyeti aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık, üç yıl
lık zaman dilimleriyle değerlendirecektir. Dolayısıyla, "alınan kararlar başarılı değil mi? Ül
keye ne getirmiştir? Niçin başarılı, neden başarısız olmuştur? Hata nereden kaynaklanmakta
dır?" soruları anında cevaplandırılırla imkânına sahip olacaktır. Böylece, millî eğitim sistemi
miz, problem yerine çözüm üreten, toplumun ihtiyaç ve özlemlerine cevap verebilen, hepsin
den önemlisi, müdahalelere kapalı; ama, sürekli kendi kendini yenileyen bir bünyeye kavuştu
rulmuş olacaktır. Bu sistem, sadece 60 milyonluk Türkiye'nin değil, Orta Asya ve Müslüman 
dünyasının şahsiyetli insanının yetiştirilmesindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir. 

Bunun için bu teklifimiz dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir diyoruz. 
Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç. / 
önergeye, Komisyon ve Hükümet katjılmamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler?'., önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 9 uncu maddesine (ö) fıkrası olarak "Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü" adıyla yeni bir birimin ilavesini tensip ve takdirlerinize arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye çoğunluğu bulunamadığı için katılamamakta, Hükümet 

katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.'., Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
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Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. / 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Mecburî ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimine yönelik okul ve kurumla

rın eğitim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 
b) Okul ile kurumlarının eğitim programlarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak, 

Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — ilköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) İlkokullar, ortaokullar, ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim öğretim ve yönetimi 

ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 
b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını ders kitapları ile eğitim araç 

ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının "İlköğretim Genel Müdürlüğü" başlıklı 11 inci maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini tensip ve takdirlerinize arz ederiz. 

"a) İlkokullar, ortaokullar, ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim, öğretim ve yöneti
mi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek. Ancak, genel meslekî ve teknik liselerin orta 
kısımlarının eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ilgili öğretim birimlerince yürütülür." 

Turhan Tayan Bekir Sami Daçe Güneş Müftüoğlu 
Bursa Adana Zonguldak 

Ali Uzun 1. Melih Gökçek Şevket Kazan 
Zonguldak Ankara Kocaeli 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Gerekçe : 
Genel, meslekî ve teknik liseler bünyesindeki ortaokul kısımlarının eğitim, öğretim ve yö

netiminin İlköğretim Genel Müdürlüğüne devredilmiş olduğu yönündeki yanlış intibaın orta
dan kaldırılması amacıyla düzenlenmiştir. 

BAŞKAN—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, benimsemekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye, benimsemekle birlikte çoğunluğu olmadığı için katıla-

mamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge istikametindeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 12. — Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Genel liseler, muhtelif programlı liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel 

sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili 
bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, / 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü ' 
MADDE 13. — Erkek TeknikÖğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, pratik sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki 

diğer meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile 
ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tensip ve takdir
lerinize arz ederiz. 

"a) Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik li
seleri, pratik sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer meslekî ve teknik örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek," ı 

Turhan Tayan Bekir Sarrii Daçe Güneş Müftüoğlu 
Bursa Adana Zonguldak 

Ali Uzun Aydın Güvert Gürkan 
Zonguldak tçel 

Gerekçe : Her derece ve türdeki okul ve kurumlarımızın Bakanlık merkez teşkilatına bağlı 
olduğu birimlerin görev - yetki ve sorumluluklarında ifade birliği sağlamak ve farklı yorumları 
önlemek bakımından, "Anadolu meslek liseleri" ibaresiyle "Anadolu teknik liseleri" ibaresi
nin ilave edilmesi gerekli görülmüştür. 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Benimsemekle birlikte, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye, benimsemekle birlikte, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katı-

lamamakta, Hükümet katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : ' 
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 14. — Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kız meslek liseleri, teknik liseler, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ile 

aynı seviye ve türdeki diğer meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğ
retim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 14 üncü maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tensip ve takdir
lerinize arz ederiz. 

a) Kız meslek liseleri, kız teknik liseleri, Anadolu kız meslek liseleri, Anadolu kız tek
nik liseleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer meslekî 
ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün gö
rev ve hizmetlerini yürütmek, 

Bekir Sami Daçe Turhan Tayan Güneş Müftüoğlu 
Adana Bursa Zonguldak 

Aydın Güven Gürkan Ali Uzun 
içel Zonguldak 

Gerekçe : Her derece ve türdeki okul ve kurumlarımızın Bakanlık merkez teşkilatında bağlı 
olduğu, birimlerin görev - yetki ve sorumluluklarında ifade birliği sağlamak ve farklı yorumla
rı önlemek bakımından, "Anadolu kız meslek liseleri" ibaresi ile "Anadolu kız teknik liseleri" 
ibaresinin ilave edilmesi gerekli görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Benimsemekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye, Komisyon, benimsemekle 

birlikte çoğunluğu olmadığı için katılamamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 15. — Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Ticaret meslek liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri, 

anadolu ticaret meslek liseleri, anadolu otelcilik turizm meslek liseleri, anadolu aşçılık meslek 
liseleri ile aynı seviye ve türdeki diğer meslekî örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğ
retim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 

VII. — OYLAMASI YAPDLACAK İŞLER (Devam) 
1. — istanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı ve içişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/373) (S. Sayıst : 63) (Devam) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Ka

nunu Tasansı ile ilgili açık oylama sonuçları belirlenmiştir; arz ediyorum : 
Kullanılan oy sayısı: 202 
Kabul : 200 
Ret : 1 
Çekinser : 1 
Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" düsturunca, bu kabiliyet 

ve meziyettekiTürk sporcularına ve spor camiasına hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, tasarının 
kanunlaştığını arz ve ifade ediyorum. (Alkışlar) 

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

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 
385, 419 ve 454 Saydı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı '•: 35) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 16. — öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
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a) öğretmen liseleri ile anadolu öğretmen liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgi-
bi bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamak, 

c) öğretmen liseleri ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin 
bursluluk, yatılılık ve mecburî hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

d) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : . 
Din öğretimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 17. — Din öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) tmam - hatip liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetle

rini yürütmek, 
b) İlköğretim, Ortaöğretim ve Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında okutulan din 

kültürü ve ahlak öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını hazırlamak ve Talim ve Terbiye 
Kuruluna sunmak. 

' BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 17 nci maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tensip ve takdirleri
nize arz ederiz. 

"a) tmam - hatip liseleri ile Anadolu imam - hatip liselerinin eğitim, öğretim.ve yöneti
mi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek," 

Turhan Tayan Bekir Sami Daçe Güneş Müftüoğlu/ 
Bursa Adana Zonguldak 

Aydın Güven Gürkan Ali Uzun 
tçel Zonguldak 

Gerekçe: Her derece ve türdeki okul ve kurumlarımızın Bakanlık merkez teşkilatında bağlı 
olduğu, birimlerin görev - yetki ve sorumluluklarında ifade birliğini sağlamak ve farklı yorum
ları önlemek bakımından "Anadolu imam - hatip liseleri" ibaresinin ilave edilmesi gerekli gö
rülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı

sının 17 nci maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tensip ve takdirlerinize 
arz ederiz. 

a) tmam - hatip liseleri ile Anadolu imam - hatip liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi 
ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek. 
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Şevket Kazan t. Melih Gökçek Ahmet Cemil Tunç 
Kocaeli Ankara Elazığ 

Hasan Dikici < Ahmet Dökülmez 
( ' Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, gerekçeleri itibariyle aynı mahiyet arz eden bu iki önerge
yi birlikte işleme koyuyorum ve soruyorum : 

Komisyon önergelere katılıyor mu? ^ 
, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Benimsemekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Hükümet?,. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Benimsemekle birlikte, Komisyon önergelere, çoğunluğu bulunmadığı için 

katılamamakta; Hükümet katılmaktadır. 
Önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergeler istikametindeki yeni şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 
MADDE 18. '-— Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre, aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel 

ve meslekî eğitimlerini sağlamak, 
b) örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bi

tirmiş vatandaşları yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında 
eğitmek, 

c) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, eğitim, öğretim ye yönetimi ile ilgili bü
tün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

d) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : . 

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 19. — Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yükseköğretim politikası 

ile hedef ve ilkelerinin belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesi konularında gerekli çalışmalar yapmak, 
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b) Yükseköğretimin millî eğitim ve yükseköğretim politika, ilke ve hedefleri doğrultu
sunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

c) Yükseköğretimin planlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltil
mesi için gerekli tedbirleri almak, 

d) Yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin eğitim alanla
rı, öğrencilerde aranacak nitelikler, sayıları, burs ve kredi durumları ile yurt dışındaki öğre
nimleri ve planlamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

e) Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine ge
tirmek, 

f) Lise mezunlarına meslek edindirme projesi uygulamasında, yükseköğretim kurumla
rı ile gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

g) Yükseköğretimin geliştirilmesi için Bakan tarafından verilen konularda araştırma, in
celeme ve verilecek diğer görevleri yapmak, 

, h) Yurt dışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdam
larını sağlamak için gerekli tedbirleri almak. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Avni Akyol 
söz istemiştir. 

Grup adına başka söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 

Sayın Akyol aynı zamanda şahsı adına da söz almış bulunduğundan, başka grup sözcüsü 
de olmadığı cihetle, her iki süreyi birleştirmek suretiyle kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akyol, süreniz 15 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnamenin 19 uncu maddesinin (f) fıkrası üzerinde ve bu fıkranın lehin
de, ANAP Grubu adına ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. Seçkin topluluğunuza, en 
içten duygularımla, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Bu fıkrayla, Millî Eğitim Bakanlığı, lise mezunlarına meslek edindirme projesi uygulama
sında, yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak görevini yük
lenmiştir. Hatırlayacaksınız, üzerinde çok durduğumuz bu konu, bütün açıklama, savunma 
ve çabalarımıza, iyiniyetli, yapıcı, iyiliğe yönelik, gençlere, dolayısıyla insanlarımıza daha iyi, 
daha geçerli, daha nitelikli, beceri kazandırıcı, yararlı ve hayırlı hizmet amacımıza rağmen, 
bu proje, ihya edileceği yerde iptal edildi, imha edildi. 

Oysa, bakınız Allah'ın takdirine ki -"Acele işe şeytan karışır" derler ya- bu madde, üç 
komisyonda görüşüldüğü halde ve ben de özenle orada bilerek üzerinde durmamama rağmen, 
maddenin o fıkrasının orada kalmasını yine Allah nasip etti. 

M.VEHBt DINÇERLER (Ankara) — Siz ayarladınız. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Ayarlamadım, hiçbir şey demedim; bu madde, Millî Eğitim 

Komisyonundan, Anayasa Komisyonundan ve Plan ve Bütçe Komisyonundan aynen böyle geçti. 
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Yani, acele işe şeytan karışıyor... tyiniyet varsa, niyet iyi ise, amel kötü de olsa, onda bir 
hayır vardır; o çıkıyor. 

Her zaman ifade ettiğim gibi, bugüne kadarki yapıcı ve destekleyici çabalarımıza ve iyi 
ilişkilerimize rağmen, maalesef, Sayın Bakan sessiz ve sakin kalmış, bazı konularda, "evet" 
mi, "hayır" mı dediği pek belli olmayan bir davranış içinde görülmüştür. Buraya, gündeme 
getirmiyorum, sonunu bekliyorum, ama zaman zaman, hakkımızda, araştırmalara kadar, gi
den, ilçemize kadar uzanan, çok ayıba yönelen davranışları da bilmeme rağmen, tavrımı da 
biliyorsunuz, bugüne kadarki ilişkileri de biliyorsunuz; bu olanların ışığı altında, bu defa, üs
lup ve ifadede biraz farklı; ama, hem de şükran duygularımı -dün de gördünüz- ifade ederek, 
gerçekleri, kendi belgelerine dayanarak; kanunu, hukukçu bakana karşı açıkça savunarak, ba
zı gerçekler üzerinde Sayın Bakanı tekrar düşünmeye ve Yüce Meclisi de, parmaklar kalkarken 
biraz daha dikkatli olmaya davet etmeye elimden geldiğince çalışacağım. 

tşsiz gençlerimize meslek edindirme ve hatta meslekî beceri kazandıktan sonra, kendi iş
yerlerini kurdukları takdirde, onlara sermaye verme, uygun krediyle destekleme amacımızı Sa
yın Bakan da -DYP dahil- uygun görmüş olmalılar ki, maddenin bu fıkrası burada kaldı. 

Çünkü, bu kadar yararlı, hayırlı, doğru bir işle ilgili, acaba diğer partiler ne yapıyor diye, 
inceleme yaptığımda, DYP'nin bildirgesinde -hem genişinde hem özetli olanında- akıl, man
tık, sağduyu, hizmette verimlilik, yararlılık açısından doğru olanın yazıldığını gördüm, tespit 
ettim. Bu işin, özü, ruhu ve genel amacı DYP programında var; şimdi onu arz ediyorum : 

"Şu acı gerçeği kabullenmek zorundayız : Ülkemizde, gençliğin dinamizminden yeterli öl
çüde yararlanılamamakta, özellikle okul dışı gençlik, yönünü tayin etmekten uzak bir çaresiz
lik içinde, en değerli yıllarını tüketmektedir. Gençler, ekonomik, sosyal ve teknolojik imkân
sızlıklarla karşı karşıyadır." 

Doğru mudur?.. Doğrudur. Bunlar̂  DYP bildirgesinin 68 inci sayfasındadır. 

Bakınız, "25 milyar ayırdık; fondan destekleme diye" ifade ettim; hep eleştirildim. 

Bakınız, aynı bildirgenin şimdi de sermayeyle ilgili hükmünü dikkatinize sunuyorum : "Ser
maye tahsis ederek gençlerimizin kendi işyerlerini kurmalarında onlara yardımcı olacağız, tş
siz bulunan gençlerimizi meslek içi eğitimden geçirerek oralarda bir iş sahibi yapacağız." 

Bunları özetle, yani atlayarak bildirgeden okuyorum ve devam ediyorum : 

"Geleceğine güvenle bakan bir gençliğe ülkemizin kavuşması için, her önlemi, Doğru Yol 
Partisi olarak almaya kararlıyız." Küçük bildirge 69 uncu sayfa, büyük bildirge 164 -165 inci 
sayfa... 

SHP ne yapmış?.. İktidar olma yolunda bu konuda en çok konuşan SHP... Daha önce, 
yıllarca konuşmuş; "Gençlik sorunları... Gençlik sorunları... Ekonomik milliyetçilik vesaire 
vesaire..." diye. Bildirge burada... 

Siz de aynı şeyi, "Yeni Bir Türkiye İçin tik Hedefler" de, sayfa, 34 ve 35'te, genel amaç 
ve çerçeve itibariyle benimsemişsiniz; "kuracağız, yaratacağız" demişsiniz. Nereye kadar?.. "En 
uygun ortamlara kadar yaratacağız, gençlik kültür merkezlerine kadar yaratacağız; bunlan meslek 
sahibi, beceri sahibi yapacağız" demişsiniz; ama ondan sonra, yapılanı imhada sessiz, sakin 
ve tepkisiz kalmışsınız ya da güdüme girmişsiniz. 
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Şimdi, Sayın Bakan, eğri dursak, eğri otursak da, şu geçici siyaseti bir yana bırakıp doğru 
konuşalım, dosdoğru gerçekleri görelim diyorum. Gerçeği görmek ve bulmak için, gençleri, 
milleti, vekilleri olan biz milletvekillerini, bakanları, başbakanları yanıltmamak ve şaşırtma
mak için, doğru siyaset yapmanın ve siyaset ahlakının da gereği olarak, bunun sonucu olarak, 
samimiyetle birkaç soru sormak istiyorum. 

Şüphesiz, bildirgenizdeki -mutlaka yazımında sizin de katkınız olmuş olabilir- hususlar 
konusunda bilginiz var mı yok mu diyemem; olmasa da "var" dersiniz; ama, şunu soruyorum 
: Şimdi, bu (f) fıkrası yürürlükteyken siz bu görevi .nasıl yerine getireceksiniz, aldığınız kararla 
bunu nasıl bağdaştıracaksınız? Projeyi iptal ettiniz; ama, okuyanlar faydalanacak bundan -
bunu şimdi arz edeceğim- bununla bu nasıl bağdaşacak? .Bir yol bulun, adını değiştirin, ne 
yaparsanız yapın, ihya edin, geliştirin diye arz etmiştim, rica etmiştim, istirham etmiştim. 
26.2.1992 tarihinde Mecliste yaptığım konuşmaya verdiğiniz cevaptan bir gün sonra iptal etti
niz. Şifahî karar, iki üç ay önce verildi; ama, buradaki son konuşmaların ışığı altında iptal 
ettiniz, tptal gerekçelerinin tümünün de, inanınız, idare hukukunun t'si, meşruluğun M'si ve 
doğruluğun da D'si ile alakası yok; hep yanlış. 

Bunları konuşmayacaktım; ama, bu hafta elimize geçen "Parlamentodan" Dergisinde, Sayın 
Bakan, bunları niye yazıyor, konuşuyorsun ve beni de cevap verme durumuna düşürüyorsun? 
Buradaki cevaplara göre, hukukî, kanunî, meslekî, millî yönden yanlışlar bir yana, islamî yön
den de bizi tam münafık yapmış Sayın Bakan, münafık demeden. Münafıklığın üç belirtisi 
varsa ve biri yalan söylemek, diğeri vaadini yerine getirmemek, bir diğeri de emanete hıyanet-
se; görev de emanettir ve biz, üçünde de -Sayın Bakanın bugüne kadarki görüşlerinin ışığı altında-
münafık olduk; hayrettir!.. Onun için bir kitap yazmak durumunda kaldık, onu da yazacağız, 
gerçekleri yazacağız; çünkü, hâlâ yanılgı devam ediyor, Şaşırıyorum; rica ediyorum... • 

Halbuki, şu vereceğim belgeleri okusa Sayın Bakan, inanın, kendisini yanıltan bürokrat
ları çağırır ve merci olmayan Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünü bir tarafa bırakır, asıl merci 
YÖK'tür" der -kanunda o yazılıdır- ve ondan sonra, "Avni Bey haklıymış" der, "bu kadar 
da hata yapmaması lazımdı" der, "sistem dışı" demez. Sistem altı harflik bir kelime; sistem 
kelimesi ayrı. "Sistem dışı" diyor Sayın Bakan; sistem üzerine ihtisası olan bir arkadaşınıza 
buna söylüyor. Sistem altı harflik bir kelimedir; ama, sistem kavramı çok farklı şeydir. "Sis
tem dışı olmasaydı, bu iş doğru olurdu" diyemezsiniz. Bunu, her platformda -her akademik 
platformda, siyasî platformda- tartışmaya hazırım, açığım. Sistemi baha öğretmeyin ben, o 
sisteme kırk yılımı verdim ve akademik derecesini de yaptım. Bazı kavramlar gelişigüzel kulla
nılmamalıdır doğru kullanılmalıdır, 

Gençlere yapılan günahtır, yazıktır; bu olmuştur. Ne olacak; siyaseten iyidir halbuki, üze
rinde durmayız. 160 bin aile mi? "Size iş veremiyor bu Hükümet, görüyor musunuz; biz gelin
ce daha çok iş vereceğiz" demek, basit politika, çirkin politikadır. İyilikte, güzellikle yarışmalıyız. 

Bakınız, bu fıkrayla ne olacak : Bu fıkra uygulanmazsa çıkardığımız bir kanunun hükmü 
ölü hale getirilecektir. 

Rica ediyorum, Sayın Bakan bunu tekrar düşünsün. Çünkü, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 3708 sayılı Kanunu çıkardık. Bununla, Türkiye Cum
huriyetinde ilk defa, endüstri meslek liselerinden mezun olanlar ve LIMME'lilere hangi im
kânları sağladığımızı hatırlatıyorum; 9 Nisan 1991 tarihli 20840 sayılı Resmî Gazetede yayım
landı; aynen okuyorum : 
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"LİMME Projesi kapsamında eğitim görerek meslek lisesi diploması alanlara, merkezî 
sınavla almış oldukları puanlarına ilave olarak bu puanın yüzde 40'ına kadar artı puan veril
mesi hakkı tanınıyor." Sınava iki kişi giriyoruz, 500'er puan alıyoruz, meslekî eğitim görüp 
beceri kazanmış olana yüzde 40 ilave puan verilmişse ve bölümü elektronikse, -5 x 40 = 200-
700 puanla meslekî dalına giriyor. Bu, bir reformdur. Meslekî teknikçiler, "Sayın Akyol, bunu 
gerçekleştirirsertiz, bu yeter size" demişlerdir. Bu hak ölüyor şimdi. Bu sene sınava girenler, 
bu hakkı kullanacaklar. ÖSYM kılavuzuna bakın;'yine ilk defa bu LİMME'lilerle ilgili iki yer
de özel madde var; onlara ilave puan verilecek. Bu seneki sınava giren çocuklar bu haktan fay
dalanacak, diğerleri faydalanamayacak. Neymiş? Vaat etmişiz!.. 

Eğer gazetelerde, dergilerde her yazılana inanıyorsanız, Sayın Bakan; yandınız... Buraya 
geldiniz, "17 bin kişi işe yerleştirildi, bu çok mu?" dediniz; bir kente gittiniz "7 bin kişi işe 
yerleşmiş" dediniz. Bu dergide yazılanlar doğru mu; doğru değil; ama, bu dergide yazılanlar 
doğruysa, siz buna inanıyorsanız ve gazetede çıkan her sözü, kendinize ait sanıyorsanız, böyle 
politika yürütecekseniz ve onları sistem ve sair kavramlarla süsleyecekseniz, bir yere varamaz
sınız. Çünkü, burada, "87 400 kişi işe yerleşti" diyor Sayın Bakan. İnanmıyorum; böyle bir 
şey dememişsinizdir; ama, burada öyle yazıyor. O kadar şeyler yazıyor ki, onların cevabını ayrı 
bir zamanda vereceğim; çünkü, iyiniyetle yapılan bir işte, bu kadar kötü niyet ve suiniyet ol
maz; burada onlar var. 

O dergiye ayrıca şu denmiş : "Bazı bakanlıklarda -Sayın Bakanın mizacına uygun- çok 
sakin ve sessiz, sabırlı olmak lazım, acele karar vermemek lazım." Sayın Bakan bir hafta önce
ki yazılarda diyor ki, "6 aylık LİMME'yi bitiren bir çocuğumuz, çok iyi meslek edinmiştir t 

-kanaati bu- buna inanıyorum. O, nasıl ona iş sağlayacak; bunu anlamak mümkün değil -ben 
4 aydır konuşuyorum; hâlâ bu söz- ne yapabilirdik? İptal etmek çareydi..: Gerçekten, bir Millî 
Eğitim Bakanının, iyi bir meslekle, yani nitelik ve yetenek yönünden yeterli meslekî ve teknik 
beceri ve bilgilere sahip olmayla, bu gibilerin daha kolay ve daha çabuk iş bulabilecekleri ara
sındaki ilişkiyi anlamamış, anlayamamış olmalarını anlamakta güçlük çekiyorum ve üzülüyo-, 
rum. Bu 19 uncu madde, ölü hale gelecektir. 

LİMME, daha bir yaşındaki çocuk; daha belli değil... Sizin üniversitelerin adı bilinmiyor, 
LİMME biliniyor, ismi yayılmış. Adını değiştirin, uygulayın. 

"Sadece halk eğitim merkezinde yapılır, çıraklık eğitim merkezinde yapılır" diyorsunuz. 
Sayın Bakan, bunları söylemeyin veya inceletin. O iş, çıraklık eğitim merkezlerinde yapıl

maz; o diploma, halk eğitim merkezlerinde veremez; verilse de, YÖK'te, üniversitede geçerli 
olmaz; kanunun ruhu, özü farklı. 

İkinci olarak şu hususu söylemek istiyorum : "Sistem dışı" diyorsunuz; sistem içidir. "Sis
tem dışı" diyebilmek için, kanunu çok iyi yorumlamak ve ondan önce yapılanları çok iyi ince- ' 
lemis olmak gerekir. Eğer, Sayın Bakan bizzat, "Bana, şu konudaki, bundan önce çıkarılan 
yönetmelikleri getirin, kanunları getirin" deyip, onları inceleseydi, yürekten inanıyorum -hukukî 
yeteneklerine, niteliklerine, mesleklerine saygım sonsuz, şahsına da saygım sonsuz- o zaman 
şunu derdi : "Bunlar varken, siz bana, bunun sistem dışı olduğunu nasıl söylediniz; ey 0c) ge
nel müdürü, örgün eğitimle bunun olamayacağını nasıl ifade edebildin?" Onu o gün görevden 
alırım ye onun destekçilerinin tümünü, yanıltanın, şaşırtanın tümünü görevden alırım." 

Benden önce, 1977'ye dayanan bir hazırlıktan sonra 1978'de -o günleri hatırlayınız Sayın 
Bakan; iktidar kimdir, ne değildir- Talim ve Terbiye Kurulundan geçen bir yönetmelik var; 
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başlığını okuyorum : "Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği." özel bölüm 
olan 7 nci bölümün başlığını okuyorum : "Yetişkinlerin meslek eğitimi." LÎMME uygulama
sının, örgün eğitim kurumları yoluyla yapılmasına ilişkin hüküm; 10 madde... 

Ben, eski arkadaşlarıma şükranlarımı sunduğum zaman, Sayın Bakan beni suçladılar ve 
dediler ki, "Taraftar toplamak için onları söylüyor." 

Geçmişte her hizmet verene -Sayın Bakana olduğu gibi- saygım sonsuz; ama, kimseye dal
kavukluk yapacak yaşta başta değilim; doğrusu neyse, onu söylerim. 

1982 tarihli yönetmelik : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 16.8.1982, Hasan Sağlam. 
Başlığını okuyayım : "Yetişkinler örgün Meslek Eğitimine.Ait Gerekçe" 

Burada da, aynen dediğimiz gibi, farklı yaklaşımlarla, lise ve dengi okul mezunlarına ne 
yapılacağı yazılı; çok madde var. Bu uygulandı ve 129 - 130 kişi yerleştirildi. Meslekî beceri 
verilmesi konusunda da, bizim sözümüz, teşvik edici mahiyette; onu geçelim... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, toparlamanızı rica ediyorum. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. Diğer maddelerde hiç söz almadım; 

sabrınızı, hoşgörünüzü rica ediyorum ve bitiriyorum. Zaten, sabırlı ve hoşgörülüsünüz Sayın 
Başkan. 

Benim değil, bu defa, Sayın Emiroğlü'nun çıkardığı, 19.1.1987 tarihli bir yönetmelik var 
ve onay, Talim ve Terbiye Kurulundan çıkmış, Bakanlık özel kaleminden çıkma onay değil; yet
kili kurulda oluşmuş gelişmiş, Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmeliği; lütfen buna 
da bir bakınız. 

Nihayet, bütün bunlardan alınan derslerin ışığı altında, Bakanlığa geldiğimde, hazırlanan 
projeyi yüksek maliyetli gördüğüm için, bilim adamlarıyla beraber üzerinde sekiz ay durdum, 
yetkili olan mercilere danıştım -yetkisiz olan, ilgisiz olan üniversite rektörlerine veya alan dı
şındaki bilim adamlarına değil- ve 9 Ekim 1990 tarihli, Lise Mezunlarının Meslekî Eğitim Yö
netmeliği zamanımızda çıktı. 

Eğer, Sayın Bakan bütün bunları okumuş veya üzerinde biraz durmuş olsalardı, gerçekten 
inanıyorum, bu hukukî boşluğu yapmazlar, "üzerinde biraz daha duralım" derler ve Bakanlığa 
başladıkları ilk aylar içindeki "yıl sonuna doğru değerlendireceğiz" sözlerine sadık kalırlardı. 
"Üzerinde duruyoruz, şikâyetler geliyor, çok talepler var, bir inceleyelim" deyip de, bizim geçti
ğimiz yollardan, ilgililerle, yetkililerle bir araya gelselerdi, biraz daha esnek olurlar ve bu işin 
sadece çıraklık eğitim merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde yapılamayacağını, onların vere
ceği sertifikaların durumunu, vereceği mesleklerin de durumunu görürler ve bunun, atıl olan 
endüstri meslekî teknik liselerin kapasitelerini harekete geçirmek suretiyle, donanımları çok, öğ
retmenleri yeterli olan örgün eğitim kurumlarında daha yeterli verileceğini ifade ederlerdi. 

Sayın Başkan, şunları ifade etmeden geçersem büyük noksanlık olur, çünkü, Millî Eğitim 
Temel Kanununda Sayın Bakanı bağlayıcı, örgün eğitim sistemi içinde bunu mümkün kılıcı 
çok önemli hükümler var. Nedir? Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ricı, 27 nci, 28 inci, 
29 uncu ve 30 uncu maddelerini lütfen tekrar okuyunuz Sayın Bakanım. Bakınız, orada, orta
öğretimle ilgili 28 inci maddenin ikinci fıkrası ne diyor : "Öğrencileri, çeşitli program -okul 
demiyor- ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime 
veya hem mesleğe, hem de yükseköğretime -burada kalsaydı, Sayın Bakan haklıydı, bir veya 
daha yar- veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu çocukları bu hayata ve iş alanlarına 
hazırlama fonksiyonu 1973*ten beri çalışmıyorsa, bunu çalıştırma yönünde her bakan bir şeyler 
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yapmışsa, biz de bunlardan ilham alarak, destek alarak bir uygulama getirmişsek, buna, sistem 
dışı demek mümkün mü? Size, yürürlükte olan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununu okuyorum. 

Sonra çok ilginçtir, bu kanun merci de belirlemiştir ve 31 inci maddeye göre merci, YÖK'-
tür. Biz, 3708 sayılı Kanunun 21 inci maddesini YÖK Kanunuyla birlikte çıkardık. Niye gidi
yorsunuz Anadolu Üniversitesine?.. Oraya önyargıyla gidiyorsunuz ve o çevreden aldığım bil
gilere göre, oradaki sözler şunlar : 'Aslında, ben, bu işe yüzde 50 - 60 inanmıyorum; siz ne 
dersiniz?" Ne der profesörler?.. Para alacaklar; 20 - 30 meselede sizinle beraberler; aman efen
dim, çok iyi yapıyorsunuz Sayın Bakanım mı derler?.. Onların amacı başka, sizin amacınız 
başka, önemli olan niyettir; amelden önce, davranıştan önce niyettir. Niyet iyi ise, davranış 
da iyi olur. Siz, önyargıyla giderseniz, hele, bizim -evet, nokta nokta- bürokratlarımıza ve bazı 
çevrelerimize giderseniz ,̂ onlar, kendi amaçlarını gerçekleştirmek isterler, size o doğrultuda bilgi 
verirler. 

Sayın Bakanım, bu sebeplerle istirhamım -son sözler olarak arz ediyorum- şu : Eğer ger
çekten bu yönetmeliklerle ilgili amacınız hâlâ aynen devam ediyorsa ve edecekse, bu yönetme
likleri iptal ediniz, arz ettiğim kanunun o maddelerini iptal ediniz -zamanım olmadığı için on
ları okuyamıyorum- ve lütfen çok iyi inceledikten sonra demeç veriniz, açıklama yapınız ki 
-ben de bıktım, bu konuyu temcit pilavı gibi getirmekten, yazmaktan çizmekten- bu durumla
ra düşmeyelim. 

Devlette bütünlük, hizmetlerde ve yönetimde süreklilik ilkelerine genelde uymalıyız; ama, 
en çok da, özelde, millî eğitim hizmetlerinde buna bağlı ve saygılı olmaya özen göstermeliyiz 
ve bunun gereğini sadece sözde değil, davranışta da yapmalıyız; gerek, Kültür gerek Millî Eği
tim Bakanlıklarım sırasında hep onu yapmaya çalıştım. Hizmet yarışında farklılığımız olma
yacak mıdır?. Olacaktır; çünkü, partilerimiz ayrı; ama, farklılığımız, yazılı, hukukî, meşru, yü
rürlükteki kanunlar üzerinde olmamalı, -hep ifade ediyorsunuz, hedefte ve amaçta değişiklik 
yoktur Sayın Bakan; katılıyorum- kişisel birikimden, geçmişten ve özel eğilimlerden dolayı uy
gulamadaki farklılığımız, özü saptırmaman, amacı saptırmamak, şaşırtmamalı ve farklılığı
mız uygulamada, yöntemlerimizde, çalışma tempomuzda, hızımızda, yaratıcılığımızda ve üre
ticiliğimizde olmalıdır diye düşünüyorum. ' 

Bu duygu ve düşüncelerle, sabrınız için, hoşgörünüz için saygılarımı sunuyor, tasarının 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Madde üzerinde, Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan; buyurun Sa

yın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, değerli arka

daşlarım; doğrusunu isterseniz, bu konuyu konuşmaktan ben de bıktım. Sayın Akyol gibi, bu
nu bir kan davası haline getirme ve frensiz bir konuşma yapma niyetinde de değilim. 

Konuşmalarının bir bölümünü anlamadım;bölgesine kadar gitmişiz, ne yapmışız, onu çö
zemedim. Tam tersine, bölgesiyle ilgili, uygulamadan kaynaklanan ve bize gelen şikâyetleri, 
arkadaşlarıma da talimat vermek suretiyle, ertelemeye, onlara dokunmamaya özen gösteriyo
rum. Bu göstermiş olduğum özenin anlaşılabileceğini umarken, anlamadığım birtakım sözler
le karşılaşmış olmaktan dolayı, doğrusu üzüldüm. Kendisini yahut herhangi bir kimseyi mü
nafıklıkla suçlamak gibi bir huyum olmadığını da bilmesi lazım; ama, bu LİMME konusunda 
sanıyorum bir telaş, bir heyecan içerisinde. Siz bir uygulama yaptınız, ben kaldırdım. 
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Sizin, bunu, bu denli, her fırsatı vesile ederek dile getirmenize saygı gösteriyorum; ama, 
meseleyi bir kan davası haline getirmeye ne hakkınız var? Bir siyasî yanlış mı bu? Siyasî yanlış
sa, buna sevinin. Ben bir siyasî yanlış yapmışım; bu siyasî yanlışlığın sonucu da bana fatura 
edilecektir, partime, Hükümetime fatura edilecektir. Gelin, eleştiri, kim ne der buna;, ama -
başka bir söz kullanmak istemiyorum- fren tutmaz birtakım sözlerle meselenin abartılarak, 
her yerde, her zeminde dile getirilmesini anlamakta müşkülat çekiyorum. 

Hangi bürokratlar beni yanılttı? Sizin getirdiğiniz bürokratlar. O zaman, onların böyle 
bir huyu varsa, sizi de yanılttılar; yani, size doğruyu yaptırdılar da, beni niye yanılttılar?! 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, "eğitimde 40 yıl hizmet verdim" dediler; tamam, kırk 
yıllık hizmeti ben de tanıyorum; ama, eğitimi sizden başka hiç kimse.bilmez gibi bir ruh hale
tinden de çıkmak lazım. Eğitimi herkes bilir; sizin kadar bilir bilmez; o, tartışılabilir bir konu; 
ama sizden başka, eğitim camiasında, eğitimle ilgili olan hiç kimse hiçbir şey bilmez gibi bir 
ruh haletinden sıyrılmak lazım. Herkes, bizden evvelki millî eğitimciler, bakanlar, hükümetler, 
millî eğitimle ilgili birtakım şeyleri yapmaya çalışmışlardır. Meseleyi saptırmamak lazımdır. 

Kim çıkıp der ki, örgün eğitim içerisinde olmayan çocuklarımıza yahut örgün eğitimin 
belli bir kademesinde olanlara, mesela liseyi bitirenlere meslek edindirmek için birtakım kurs
lar, birtakım çalışmalar yapılmasın? Herkes yapmış gelmiş bunu. îşte, Sayın Akyol da örnek
ler veriyor; 1978'lerde başlamış ve daha sonra da geliştirilmiş; ama, niye, o zamanki tartışma
lar şimdi yapılmamış? Yapılmamasının nedeni, ölçüsüz vaatler. Bu projeye giden herkesin, projeyi 
bitirdikten sonra, hemen önüne iş imkânının konulacağı, hemen önüne faizsiz kredi konulaca
ğı ve askerliğin 4 aya indirileceği ifade edilmiş. Bunları söylediğimiz zaman, gazeteler bunları 
yazmış, "altında imzam yok" diyorsunuz; ama bir kaç kere burada söyledim, hangimiz, hangi 
siyasetçi, beyanat verdikten sonra altını imzalıyor? Bütün gazeteleri de yalancılıkla suçlamak 
mümkün değil! Bu derginin yazdığı -ki, ben onu görmedim- 87 400 tane iş temin edilmiştir 
beyanı ve vaadi, Millî Eğitim Bakanlığında binlerce, belki de milyonlarca adet bastırdığınız 
kitaplardan bir tanesinin altında sizin imzanızla teyit edilmiştir; "87 400 gencimize iş 
bulunmuştur" diye beyanda bulunmuşsunuz ve altında sizin imzanız da vardır. 

AVNÎ AKYOL (Bolu) — Varsa, milletvekilliğinden istifa ediyorum Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ben getiririm onu. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Demirel'in bir kabinesinde değerli Kültür Bakanı, Sayın De-
mirel'in bir başka kabinesinde değerli Millî Eğitim Bakanı nezih bir muhavere yapıyor, istifa
deyle dinliyoruz, sataşmayalım. 

Devam buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

AVNİ AKYOL (Bolu) — Dünkü sözünüzü hatırlayın Sayın Başkan. 

M." VEHBİ DİN.ÇERLER (Ankara) — Dün ile bugünü ayırt edin efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim; dünya bir günlük değil, bugünlerin yarınları var. 
Sayın Bakan, devam buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sevgili Başkanım, sayın mil
letvekilleri; sözlerim hiç kimseyi incitmez, incitmemeli, sözlerimden bir kırgınlık çıkarsa da, 
dostluğumuza zeval vermez, vermemeli; ama, hiç anlamadığım, doğrusu içime de sinmeyen 
sözlere muhatap oldum. Bu nedenle, bir iki hususu izninizle ifade etmek istiyorum. 
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Anadolu Üniversitesindeki profesörlerle konuşmamın nedeni, Anadolu Üniversitesinin, 
yaygın eğitim konusunda uzman bir üniversite olmasından kaynaklanmaktadır. Onlarla para 
ilişkimiz yok. Ne parası vereceğim Anadolu Üniversitesindeki profesörlere? Size kim bilgi ver
diyse, yanlış vermiş. Ben onlara, kesinlikle önyargılı olmadığımı söyledim ve LİMME'ye de
vam edelim mi etmeyelim mi diye sorduğumda, "Bunu tartışmaya bile gerek yok" denildi; on
lara danıştım, herkesi dinledim. 

Bakın, huzurunuza geldim, birkaç kere de söyledim; Türkiye'nin neresine gidersem gide
yim, o kurslarla giden gençlerimiz, benim önüme çıktı, ellerinde birtakım beyanlar, birtakım 
kitaplar... Tabiî, devlette devamlılık esastır... İşte, beni korkutan zaten oydu. Bu projeye devam 
etseydik, o sözlerde de devamlılık esas olacaktı ve her sene artan sayıda, o gençlerimiz devletin 
kapısına, Bakanlığın kapısına, milletvekillerimizin kapısına, iş diye geleceklerdi. Size her gün, 
üniversite mezunu yüzlerce, binlerce işsiz gelmiyor mu? Geliyor... Türkiye'de genelde bir istih
dam sorunu var. Yani, "LIMME'yi bitiren hemen iş bulur" gibi bir beyanın arkasına girerse
niz, altına girerseniz, bu beyan da gençlerin eline geçerse, o gençlere her yıl da bu eğitimi ver
meye devam edersek ve artan sayıda bunlara yenileri eklenirse, bunun altından kalkamayacağı
mızdan korktum. Bu sene 50 bin kişi, önümüzdeki sene 100 bin kişi, öbür sene 200 bin kişi 
bu kurslara devam edecek ve bitirecek; ama, Türkiye bunlara iş veremeyecek. Halbuki bunlar, 
"devlet bize iş sözü verdi, devlet bize faizsiz kredi sözü verdi, devlet bizim askerliğimizi 4 aya 
indirme sözü verdi" diye her yerde bizim karşımıza çıktılar. Üstelik, bu çocuklar, çok pahalı 
bir eğitime tabi tutuldu; hepsi, köylerinden kalktılar geldiler ve burayı bitirirsek nasıl olsa iş 
buluruz diye düşündüler, ev tuttular. Hiç unutmuyorum, Kütahya'da bir çocuk ağlayarak ya
nıma geldi ve "burayı okumak için yapacağım masraflara karşılık babamın emekli maaşından 
bir milyon lirayı çaldım, buraya geldim, ben şimdi nasıl iş bulacağım?" dedi. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Başka yerden misal yok mu Sayın Bakan? Hep Kü
tahya, hep Kütahya... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Size olan sevgimizden o. 
Değerli arkadaşlarım, sadece Kütahya değil, Türkiye'nin neresine gittiysem farklı olmadı; 

sanıyorum sizler de gittiğiniz yerlerde farklı bir muameleyle karşılaşmamışsınızdır. 
Şimdi, söylüyorum; yaptığımız iş yanlış da olabilir; bu yanlışlığın faturası, bana, Hükü

metime, Partime kesilir; ama, biz, doğru yaptığımıza inanıyoruz. Bana göre, yapılacak iş, üs
tümüze böyle bıçakla gelir gibi gelmek değil, yaptığınız iş yanlıştır, bunu düzeltin demek ol
malıyken, Sayın Akyol, üzerimize hışımla, çok sert, kendisinin üslubuna yakışmayan bir tavır
la geliyor. 

Dileğine katılıyorum, ben de bundan sonra, sözlerimin başında dediğim gibi, bu konuyu 
bir daha tartışmak istemiyorum. Tabiî, ummuyorum Sayın Akyol haklı çıksın; ama, inanıyo
rum ki, bu projeyi iptal etmiş olmaktan dolayı yanlış bir iş yapmadım; buna yürekten inanıyo
rum. Bununla şunu söylemek istemiyorum : Bakanlık, liseyi bitiren çocuklarımızın meslek edin
melerine yönelik bir çalışma yapmamalıdır. Kesinlikle öyle değil; bunu, altını çizerek ifade edi
yorum. Tam tersine, o sözüme çok takılmış, beni de bilmezlikle suçluyor. Sistemin içerisinde 
bu sorunu çözmesi lazım Türkiye'nin diyorum. Aslında, kendileri de çok iyi bilirler, Avrupa'
da olduğu gibi, istihdam imkânlarına göre, işadamlarımızın, işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda ve onlarla işbirliği yapmak suretiyle bu işi koordine etmek ve çözmek lazım diye dü
şünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
, Bulunmadığına göre, maddeyle ilgili önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 19 uncu maddesinin (f) fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bekir Sami Daçe . Turhan Tayan 

Adana Bursa 
Güneş Müftüoğlu Nevzat Ercan 

Zonguldak Sakarya 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
f) Millî Eğitim sisteminin geliştirilmesi, niteliğinin yükseltilmesi, kaynakların en verimli 

bir şekilde kullanılması ve imkânlardan ortaklaşa yararlanabilmesi amacıyla üniversitelerle iş
birliği ve koordinasyonu sağlamak, 

Gerekçe : Mevcut fıkra, üniversitelerle koordinasyonu, yalnızca lise mezunlarına meslek 
edindirme çalışmalarıyla sınırlı tutmuştur. Bugün eğitim sistemimizi sürekli geliştirmek ve ni
teliğini yükseltmek temel sorunumuzdur. Bunun için, bilimsel gelişmenin öncüsü olan üniver
sitelerimizle işbirliği yaparak, süratle gelişen ve değişen bilgi ve teknolojideki yenilikleri ve ha
yat boyu eğitim imkânını, eğitim sisteminin bir boyutu olarak sürekli kılmak zorunluluğu böy
le bir değişikliğe ihtiyaç göstermiştir. v -

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu bulunmadığı için önergeye katılamamakta, Hükümet 

katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 20. — Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile 

ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, 
b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 

yabancı ülkelere verilen burslarla kendi hesabına öğrenim yapmak üzere Ülkemize gelen ya
bancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 

c) Dış ülkelerin genel, meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişme
lerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, 
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d) Ülkemizin.eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, ulus
lararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, il
gili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak, 

e) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak 
için gerekli düzenlemeleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 20 nci maddesinin (e) fıkrasının madde metninden • 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan Güneş Müftüoğlu 

Bursa Zonguldak 
Mehmet Gölhan Bekir Sami Daçe 

Sakarya Adana 
- Nevzat Ercan 

Sakarya 
Gerekçe : Bu fıkrada belirtilen görev, 21 inci maddede yer alan Yurt Dışı Eğitim Öğretim 

Genel Müdürlüğü görevleri arasına alındığından. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÎRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu bulunamadığı için önergeye katılamamakta, Hükümet 

katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 21. — Yurt Dışı Eğitim Öğretim'Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının öncelikle kültürel kimlikleri

ni koruyucu ve yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini yük
seltici önlemleri almak; bulundukları ülkenin eğitim imkânından gerekli çalışmaları yapmak; 
yurda dönüşlerinde Türk Eğitim Sistemine uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve 
öğretim hizmetlerini yürütmek, . 

b) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve ortak dil, kültür birliği olanların Türkçele
rinin geliştirilmesi ve Türk Kültürü ile bağlarının sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları yap
mak ve uygulamaya koymak, 

c) Bu amaçla, eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçleri
ni hazırlamak ve etkin kullanımı için gerekli her türlü tedbirleri almak. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 21 inci maddesine aşağıdaki hükmün (d) fıkrası olarak 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Güneş Müftüoğlu Bekir Sami Daçe 

Zonguldak Adana 
Mehmet Gölhan Nevzat Ercan 

Sakarya v •. Sakarya 
Turhan Tayan 

Bursa 
d) îlk ve ortaöğrenim çağında olup yurt dışında bulunan çocuk ve gençlerimizin öğre

nimlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak. 
Gerekçe : Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan aynı anlamdaki 

hükmün, yurt dışındaki vatandaşlarımızın eğitimleriyle ilgili olarak kurulmuş bulunan Yurt 
Dışı Eğitim öğretim Genel Müdürlüğünün esas görevi olması. 

Ayrıca, yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla giden öğrencilerimizin iş ve işlemle
riyle ilgili görevler 19 uncu maddede yer alan Yükseköğretim Genel Müdürlüğü görevleri ara
sında sayıldığından, çakışmaya yer verilmeyecek şekilde fıkranın bu şekilde düzenlenmesine 
ihtiyaç duyulmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Benimsemekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon, benimsemekle birlikte, çoğunluğu olmadığı için önergeye katıla-

mamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir redaksiyon yap-

' mak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Maddenin (c) fıkrasında, "her türlü tedbirleri" diye ibare 

vardır; bu ibarenin "her türlü tedbiri" şeklinde olması lazım gelir efendim. 
BAŞKAN — Sayın Soysal bir redaksiyon uyarısı yapıyorlar. 
Benimsiyor musunuz efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Evet, katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Basılı metindeki "her türlü tedbirleri" sözcüğünün, "her türlü tedbiri" şek

linde düzeltilmesini Komisyon da benimsiyor, değil mi efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Evet. 
BAŞKAN — Çoğunluğunuz olmamakla birlikte, bunu benimsiyorsunuz. 
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Sayın milletvekilleri, maddeyi, bu düzeltme ve kabul edilen önerge istikametindeki deği
şik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
özel öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
MADDE 22. — Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Ka

nununun Bakanlığa verdiği görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? Bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 23. — Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gö-

. revleri şunlardır : 
a) özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okul

ları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim 
ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, daha önce kabul etmiş buyurduğunuz bir önerge doğrultusunda, 

24 üncü madde olarak bir ek madde düzenlenmesini öngören bir önerge gelmiştir, okutuyo
rum : ' ; . ' • • - • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısına 24 üncü madde olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ederiz. 
Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Madde 24.»— Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Her derece ve türdeki okul ve eğitim - öğretim kurumlarında temel bilgisayar eğitimi 

ve bilgisayar destekli eğitimi planlamak, gerekli eğitim - öğretim ve işletim personelini yetiştir
mek, teknolojideki gelişmelere paralel bilgisayar destekli eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırıl
masını sağlamak, 

b) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi - işlem faaliyetlerine ilişkin.gö
rev ve hizmetleri yürütmek, 

c) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme sınavlarıyla ilgili planla
ma, uygulama ve değerlendirme yapmak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzen görevleri yapmak. 
Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan Halil Başol 

Zonguldak Bursa Tekirdağ 
Kadri Güçlü Yılmaz Ovalı A. Hamdi Üçpınarlar 

Bursa Bursa Çanakkale 
• - • • ı 
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Gerekçe : 
Bakanlığımızda bilgiişlem faaliyetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından farklı ola

rak bilgisayar destekli eğitimi de içermektedir. 
Bilgisayar destekli eğitimde, teknik yönün yanı sıra, bilgisayar destekli eğitim yazılımları

na dair konularının belirlenmesi ve öğretmenlerin eğitimiyle de ilgilenmesi gerekmektedir. Bu 
yönüyle, ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi marifetiyle yürütülen Anadolu liseleri, 
fen liseleri, parasız yatılılık giriş sınavları ile dışarıdan bitirme sınavları sorularının hazırlan
ması, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle yakından ilgilidir. Öylece, bilgisayarla eğitim kapsamın
da, ölçme değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerinin taşra teşkilatı içinde ve yurt çapında yay
gınlaştırılması gerekmektedir. 

Bu bakımdan "Bilgisayar Eğitim ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adıyla yeni bir biri
min kurulmasında yarar görülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ço

ğunluğumuz yoktur; takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için önergeye katılamamakta, Hükümet 

katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştin 
Sayın milletvekilleri, bu suretle önerge, 24 üncü madde olarak kabul edilmiş ve metinde 

yerini almıştır. 
Şimdi, basılı metindeki 24 üncü maddeyi 25 inci madde olarak okutuyorum : 
Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı 
MADDE 25. — Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Bakanlığa bağlı 

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bedeneğitimi, spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün 
görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 25 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Bekir Sami Daçe Mehmet Gölhan Güneş Müftüoğlu 

Adana Sakarya Zonguldak 
Nevzat Ercan Turhan Tayan 

Sakarya Bursa 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gençlik ve İzcilik Tesisleri, Okul Spor Tesisleri ve Salonla

rının, eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmamak ve kullandıkları sürece her türlü giderleri 
ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için il 
millî eğitim müdürlükleri ile yapılacak protokollerle bu amaçlara dönük etkinliklerde bulunan 
kurum ve kuruluşların kullanımına sunulabilir. 
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Gerekçe : 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gençlik ve İzcilik Tesisleri, Okul Spor Tesisleri ve Salonla

rının örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerinin yapılmadığı ve boş kaldıkları zamanlar
da toplumun sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılmasını sağ
lamaktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANIİLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ek

seriyetimiz yoktur; katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı gerekçesiyle önergeye katılamamakta, 

Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge istikametin,deki yeni şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 26. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birim

leri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, * 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavirleri, > 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabu edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

- Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 27. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Ba

kan adına aşağıdaki görevleri yapar : 
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 

olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, . 
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tü

zükle düzenlenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
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Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
MADDE 28. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun

lardır : 

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kuru
lu Kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi 
için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politika
sının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, . 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma 
esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı
na göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, mal
zeme, para, ek kaynak ve fon gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanıl
masını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uy
gulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerek
li istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında yeni teknolojilerle ilgili 
gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanma
ları sırasında Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkla
rı ve tıkanıklıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek ma
kama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve Koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, Ba
kanlığın insangücü ihtiyacı planlamasını ilgili birimlerle koordine ederek yapmak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşü
nün tespitine yardımcı olmak, ' 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri 

yürütmek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 29. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuç

lar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, ( 
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b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zama
nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarda ge
rekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başba
kanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüş
lerini bildirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 30. — Bakanlığın görevalanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda 

Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. -
Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 31. — Bakanlıkta Basın ve Halkla İlişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 

faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
ilişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 32. — Millî Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı, • 
c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
d) idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
e) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,-
f) işletmeler Dairesi Başkanlığı, , / 
g) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, 
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h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, 
ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 
j) Bilgi tşlem Dairesi Başkanlığı, 
k) Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı, 

* 1) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 
m) Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Baş

kanlığı, 
n) Savunma Sekreterliği, 
o) özel Kalem Müdürlüğü. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının "Yardıma Birimler" başlıklı 32 nci maddesinin, "Bilgi tşlem Dairesi Başkanlığı'm 
düzenleyen (j) fıkrasının made metninden çıkarılmasını, bundan sonraki fıkra numaralarının 
buna göre teselsülünü arz ederim. 

Turhan Tayan Mahmut öztürk 
Bursa Aksaray 

Güneş Müftüoğlu A. Hamdi Üçpınarlar 
Zonguldak Çanakkale 

Yılmaz Ovalı Halil Başol 
Bursa Tekirdağ 

Kadri Güçlü 
v Bursa ~ 

Gerekçe : 
Ana hizmet birimlerini düzenleyen 9 uncu maddeye (ö) fıkrası olarak "Bilgisayar Eğitimi 

ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adıyla yeni bir birimin eklenmesi, görevlerinin ise Bilgi tş
lem Dairesi Başkanlığının görevlerini de kapsayacak şekilde 24 üncü maddede belirlenmiş ol
ması karşısında Bilgi tşlem Dairesi Başkanlığının kaldırılması gerekmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergede imzası olanlardan Sayın 
Mahmut öztürk, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi bulunduğundan, imzasını, usul gereği, öner
gede yok sayıyoruz. Bununla birlikte, yeterli imza vardır. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Ekseriyetimiz 

yok efendim; katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN —jKomisyon ekseriyeti bulunmadığı gerekçesiyle önergeye katılamamakta, Hü

kümet katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.*. Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
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Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu ve 32 nci maddelerle ilgili kabul edilmiş bulunan önergeler doğrultusunda 1 sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasını gerektiren yeni bir önerge gelmiştir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 9 ve 32 nci maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak Ek-1 sayılı "Millî Eği
tim Bakanlığı Merkez Teşkilatı" cetvelinin ekte belirtildiği şekilde değiştirilmesini tensip ve tak
dirlerinize arz ederim. -

Güneş Müftüoğlu , Halil Başol 
Zonguldak Tekirdağ 

Kadri Güçlü Hamdi Üçpınarlar 
Bursa Çanakkale 

- Turhan Tayan Yılmaz Ovalı 
Bursa Bursa 

Gerekçe : 
Tasarının 4 üncü maddesinde işaret edilen Ek-1 sayılı cetvelde Bakanlığın Merkez Teşkila

tı birimleri gösterilmektedir. Tasarının Ana Hizmet Birimlerini düzenleyen 9 uncu maddesine 
(ö) fıkrası olarak ilave edilen "Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü "nün bu cet
velin Ana Hizmet Birimleri bölümüne de ilave edilmesi, yardımcı birimleri düzenleyen 31 inci 
maddesinden çıkarılan "Bilgi îşlem Dairesi Başkanlığı"nın bu cetvelin Yardımcı Birimler bö
lümünden de çıkarılması gerekli görülmüştür. 
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BAŞKAN — Komisyon Okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılamıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 

Personel Genel Müdürlüğü 
MADDE 33.—Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın personel istihdamı ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel siste

minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek, 
c) Bakanlık personelin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenle

mek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yayımlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 34. —' Yayımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yönetici, öğretmen, 

Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yardımcı olacak eğitim dokümanları 
ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak ve bastırmak, » 

b) Basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dokümanlarının fiyatlarını tespit 
etmek, depolamak ve dağıtmak, -

c) Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak, 
d) Yayınevleri ve basımevleri hizmetlerini yürütmek, 
e) Okul kütüphanelerini hizmetleri yönünde desteklemek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 35. — Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı; Bakanlık personelinin yurt içinde 

veya yurt dışında hizmet içi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün gö
rev ve hizmetleri yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

,- MADDE 36. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık merkez teşkilatı için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmet

leri yürütmek, 
b) Bakanlık merkez teşkilatının malî işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım've taşıma hizmetlerini yürütmek, 
d) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ' 
MADDE 37. — Öğretmene Hizmet ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar

dır : ' 
a) öğretmenevleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi ve tatil köyleri ile diğer 

sosyal tesisleri açmak, kurmak, bu tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yü
rütmek, 

b) Bakanlığa ait sosyal tesislerin ve lojmanların tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
c) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin tatil ve dinlenme ihtiyaçla

rını karşılamak, 
d) Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli ola

rak yürütmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 38. —İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın çeşitli kademelerindeki üretime 

dönük döner sermayelerin alım, satım, yatırım, dağıtım gibi faaliyetlerini planlamak, gözet
mek, denetlemek, koordine etmek, verimli ve müessir çalışması için her türlü iktisadî, ticarî 
ve idarî tedbirleri almak, döner sermaye miktarının artırılmasına karar vermek ve Bakanlıkça 
verilecek benzer işleri yapmakla görevlidir. 

Bu faaliyetlerin yürütülmesi için genel hükümlere göre işçi, usta, teknisyen, mühendis, 
pazarlamacı ve gerekli diğer hizmetleri yürütecek personel istihdam edebilir. 

Döner sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 38 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
tensip ve takdirlerinize arz ederiz. 

"Döner sermaye işletmelerinin, Millî Eğitim Vakfı veya döner sermaye işletmesi olan bağ
lı kuruluşlarının kurduğu veya kuracağı şirketlere ortak olabilmeleri için gerekenleri yapar." 

Bekir Sami Daçe Güneş Müftüoğlu 
Adana Zonguldak , 

Ali Uzun " Turhan Tayan 
Zonguldak Bursa 

Aydın Güven Gürkan 
tçel 

Gerekçe : 
Bakanlık bünyesinde bulunan bazı döner sermaye işletmeleri, iştigal konuları bakımın

dan özel önem ve öncelik taşımaktadır. Bu işletmeler mevcut statüleri ile iştigal konularını, 
piyasa ve rekabet şartları içinde yerine getirememektedirler. Ayrıca gelişen teknolojinin gerek
lerini yerine getirebilmeleri, mal ve hizmet alım satımında, istihdamda benzer kuruluşlara uyum 
sağlayabilmeleri için ilave mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bakımdan, Bakanlığın döner sermayeli bağlı kuruluşlarının, Türk Ticaret Kanunu hü
kümlerine uygun ve kendi iştigal konularıyla uyumlu şirket kurabilmeleri, diğer ilgili döner 
sermaye işletmelerine de ortak olabilmeleri uygun görülmektedir. Ayrıca, Millî Eğitim Vakfı 
bünyesinde kurulmuş veya kurulacak şirketlere de diğer ilgili döner sermaye işletmelerinin or
tak olabilmeleri aynı nedenlerle uygun görülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ek

seriyetimiz yok, katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için önergeye katı-

lamamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, karar yetersayısını arayınız. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunanamıştır. ' 
Saat 19.30'a kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

1 O 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 1930 

BAŞKAN : Başka nvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : HalU İbrahim Artvinli (Kocaeli), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

: ; — • — - o - ! 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

. 1. —Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 
385, 419 ve 454 Sayılt Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) (Devam) 

BAŞKAN — 38 inci maddeyle ilgili önergenin oylamasında karar yetersayısı aranması is
tenmiş ve bulunamadığı için birleşime ara verilmişti. 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devm ediyoruz. 
Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar... 

Kabul etmeyenler... Yazık ki, karar yetersayısı temin edilememiştir. 
15 dakika ara... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ayağa kalkalım da öyle sayın. 
BAŞKAN — Efendim, iki değerli arkadaşım burada sayıyor. Sayın Genç, sizden başka 

bu şüpheyi gösteren olmuyor. , 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gelenler var, tereddüt oldu... 
BAŞKAN — Niçin? Yani, benimle zaman kaybedeceğinize, iki değerli arkadaşınızı daha 

getirseniz de, istediğiniz olsa olmaz mı? Lokanta var, Anadolu Kulübü var, Halkla İlişkiler var... 
15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 1932 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.47 

BAŞKAN : Raşkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

—————— o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Saydı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 
385, 419 ve 454 Saydı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S Sayısı : 35) (Devam) 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerindeki değişiklik önergesinin oylamasında karar yetersa
yısı aranması istenmiş ve bulunamadığı için ara verilmişti. 

Çalışmalara, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 

önerge kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 39. — Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın bütün birimlerine ait arsa, bina ve tesisleri; ilgili birimlerle koordine ederek, 

imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit ve programlamak, mev
cut binaların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve araziyi kiralamak, satınalmak, Bakanlığa bağlı okul ve kurum
ların binalarını yapmak veya yaptırmak, 

c) Teklif edilen arsa ve binaların uygunluğu yönünden incelenmesini yapmak, elverişli olan
larının ilgili birim adına kamulaştırma ve tahsis işlemlerini yürütmek, 

d) Bakanlık merkez birimlerinin gençlik ve spor saha ve tesislerinin milletlerarası norm 
ve standartlara uygun etüt ve projelerini ilgili kuruluşlarla koordine ederek hazırlatmak, yap
tırmak, kamulaştırmasını, bakımını, onarımını ve emlak hizmetlerini yürütmek, 

e) Yukarıdaki işlemlere ait bütçe düzenlemelerini yapmak, uygulamalarını takip etmek ve 
denetim altında bulundurmak, 

f) İnşaat ve emlak görev ve hizmetlerinin yürütülmesinde Bakanlığa ait ilgili birimler ile 
ilişkili Bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. -
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı 
MADDE 40. — Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının ders ve laboratu-

var araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, lise ve dengi okulların makine, teçhizat 
ve donatım ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, sağlamak ve dağıtmak; ihtiyaç olan bu gibi 
malzemeleri standartlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışından satın almak veya yaptırmak, 
bu maksatla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon ve iş 
birliğinde bulunmak, 

b) Radyo ve televizyonla eğitim yayınları hizmetlerinin yürütülmesinde; Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimlerle gerekli hazırlık çalışmalarını yaparak, bu konudaki araç 
ve gereç ihtiyacını tespit etmek, sağlamak ve dağıtmak, 

c) Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü makine, teçhizat, araç 
ve gereçleri ile ilgili demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek, 

d) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki her türlü makine, teçhizat araç ve gereçlerinin 
bakım ve onarımları ile ilgili sistemi kurmak ve geliştirmek, bunları kullanacak bakım ve ona
rımlarını yapacak personelin yetiştirilmesini sağlamak, 

e) Eğitim müzesi ile ilgili görevleri yürütmek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 40 inci maddesinin (b) fıkrasının madde metninden çıkarılmasını, fıkra numaraları
nın bu düzenlemeye göre teselsülünü tensip ve takdirlerinize arz ederiz. 

Bekir Sami Daçe Turhan Tayan 
Adana Bursa 

Güneş Müftüoğlu Aydın Güven Gürkan 
Zonguldak , tçel 

A l i U z u n • • • 

Zonguldak 
Gerekçe : ' , 
Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM) örgün eğitimi desteklemek ve yaygın 

eğitim yapmak için göze ye kulağa hitap eden eğitim araçlarını üretmek, geliştirmek, sağla
mak ve yaymak amaçlarıyla 1951 yılında kurulmuştur. 

îsmi ve teşkilattaki yeri birçok değişikliğe uğramıştır. Halen 3 üncü Akşam Sanat Okulu, 
tüzelkişiliği ve döner sermayesiyle yönetilmekte ve işletilmektedir. 

Bina, atelye, laboratuvar ve üretim araçları yönünden üstünlüklere sahip olmasına rağ
men, mevcut mevzuatından doğan işleyiş, istihdam ve üretim güçlükleri içindedir. 
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Millî Eğitim Bakanlığının var olan ve giderek artan görsel ve işitsel eğitim araçlarıyla ör
gün eğitimi destekleme ve açık eğitim ihtiyacı, gelişen tekoloji ve rekabet şartları, bu alandaki 
yetişmiş insan gücüne, bünyede ve dışta oluşan talep karşısında durum değerlendirildiğinde 
Merkezin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek işlek, işlevsel, verimli ve ekono
mik bir yapıya kavuşturulması icap etmektedir. 

Bu maksatla FRTEM'in mevcut bütün iş, işlev ve ilişkileriyle birlikte Bakanlığın Bağlı Ku
ruluşları arasına alınmasında yarar görülmektedir. 

Ayrıca, Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezinin bağlı kuruluşu olarak kabulü karşı
sında hizmet çakışmasına meydan verilmemesi bakımından 40 inci maddeyle düzenlenen Eği
tim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri arasından (b) fıkrasının çıkarılması 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ek

seriyetimiz yok, katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu bulunmadığı için önergeye katılamamakta, Hükümet 

katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : • > 
Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 41. — Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin 

muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek, 
b) Tedavi giderlerini planlamak ve uygulamak, 
c) Bakanlığa bağlı öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve diğer personelin sağlık eğitim 

hizmetlerini ve gerekli sağlık taramalarını gerçekleştirmek, 
d) Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alınarak sağlık eğitim merkezleri, yaşlılar için din

lenme ve diğer sağlık kurumları açmak, bunlara ait sağlık eğitimi ve hizmetlerini yürütmek, 
bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlık ve kurumlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 42. — Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın bilgisayara ilişkin görev ve hizmetleri ile her derece ve^türdeki okul ve ku

rumlarla bilgisayar destekli eğitimin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
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. • s b) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme sınavları ile planlama, 
uygulama ve değerlendirme yapmak veya yaptırmak, 

c) Görev ve hizmetlerine ait istatistikî bilgilerin analizini yapmak ve bunlara ait sistem 
programlarını düzenlemek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilatye Görevleri Hakkında Kanun lh-

sarısının 42 nci maddesinin kaldırılmasını, bundan sonraki madde numaralarının ise buna gö
re teselsülünü tensip ve takdirlerinize arz ederiz. 

Mahmut Öztürk Turhan Tayan 
Aksaray Bursa 

Güneş Müftüoğlu Hamdİ Üçpınarlar 
Zonguldak , Çanakkale 

Yılmaz Ovalı Kadri Güçlü 
Bursa Bursa 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Gerekçe : Ana hizmet birimlerini düzenleyen 9 uncu maddeye (ö) fıkrası olarak "Bilgisa
yar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adı ile yeni bir birimin eklenmesi, görevlerinin 
ise Bilgişlem Dairesi Başkanlığının görevlerini de kapsayacak şekilde 24 üncü maddede belir
lenmiş' olması karşısında Bilgişlem Dairesi Başkanlığının kaldırılması gerekmiştir. 

BAŞKAN — Önergede imzası bulunanlardan Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut öztürk, 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir. Bu itibarla imzasını yok sayıyorum; ama, yeterli imza vardır. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Ekseriyetimiz 
yok, katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu bulunmadığı için önergeye katılamamakta, Hükümet 
katılmaktadır. v 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge gereği metinden çıkarıyoruz. 

Müteakip maddeyi okutuyorum .• 
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 42. — Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ortaöğrenimli öğrencilerin yurt ve burslukla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, 
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b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzelkişilere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılma
sı, devri, nakli ve kapatılması konularında tabî olacakları hususlar ile bunların idaresi, işletil
mesi ve denetlenmesi esaslarına ait görev ve hizmetleri yürütmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 43. — Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt 

dışında takip etmek ve değerlendirmek, 
b) Eğitim ve "öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve Talim ve Terbi

ye Kuruluna sunmak. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlığı 
MADDE 44. — Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu 

Dairesi Başkanlığı, 3308 sayılı Çıraklık.ve Meslek Eğitimi Kanunu ile kurulan Çıraklık, Mesle
kî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu'na dair iş ve işlemleri yürütmekle gö
revlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Savunma Sekreterliği 
MADDE 45. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
özel kalem Müdürlüğü 
MADDE 46. :— özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgi

li hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. . 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Sürekli Kurullar 
MADDE 47. — Millî Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır : 
a) Millî Eğitim Şûrası, 
b) Müdürler Kurulu, 
c) Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu, 
d) öğrenci Disiplin Kurulları, 
e) Özel İhtisas Komisyonları, 
Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Millî Eğitim Şûrası 
MADDE 48. — Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli 

görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla 
görevlidir. ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kşbul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Müdürler Kurulu 
MADDE 49. — Müdürler Kurulu, Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimler

ce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsi
ye niteliğinde kararlar almak üzere Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amir
lerinden meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. , 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler./. Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu 
MADDE 50. — Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunun

da belirtilen görevleri yapar. 

BAŞKAN —-Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum : 
öğrenci Disiplin Kurulları 
MADDE 51.— İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine ve

rilen görevleri yapar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
özel İhtisas Komisyonları 
MADDE 52. — Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve mesr 

lek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetle
rinde bulunmak üzere, özel ihtisas komisyonları kurulabilir. 

Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakati ile en 
çok üç ay sürede kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı . 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 53. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine 
uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü bulunur, ilçe millî eğitim müdürlükleri görev 
ve hizmetleri yürütürken, il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin 
sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları gözününde bulundurula
rak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir. İş durumu
na ve ihtiyaca göre Bakanlık ana hizmet birimleri, millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak 
ayrı il ve ilçe birimleri de kurabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyen

ler... ,Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yurt Dışı Teşkilatı 
MADDE 54. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Kuruluşlar 
MADDE 55. — Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır : 
a) Millî Eğitim Akademisi, 
b) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Vehbi Dinçerler, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)'— Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; bu çok rutin bir madde gibi görünüyor. Dikkat buyurursanız, burada Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı kuruluşlar tadat edilmiş ve iki bağlı kuruluş yar; Birisi Millî-Eğitim Akade
misi, diğeri de Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüdür. 

Biz burada bir eksiklik olduğu kanaatindeyiz ve bununla ilgili bir de önerge verdik. Yük
sek Öğretim Kurulunun, yani YÖK-'ün de buraya bağlanmasında fayda görüyoruz. Sanıyorum 
biraz sonra önergemiz okunacak, dinleyeceksiniz. 

Danıştay, bir bakanlığa, bir devlet bakanlığına ilgili kuruluş olarak bağlanıyor. Danıştay 
kadar özerk, Danıştay kadar bağımsız bir kurum bulamayız; çünkü, yargı kurumudur. Sayış
tay da öyledir. Halbuki, Yüksek öğretim Kurulunun bütçesi, Anayasa gereği, Millî Eğitim Ba
kanlığından geçiyor. Bendeniz de hasbelkader geçmişte o görevi yaparken çok ciddî sıkıntılar 
yaşadım. Millî Eğitim Bakanının bu bütçeler konusunda hiçbir tasarrufu yoktur. Üniversitele
rin de bütçesi Millî Eğitim Bakanından geçiyor, geliyor ve otomtikman -gerçekten- Çankaya 
Noteri gibi tasdik ediyorsunuz. Hatta bir keresinde tasdik keyfiyetini durdurdum, hukuka, usûle 
aykırı birçok mesele ortaya çıktı ve çaresiz, "evet" dedik. 

Şimdi bunu niye anlatıyorum? Burada gene geçmişte, 1984 yılında enteresan olaylar ya
şanmıştır, ondan sonra da birtakım meseleler yaşandı. Anayasa gereği, organik bir şekilde Millî 
Eğitim Bakanlığıyla ve siyasî idareyle ve iradeyle bağlantısı olmasına rağmen YÖK burada si
yasî yönüyle hiçbir şekilde temsil edilemiyor. O temsilin mevcut Anayas düzenine oturtulma
sında fayda görüyorum. O bakımdan -teklifim üzerinde de ayrıca bilgi vereceğim, yalnız ko
nuyu biraz daha kısa anlatabilmek için böyle kısaca arz ettim- bu konuya Yüce Heyetinize özel 
bir itina göstermesini istirham ediyorum. Buradaki kastımız da, YÖK'ün mevcut anayasal yet
kilerinde herhangi bir değişiklik veya azaltma veya artırma yapmak değildir. Sadece, Anayasa
daki düzenin tescil edilmesidir. Yani, bu bağlantıdan sonra, hiçbir kimse diyemez ki, "tamam, 
biz Millî Eğitim Bakanlığına bağlandık, daha özerk bir üniversite kurumu veya yüksek
öğrenim kurumu beklenirken, siz bizi daha farklı bir statüye oturttunuz." Bunu söylese de haklı 
olamaz; çünkü -benim talebim de, kastım da o değil ve zaten kastımız o olsa da... eğer bu deği
şiklik kabul edilirse, hiçbir şekilde o noktaya gitmeyecektir. Buradaki bütün mesele, yarın YÖK 
ile ilgili herhangi bir konuda bir önerge verildiği zaman, o önergenin muhatabını Hükümet 
olarak burada bulmak dahi mümkün olmuyor. 

Ben Millî Eğitim Bakanı olarak vaktiyle bu kürsüden YÖK konusunda bazı meseleler üze
rinde konuşurken, Başbakan Yardımcımız Sayın inönü'nün müdahalelerini çok iyi hatırlıyo- , 
rum. Tabiî, şimdi tavır ne olacak bilemiyorum : saygıyla da karşılarım "8 senedir niye aklınıza 
gelmedi, niye yapmadınız" da diyebilirsiniz; ama biz bunu kanunlaştırma fırsatını şimdi hep 
beraber buluyoruz. Dolayısıyla bu fırsatı kullanmakta yarar görüyorum ; kimseyi incitmeden 
ve tedirgin etmeden. 

Saygılar arz ediyorum efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 1 inci maddesinde yer alan 35 sıra sayılı raporla Genel Kurula sunulan Kanun 

Tasarısının 55 inci maddesine (b) fıkrasından sonra gelmek ve 2547 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinde belirtileri kuruluşu kastetmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Vehbi Dinçerler Halit Dumankaya 
Ankara İstanbul 

Avni Akyol Mehmet Keçeciler 
Bolu . Konya 

" Orhan Ergüder Refik Arslan 
İstanbul Kastamonu 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Eklenmesi istenen fıkra : 
c) Yükseköğretim Kurulu. , 
Gerekçe : Anayasanın 131 inci maddesi Yüksek öğretim Kurulunun kuruluşunu, çalışma 

esaslarını, görev ve yetkilerini belirlemekte ve üçüncü fıkrasında, "Kurulun teşkilatı, görev, 
yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir" demektedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinde ise, Yüksek öğretim Kurulunun 
görev, yetki ve çalışma esaslarım geniş şekilde belirlemektedir. 

Anayasamızın 130 uncu maddesi, üniversitelerin bütçelerinin Millî Eğitim Bakanlığına su
nulacağını emretmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunun bütçesi de Millî Eğitim Bakanlığından 
geçmektedir. 

Yüksek öğretim Kurulunun birçok kararlarının da Millî Eğitim Bakanının tasdikine ve 
takdirine sunulması kanun gereğidir. 

Carî uygulamalar yukarıda belirtildiği şekilde olmakla birlikte, özerkliğe ve kamu tüzel
kişiliğine sahip olan bu Kurulun, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle icra organıyla ilişkilerinde 
sözlü ve yazılı soruların cevaplandırılması dahil, münhasıran parlamenter denetimin verimli 
ve etkili bir biçimde işlemesinde ciddî zorluklar yaşanmaktadır. Kurulun icra organının âdeta 
dışında bırakılmış, Parlamento tarafından denetlenemez gibi bir görüntüye yol açan, zaman 
zaman da bu yolda davranışlara şahit olunan yakınmalardan kurtulması, böyle tezahürlerin 
bertaraf edilmesi ve icra organıyla carî ilişkilere açıklık getirilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı
nın bağlı kuruluşları arasında sayılmasının kanunla belirlenmesinde büyük yararlar vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının bağlı kuruluşları düzenleyen 55 inci maddesine (c) fıkrası olarak "Film, Radyo, Tele
vizyonla Eğitim Merkezi" ibaresinin eklenmesini arz ederiz. v 

Bekir Sami Daçe • Turhan Tayan 
Adana Bursa 
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Aydın Güven Gürkan Güneş Müftüoğlu 
içel Zonguldak 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Film Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM) örgün eğitimi desteklemek 
ve yaygın eğitim yapmak için göze ve kulağa hitap eden eğitim araçlarını üretmek, geliştirmek, 
sağlamak ve yaymak amaçlarıyla 1951 yılında durulmuştur. 

tsmi ve teşkilattaki yeri birçok değişikliğe uğramıştır. Halen 3. Akşam Sanat Okulu tüzel
kişiliği ve döner sermayesiyle yönetilmekte ve işletilmektedir. 

Bina, atölye, laboratuvar ve üretim araçları yönünden üstünlüklere sahip olmasına rağ
men, mevcut mevzuatından doğan işleyiş, istihdam ve üretim güçlükleri içindedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının var olan ve giderek artan, görsel ve işitsel eğitim araçlarıyla ör
gün eğitimi destekleme ve açık eğitime ihtiyacı gelişen teknoloji ve rekabet şartlan, bu alanda
ki yetişmiş insan gücüne bünyede ve dışta oluşan talep karşısında durum değerlendirildiğinde 
Merkezin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek işlek, işlevsel, verimli ve ekono
mik bir yapıya kavuşturulması icap etmektedir. 

Bu maksatla FRTEM'in bütün işlev ve ilişkileriyle birlikte Bakanlığın bağlı kuruluşları 
arasına alınmasında yarar görülmektedir. 

Ayrıca, Film, Radyo Televizyonla Eğitim Merkezinin bağlı kuruluş olarak kabulü karşı
sında hizmet çakışmasına meydan verilmemesi bakımından, 39 uncu maddeyle düzenlenen Eği
tim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri arasından (b) fıkrasının çıkarılması 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — Veriliş sırasına.göre okunmuş bulunan değişiklik önergelerini aykırılık dere
cesine göre okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 1 inci maddesinde yer alan 35 Sıra Sayılı Raporla Genel Kurula sunulan Ka

nun Tasarısının 55 inci maddesine (b) fıkrasından sonra gelmek ve 2547 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinde belirtilen kuruluşu kastetmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. > 

c) Yükseköğretim Kurulu M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) —? Sayın Başkan, önergenin lehinde konuşmak ve bir 

açıklamada bulunmak üzere söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz Komisyona sormuş olayım, hakkınız teessüs 

etsin, bilahara davet edeyim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
— 184 — 



T.B.M.M. B : 71 30 . 4 . 1992 O : 3 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önerge sahibi sıfatıyla Sayın Vehbi Dinçerler, buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kısaca iki üç 

noktayı arz edeceğim, gerekçemi de zaten dinlediniz. 
1984 senesinde burada çok enteresan bir olay yaşanmıştır. Hatırlayan arkadaşlarımız var

dır. Sanıyorum Halkçı Partili bir milletvekili arkadaşımızın verdiği sözlü soru önergesinin ce
vaplandırılması için tabiî bendeniz görevlendirildim. Usul gereğince ilgili kurumda, yani YÖK'-
ten, verilecek cevaba esas olmak üzere, gerekli bilgileri vermelerini istedik; bilgiler geldi, oku
duk, baktık; ama, açık söyleyeyim, Hükümetin bir üyesi olarak, siyasî iradenin sahibi olarak, 
oradaki mütalaalara ve oradaki gerekçelere katılmak mümkün değildi. Eğer siz, onları çıkar 
burada motamot okursanız, icraatla, hatta sizin siyasî programınızla, hatta Büyük Millet Mec
lisinin kabul ettiği kendi Hükümet programınızla hiç alakası olmayan bazı meseleleri burada 
ifade etmiş olacaksınız. Yani, kısacası, özerk bir kurumun lâyüs elliğini kabul etmiş olacaksı
nız veya âdeta onun -teslimiyet anlamında- emrine girmiş olacaksınız. Ben bunu yapamam, 
dedim. Arkadaşlarla konuştuk, İçtüzüğün verdiği bir imkânı kullandık. İçtüzük diyor ki, "Teknik 
konularda teknisyenler kürsüden bilgi verebilirler" Tamam, biz de bu hakkımızı kullandık ve 
YÖK'e dedik ki, "Siz gelip meselenizi savunun" Evet, bunun anlamı şuydu: Sizin söylediğiniz 
gerekçelere, bizim şu programımız dahilinde kaülmamız mümkün değil, savunmamız da mümkün 
değil; ama hiçbir kurum da parlamenter denetimin dışında kalamaz; Anayasamız da böyle, 
parlamenter rejim de böyle. Öyleyse gelin cevap verin... 

Konuştuk, söyledik, geldik; ama kıyamet koptu burada, "Efendim, bu kürsüye parlamen
terden başka kimse çıkamaz" denildi. İyi, tamam çıkamaz, daha doğrusu çıkmasın ama istis-

> nai yol var. Onun ötesinde de, eğer çıkamazsa dün ben, bugün siz, yarın da bir başka hükümet 
oradan gelen her şeyi okumak mecburiyetinde kalacaktır. Bu da güzel bir şey değildir. 

Sonuçta biz düşüncemizde inat ettik -mazur görün kelimemi- ısrar ettik; ama muhalefet 
grubu Meclisi terk ettiler. Biz de inadımızı, ısrarımızı, kararlılığımızı tescil ettirdik bu husus 
zabıtlarda vardır. Yani, bana diyemezsiniz ki, "dün böyle düşünmüyordun da bugün böyle mi 
düşünüyorsun?" Hayır. 1984'ten beri böyle düşünüyorum, bu bir. Bu olaylar gene yaşanır ar
kadaşlar. Ben istiyorum ki, bir daha yaşanmasın; ama, takdir sizin. 

YÖK'ün bugünkü Başkanı veya yarınki başkanı, herhangi bir uluslararası toplantıda dün 
söylüyordu, bugün söyler, yarın da şunu söyleyebilir: YÖK Başkanı aslında hükümetüstüdür. 
Evet... Peki, Yükseköğretim Bakanlığı kuralım. Bizim o önerimiz de var. Diyoruz ki: Yüksek
öğretim Bakanlığı kuralım, YÖK Başkanı, şu haliyle, yine hiçbir yetkisini kaybetmeden hatta 
mevcut yasada değişiklik dahi yaptırmadan, ekstrem olarak söylüyorum, hükümete girsin, si
yasî mesuliyet yüklensin. Hayır, beyefendiler buna da razı değiller. Olmaz bu yani. O zaman 
hem siyasî denetimden, hem siyasî denetimin seçimle işleyen hükümlerinden, hem de mevcut 
anayasal mevzuatın işlemesinden uzakta kalıyorsunuz. Basit bir çare olarak bu görünüyor. Onu 
da arz etmiş oluyorum. 

Üçüncü nokta da, biz bu meseleyi uzun uzun tezekkür ettik, zamanlaması belki erkendir, 
belki özellikle Doğru Yol Partisinin ve hatta SHP'nin, yani koalisyon ortaklarının gerçekten 
daha özerk, daha hür bir üniversite anlayışını söylemeleri dolayısıyla kamuoyunda yanlış anla
şılmaya da vesile olabilir; ama, bu savunulur ve kazanılır da, biz de beraberiz. Mesela biz böyle 

— 185 —-



T.B.M.M. B : 71 30 . 4 . 1992 O :3 

bir olayda itiraz etme yerine, teklif sahibi biziz diyeceğiz. Yani, bu fırsatı başka zaman da bul
mamız zor olabilir ve Allah nasip eder de, elimize güç geçerse, bu bizim için bir bağlantıdır, 
yani kendimizi bu görüşe bağlıyoruz, yapacağız bu işi, gelin beraber yapalım efendim. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 

AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, usulde yok ama, oturduğum yerden Sayın Din-
çerler'e bir cümle ilave edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AVNİ AKYOL (Bolu) — Yükseköğretim Bakanlığının kurulması temennisi, bugünkü yü
rürlükte bulunan ve korunması gereken inkılap kanunlarının başında yer alan Tevhidi Tedrisat 
Kanununun 1 inci maddesine aykırıdır. Sistem bütünlüğü söz konusudur. İlaveten arz ediyo
rum. O değiştirilirse tartışmaya açılmıştır. O zaman ayrı ayrı kurulabilir. Yani Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı olması lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, önergeye, Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için katılamamakta, 

Hükümet de katılmamaktadır. .. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının bağlı kuruluşları düzenleyen 55 inci maddesine (c) fıkrası olarak "Film. Radyo, Tele
vizyonla Eğitim Merkezi ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılamıyo

ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. ' 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için önergeye katı
lamamakta, Hükümet katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul edilmiş bulunan önergedeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum : , 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 56. — Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her kademedeki yönetici

leri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık emir ve direktifleri yö
nünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöne
tici kademeye karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
MADDE 57. — Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların 

ve kamu kuruluşlarının uyacaklanesasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, 
kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Baş
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 58. —Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinas

yonu sağlamaktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın Üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 59. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tüzük, 

yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 59 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tensip ve takdirlerinize arz ederiz. 
Güneş Müftüoğlu Bekir Sami Daçe 

Zonguldak Adana 
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Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 
Bursa .. I?e' 

Alı Uzun 
Zonguldak 

Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 59. — Bakanlık,, her türdeki Anadolu liselerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri

ni, öğrenci velilerinin maddî katkılarını sağlamak suretiyle düzenleyebilir. Maddî katkının tü
rü, miktarı, sağlanması, sarfı ye benzeri diğer hususlar yönetmelikle, ayrıca kanunla yerine 
getirmekle yükümlü olduğu diğer hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî 
metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. . 

Gerekçe : Bütçe imkânları çerçevesinde sağlanan okullaşma oranı, ülkemizdeki hızla nü
fus artışı karşısında yetersiz kalmaktadır. Mevcut okul binalarına destek ilavesi, bakım ve ona
rımlarının sağlanması gibi hususlara ayrılan ödenekler de oldukça yetersizdir. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin tesisine katkı sağlamak, teknolojik ve sosyal geliş
meye paralel olarak gelişen ve değişen eğitim araçlarından yararlanılarak, eğitim ve öğretimde 
beklenen ve istenen kalite ve verimliliği yakalamak için, bazı derslerin eğitiminin yabancı dille 
yapıldığı Anadolu Liselerinde paralı eğitim sistemine geçilmesi veya öğrenci velilerinin eğitim 
ve öğretim faaliyetlerine maddî katkılarının sağlanması günümüzde zorunlu hale gelmiştir. 

Bu bakımdan, Bakanlığın her türdeki Anadolu Liseleri için paralı eğitime veya öğrenci 
velilerinin eğitim öğretim faaliyetlerine maddî katkılarının sağlanması yönünde yetkili ve gö
revli kılınması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılamıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu bulunmadığı gerekçesiyle önergeye katılamamakta, Hü
kümet katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul edilmiş bulunan önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştin 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yetki Devri 
MADDE 6,0. — Bakan, müsteşar Ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sı

nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebi
lir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 61. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların 

atanmaları Bakan tarafından yapılır. 
Bunlardan; v 

a) Her derece ve türdeki okullar ile kurum öğretmenleri, görev yerleri ti Millî Eğitim Mü
dürünün inhası üzerine valiler tarafından belirlenmek üzere valilik emrine verilebilir. 

b) (a) fıkrasında belirtilen okul ve kurumlardan lise ve dengi okullar ile kurumlara müdür 
atamaları Bakan tarafından, bunun dışında kalan okullara müdür atamaları ise ti Müdür Eği
tim Müdürünün inhası üzerine valiler tarafından yapılır. 

Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini alt kademelere devredebilir. Bakanlık bağlı 
kuruluşların kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. • 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 62. — Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer 

hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
İntikal Eden Yetkiler 
MADDE 63. — 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına ve Bakanlığına çeşitli mevzuatla verilen her türlü görev, yet
ki, sorumluluk ile hak ve muafiyetlerden Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olanlar Millî Eğitim 
Bakanına ve Bakanlığına, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili olanlar da 
bu Genel Müdürlüğe intikal eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 64. — 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun, 21 Mayıs 
1928 tarih ve 1246 sayılı Türkiye'de Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı Hakkında 
Kanun, 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Maarif Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hak
kında Kanun ile bu kanunların ek ve tadilleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ye görev un
vanları değişmeyen personel hiç bir işleme gerek kalmadan yeni kadrolarına atanmış sayılır. 

Kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan veya şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakan
lığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal 
hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

ikinci fıkrada sayılanlara, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kad
rolara atanmaları halinde de değişiklikten önce aldıkları aylık, ek gösterge ve her türlü haklar
daki miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
, Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. ~ 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 2. — 179,208, 356,385 ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler

le yapılan düzenlemelerden dolayı kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan ve şahsa bağlı kad
rolarda bulunanların bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin geçici maddeleri gereğince kaza
nılmış hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. | 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunla öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girince

ye kada, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...-Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. , 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunun 53 ve 54 üncü 

maddelerinde belirtilen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut 
taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum : 
GEÇlCl MADDE 5. — Bu Kanuna göre yeniden düzeleme yapılıncaya kadar, Bakanlık 

merkez teşkilatında değişeni veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu gö
revleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 
Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanunla öngörülen teşkilat yapısına uygun hale 
getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlı
ğının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve 
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. * 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 6. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı; 
a) Gençlik ve izcilik tesisleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir protokol 

ile ortaklaşa kullanılır. 
b) Okul spor tesisleri, kullandıkları sürece her türlü giderleri Gençlik ve Spor Genel Mü

dürlüğünce karşılanmak suretiyle, örgün ve yaygın eğitim ye öğretim hizmetlerini aksatmamak 
şartıyla ve bu hizmetlerin yapıldığı gün ve saatler dışında kalan zamanlarda, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile yapılacak bir protokol ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce vatandaşın, gençle
rin ve spor kulüplerinin istifadesine sunulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmaktadır. 
Maddeyle ilgili verilmiş değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının Geçici 6 ncı maddesinin madde metninden çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 

Zonguldak Bursa 
Bekir Sami Daçe Nevzat Ercan 

Adana Sakarya 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
Gerekçe : 
Madde hükmüne süreklilik kazandırılarak, tasarının'24 üncü maddesinde yer alan Okul 

tçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı görevlerine yeni bir fıkra olarak eklenme
sinden. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılamıyo

ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı gerekçesiyle önergeye katılamamakta, 
Hükümet, katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. Bu suretle, kabul edilmiş önerge sonucu, geçici 6 ncı madde metinden çıkarılmıştır. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

GEÇÎCt MADDE 6. — Bu Kanunla kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına 
uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece şahsa bağlı olarak saklı tutulur. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde olarak okuttuğum basılı metindeki Geçici 7 nci madde
yi, söz isteyen olmadığı için oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 7. — EK-2 sayılı listede yeralan kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış EK-3 ve 
EK-4 sayılı listede yeralan kadrolar adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (IV) 
sayılı cetvelin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi verilmiştir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının Geçici 7 nci Maddesinde belirtilen iptal edilen kadrolarla ilgili EK-2 sayılı, Şahsa Bağlı 
Kadrolarla ilgili EK-3 sayılı, İhdas Edilen Kadrolarla îlgili EK-4 sayılı listeler ekte belirtildiği 
şekilde değiştirilmesini tensip ve takdirlerinize arz ederiz. 

Turhan Tayan 
Bursa 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

Gerekçe : 

Ana hizmet birimlerini düzenleyen 9 uncu maddeye (ö) fıkrası olarak "Bilgisayar Eğitim 
ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü" adıyla yeni bir birimin eklenmesi, yardımcı hizmet birimle
rini düzenleyen 31 inci madde kapsımından Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının çıkarılması. 
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Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mahmut öztürk 
Aksaray 

Kadri Güçlü 
Bursa 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
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iptal Edilen Kadrolar 
Kurumu : Millî Eğitim Bakanlığı 
Teşkilatı : Merkez 

O : 3 

EK-2 

Sınıfı 

G.Î.H. 
•> 

G.I.H. 

.< ' 
G.t.H. 

G.t.H. 

G.t.H. 

G.t.H. 

Unvanı 

öğretmen Eğitimi Ge
nel Müdürü 
Yurt Dışı Eğitimi ve 
Dış İlişkiler Genel 
Müdürü 
Genel Müdür Yar

dımcısı 
Özel Eğitim ve Reh
berlik Dairesi Başkanı 
Bilgi tşlem Dairesi 
Başkanı 
Daire Başkanı 

TOPLAM 

Derecesi 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 

1 

2 

1 

1 
3 

9 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 

— 

'- — 

— 

— 

Toplam 

1 

1 

2 

1 

1 
3 

9 

İhdas Edilen Kadrolar EK-3 

Sınıfı 

G.t.H. 
G.Î.H. 

G.t.H. 

G.t.H. 
G.t.H. 

G.Î.H. 

G.Î.H. 

G.Î.H. 
G.Î.H. 

Unvanı 

Müsteşar Yardımcısı 
Okul öncesi Eğitimi Genel 
Müdürü 
Öğretmeni Yetiştirme ve Eğitimi 
Genel Müdürü 
Dış İlişkiler Genel Müdürü 
Yurt Dışı Eğitim öğretim Genel 
Müdürü 
özel Eğitim, Rehberlik ve Danış
ma Hizmetleri Genel Müdürü 
Bilgisayar Eğitim ve Hizmetleri 
Genel Müdürü 
Bakanlık Müşaviri 
Genel Müdür Yardımcısı 

Derecesi 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

•2 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
5 

10 

Toplam 

2 

1 

5 
10 
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Sınıfı Unvanı 

Serbest 
Kadro 

Derecesi Adedi Toplam 

G.I.H. 

G.t.H. 

G.t.H. 

G.I.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
at.H. 
G.t.H. 

öğretmene Hizmet ve Sosyal İş
ler Dairesi Başkanı 

, Eğitim Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Başkanı 
Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eği
timi Geliştirme ve Yaygınlaştırma 
Fonu Dairesi Başkanı 
Daire Başkanı j 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Şef 

- Ş e f -.- ; / • 
Şef 
Şef 

1 

1 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 

1 

1 
16 
30 
30 
20 
23 
22 
15 
15 
10 
10 
10 

1 

1 

1 
16 
30 
30 
20 
23 
22 
15 
15 
10 
10 
10 

TOPLAM 227 227 

Şahsa Bağlı Kadrolar 
Kurumu : Millî Eğitim Bakanlığı 
Teşkilatı : Merkez 

EK-4 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi 

G.t.H. 
G.İ.H. 

G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 

Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü 
Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü 
Genel Müdür Yardımcısı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanı 
Daire Başkanı 

ı 

1 

ı 
1 
1 
1 

KTAŞ (Samsun) -

ı 

1 
2 
1 
1 
3 

9 

- Ekseriyetimiz 

TOPLAM 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) 

yok efendim, katılamıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayin milletvekilleri, Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı gerekçesiyle öner
geye katılamamakta; Hükümet katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergedeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 65. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 66. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 86 ncı maddesi uyarınca, kabul etmiş bulunduğumuz 9 

uncu maddede yer alan, (ö) bendinin (o) olması gerekmektedir. Huzurunuzda yaptığım bu açık
lama ile bu şekilde düzeltilmiştir. 

Arz ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Tümünü oylamadan önce oyunun rengini belli etmek için söz isteyen sayın üye var mı? 
Olmadığına göre, müzakereleri tamamlanmış bulunan tasarıyı oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve tasarı kanunlaşmıştır. 
Sayın Bakanın şahsında, millî eğitim camiasına, devletimize, ülkemize hayırlı olmasinı te

menni ediyorum ve Sayın Bakana, Hükümet adına söz veriyorum. • .. , '. 
Buyurun Sayin Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; gerçekten, komisyonlar ve Genel Kurulumuzda uzunca süren müzake
relerden sonra, Millî Eğitim Bakanlığımız için, Türk eğitimi için çok önemli olan bu tasarıyı 
kabul etmiş olmanız karşısında, bütün milletvekili arkadaşlarıma, bütün gruplara teşekkürle
rimi ve minnetlerimi sunmak istiyorum. 

Bu kanunla, müsteşar yardımcısı sayısı artırılmaktadır. Müsteşar yardımcısı sayısındaki 
bu artışla, sadece İstanbul'un eğitim sorunlarıyla ilgili bir müsteşar yardımcısını görevlendir
me imkânını bulacağız. İstanbul, sağlıksız büyüyen şekliyle, biçimiyle, eğitiminde de çok bü
yük sorunlarla karşılaşmış olduğumuz bir büyük kentimizdir. Gecekondulaşmaya, eğitim ve 
diğer alt yapı ihtiyaçlarını götürmek ve ona paralel hizmet üretmek mümkün olmamaktadır. 
Eğitim açısından, oradaki gelişmeye ayak uydurabilmek için, gelişmenin süratine ayak uydura
bilmek için, arz ettiğim gibi, sadece oranın sorunlarıyla ilgilenecek bir müsteşar yardımcısı gö
revlendireceğiz. Türkiye'de ilk defa Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü bu kanunla kurul
maktadır. Dünyanın uygar ülkelerinin hemen hemen tamamında, yüzde 50'lerin çok üzerine 
çıkmış olan okulöncesi eğitimde, Türkiye, üzülerek ifade etmek gerekir; ancak yüzde 5,5'ler 
düzeyindedir. Geçenlerde ziyaret ettiğimiz Sovyetler Birliğinin dağılan cumhuriyetlerin-
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den Ukrayna'da okulöncesi eğitimdeki yüzdenin, yüzde 60 olduğunu öğrendik. Bu bile, bizim 
ne kadar önemli bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Bir genel müdürlük ha
line getirmiş olmakla, kuşkusuz, bu sorunları hemen çözmek mümkün değildir; ama sanıyo
rum, devletin bu alana daha fazla kaynak aktarmasını temin etmek, devletin bu işe daha ciddi
yetle eğildiğini anlatabilmek bakımından bu genel müdürlüğümüz önemli görevler yapacaktır. 

Yine, daha evvel, yurt dışında bulunan işçi çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenmek üzere ku
rulmuş bulunan Yurt Dışı tşçi Çocukları Eğitimi Genel Müdürlüğü, daha sonra kaldırılmıştır. 
Bu genel müdürlük bu yasayla yeniden getirilmektedir; ancak, kapsam biraz genişletilmiş, Yurt 
Dışı Eğitim-öğretim Genel Müdürlüğü haline getirilmiştir. Buradan amaçlanan şudur: Bu ge
nel müdürlük, bir yandan yurt dışında bulunan 600 bin civarındaki çocuğumuzun eğitimiyle, 
öğretimiyle uğraşacak, bir yandan da Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla meydana çıkan cumhu-
riyetlerdeki eğitim öğretim çalışmaları konusunda Türkiye ile o ülkeler arasındaki koordinas
yonu sağlamaya çalışacaktır. 

Türkiye'nin eğitim öğretim alanında bir zayıf noktası da, özel eğitime gerek duyan çocuk
larımızın eğitim sorunudur. Bu alanda da okullaşma oranı bakımından uygar ülkelerin çok 
gerisindeyiz. Yüzde 2,5 civarında bir okullaşmayla, özel eğitime muhtaç çocuklarımıza çok zor 
şartlar altında ancak eğitim verebiliyoruz. 

Yine tekrar edeyim ; Daha evvel bir daire başkanlığı eliyle yürütülmekte olan bu hizmetle
rin bir genel müdürlük haline döndürülmesi, kendiliğinden bu alana çok büyük bir hizmet 
götürmez; ama, yine üzerinde durarak, altını çizerek ifade edeyim, okul öncesi eğitimde oldu
ğu gibi, burada-da yine amacımız, en azından, devletin bu işe daha fazla kaynak ayırabilmesi
ni ve hizmet verebilmesini temine yöneliktir. 

Bir başka genel müdürlük de, Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Gö
reve geldiğimiz günden sonra, daire başkanlığı şeklinde yürütülen bu birimin başına Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinden bir profesör arkadaşımızı getirdik. Bu arkadaşımız Bakanlığın bu 
birimini verimli bir çalışma içerisine sokmuştur. Bunun görev alanını biraz daha genişletip, 
bilgisayar destekli eğitimde biraz daha fazla atılım yapmak ve okullarımıza bilgisayar destekli 
eğitimi biraz daha fazla sokmak istiyoruz. Bu genel müdürlükle, bu hizmetlerin başarılı bir 
şekilde yürütüleceğine inanıyorum. 

Kurulan iki daire başkanlığıyla; Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı; Eğitim 
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile de hizmetlerimizin daha verimli, daha sağlıklı 
yürütüleceğine inanıyorum. 

Her vesileyle söylediğim gibi, her konuda gerek Bakanlığımızın işleyişi, genel politikaları 
ve gerekse bu genel müdürlüklerin ve mevcut genel müdürlüklerimizin çalışmaları konusunda 
her zaman desteğinize, her zaman yol göstericiliğinize muhtaç olduğumuzu ve bizi eleştirmek
ten alınmayacağımızı; tam tersine, yanlışlıklarımızı eksikliklerimizi görüp düzeltmeyi de ken
dimize şiar edindiğimizi tekrar ifade ediyor ve Yüce Heyetinize teşekkürlerimi ve saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, birleşime, 22.0Ö'de toplanmak üzere bir saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.55 
"— ; o 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 22.00 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

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

2: — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/333) (S. Sayısı : 49) (1) 

BAŞKAN — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

. Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunmadan önce yazılı 
olarak yoklama talebi yapılmıştır. 

Yoklama talebiyle ilgili önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Oylama işlemine geçmeden önce, İçtüzüğün ilgili maddesine göre yoklama yapılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir-

Refik Arslan 
Kastamonu 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu -

Yüksel Yalova 
Aydın 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

(1) 49. S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Şimdi, yoklama yapılmasını isteyen sayın üyelerin salonda bulunup bulun
madıklarını arayacağız : 

Sayın Kalemli?.. Burada. 
Sayın Refik Arslan?.. Burada. 
Sayın Budak?.. Burada. 
Sayın özbilen?.. Burada. 
Sayın Başesgioğlü?.. Burada. 
Sayın Fecri Alpaslan?.. Burada. ^ 
Sayın Ersin Taranoğlu?.. Burada. 
Sayın Yüksel Yalova?.. Burada. 
Sayın Adnan Kahveci?.. Burada. 
Sayın Mustafa Balcılar?.. Burada. 
Sayın Oltan Sungurlu?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Aksoy?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzük gereğince, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) . • ' . ' . 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

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

2. — 2802 Saydı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Saytlı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapümastna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/333) (S Sayısı : 49) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Ko
misyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan; Anavatan Parti
si Grubu adına, Sayın Mahmut Oltan Sungurlu; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Melih 
Pabuççuoğlü ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Fuat Çay söz istemişlerdir. 

İlk sözü, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan'a veriyorum. Buyurun. (RP sıra
larından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de kişisel olarak söz istiyorum. 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile, 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Refah Partisinin görüşleri
ni arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyeti şahsım ve Grubum adına saygıyla se
lamlıyorum. ı ' . . " 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şu anda üzerinde konuştuğumuz kanun tasarısının ma
hiyeti nedir? Yüce Meclise sevk edildiği günden bu yana kâh güncelleşen, kâh bir kenarda kal
mış gibi görünen bu kanun tasarısına basında "by-pass kanunu" adı veriliyor; bazı kişiler ta
rafından da "müsteşar operasyonu kanunu" adı veriliyor. 

"By-pass" tabiri, lügatta araştırdığımızda "dar geçit", "ikinci yol" anlamına geliyor. 
Bu tasarıyla yapılmak istenen şudur : Hükümetin sevk etmiş olduğu kararnamelerin bazı

larının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmaması olayı karşısında, Hükümet, böyle bir 
yola müracaat ediyor ve böyle bir yolla, bu Parlamentodan, bu kanun tasarısını geçirmek istiyor. 

Gerek 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun, gerekse 2992 Sayılı Adalet Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun bünyesinde yapılmak istenen ana tasarruf, 
gerçekten, Sayın Cumhurbaşkanının, kararnamelerden imzasını bertaraf etmek ve onu, tasar
ruflarda saf dışı etmektir. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanının seçildiği günlere bakmak gerekiyor. Sayın Cumhurbaş
kanı özal'ın seçimi, malumunuz olduğu üzere, Anayasanın 102 nci maddesine göre yapılmış
tır. Bu Seçimin arkasından, siyasî partiler, siyasî kanaatlerini ifade etmişlerdir. Gerek o günün 
Anamuhalefet Partisi SHP, gerek bir diğer muhalefet partisi DYP, gerekse Parlamento dışında 
bir parti olarak Refah Partisi, bu seçimin demokratik olmadığını, bu seçimin Anayasaya uy
gun olmadığını açıkça ifade etmişlerdir. Ancak, demokratik olmayan, Anayasaya uygun olma
yan bu seçim karşısında, Parlamento dışında olmamız münasebetiyle, bizim herhangi bir ta
sarrufta bulunmamız, bizim bir şey yapmamız mümkün değildi; ama bu antidemokratik du
rumu düzeltmek için o gün Parlamentoda bulunan Anamuhalefet Partisi bir şey yapamaz mıydı 

vveya anamuhalefet partisi olmamakla beraber, sayıları itibariyle Anamuhalefet Partisinin bazı 
milletvekillerinin imzalarını almak suretiyle, diğer muhalefet partisi bir yol bulamaz mıydı? 
Kanaatimizce, böyle bir yol vardı ve biz Refah Partisi olarak dışarıdan ikazda bulunduk; dedik 
ki: Bu seçimi, bu antidemokratik seçimi düzeltmenin yolu vardır; Cumhurbaşkanını, şu anda 
bulunduğu makamdan indirmenin yolu vardır. Nedir bu yol? Bu yol, seçimin usulsüzlüğüdür. 
Bu yol, Anayasa Mahkemesine gitme yoludur. Anayasa Mahkemesine nasıl gidilebilirdi? Sayın 
özal'ın, makamına oturduktan sonra, herhangi bir kanun üzerinde kullanacağı ilk imzada, 
o kanunun Anayasaya aykırılığı konusunda Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilirdi 
ve denilebilirdi ki, bu kanunu imzalamış bulunan Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlık sıfatı 
yoktur. Bu, neye dayanılarak denilebilirdi? Anayasanın 102 nci maddesi çok açık : Birinci gün 
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu aranıyor, ikinci gün de üçte iki çoğunluk aranıyor, üçüncü 
gün mutlak çoğunluk aranıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci gün üçte iki Meclis çoğunluğunun sağlanabilmesi için, 
Meclisin üçte iki çoğunlukla toplanması lazım. Üçte iki çoğunlukla toplanmamış olan bir Mec
listen, üçte iki çoğunlukla karar beklemek abestir. İkinci gün aynı durum söz konusudur. Top
lanması için Mecliste üçte iki çoğunluk olacak ki, o Mecliste üçte iki oy çoğunluğu sağlanmış 
olabilsin. Bu durumda, bize göre, Meclisin birinci günkü toplantısı, "yok" hükmündedir, ikinci 
günkü toplantısı da, "yok" hükmündedir. İkinci günkü toplantısı, "yok" hükmünde olunca, 
ona bina edilen üçüncü günün toplantısı esasen yok sayılır. Bu, hukukî bir gerçektir. Bugün 
derneklerin ve şirketlerin genel kurullarında uygulanan muamele budur. Üçte iki çoğunluk sağ
lanmadan, üçte iki oyu gerektiren bir toplantının yapılması mümkün mü? tşte bu noktadan 
Anayasa Mahkemesine gidilebilirdi; ama, gidilmemiştir, tşte o gün, bu hukukî yola gitmek var
ken, gidilmemesi karşısında, şimdi, dar geçitlerde, ikinci yollarda çözüm aramaya çalışıyorsunuz. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısına "by-pass kanunu" denildiği gibi, "müsteşar 
operasyonu kanunu" da deniliyor. Tabiatıyla, Sayın Bakan, zaman zaman, bunun böyle olma
dığını, getirilen bu kanun tasarısının, hâkim teminatına, mahkemelerin bağımsızlığına müte
allik olduğunu ifade ediyor; ama, zaman zaman da -herhalde Bakanhkta fevkalade sıkıntıda 
olduğu içindir ki -açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalarında Adalet Bakanlığını âdeta bir şe
bekenin yönettiğini ifade ediyor. 

Hemen şunu ifade etmem gerekir ki, biz de bu görevde bulunduk. Bu görevde bulunduğu
muz sırada, biz de bazı tasarrufları yapmak istediğimizde, birtakım sıkıntılarla karşı karşıya 
kaldık; ama, şahsen, bu sıkıntıları, camianın bir iç meselesi olarak içimize gömdük ve hiç bir 
zaman bu camia hakkında "şebeke" veya buna benzer küçümser bir ifade kullanmadık, teşki
latı töhmet altında bırakmadık ve kimseyi de açıkça tenkit etmedik. Meselelerimizi, sadece ca
mia içerisinde çözmeye çalıştık. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Müsteşar dövdünüz!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ben şahsım adına konuşuyorum. Adalet Bakanlığı ca

miasında nasıl hizmet yaptığımızı herkes bilir. 
REFAtDDİN ŞAHİN (Ordu) — Grup adına konuşuyorsun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O bahsettiğiniz arkadaş bugün Refah saflarında yoktur. 

Dolayısıyla, şu anda Grup adına konuşuyorsam, bahsettiğiniz arkadaş Grup saflarında olma
dığı için Grubumuzu da ilzam etmez. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sizin mantığınıza göre!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) —• Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan bu açıklamasında, 

"Tasarının, müsteşarın değiştirilmesi gibi, çok küçültülmüş bir amacı olduğu ifade ediliyor; 
bu yanlıştır" dedi; ama, onu,takip eden, tasarıyla ilgili açıklamalarında da, hep müsteşar ve 
müsteşar yardımcıları üzerinde konuşuyor; dolayısıyla, bahsetmiş olduğu küçük hali, âdeta ken
dileri büyütüyor. Konunun bu yönünü böylece belirttikten sonra, şimdi tasarının muhtevasına 
geçmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, önümüze getirilmiş olan bu tasanda 20 madde görüyoruz. Bu 
20 maddenin 7'si, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunuyla ilgili, 9 maddesi 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığı Teşkilat Kanunuyla ilgili, 1 maddesi 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Kanu
nuyla ilgili, 1 maddesi geçici maddelere müteallik, 2 maddesi de yürürlük maddesidir. Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu hakkında mülahazalarımızı, önce genel olarak arz et
mek istiyorum, onun arkasından, üzerinde durmamız gereken bazı maddeler var, bilahara da 
onlar üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 1961 Anayasasıyla kabul edilen sistem içerisinde, hâkimler ve 
savcılar, özlük hakları itibariyle iki statü içerisinde ele alınmıştır; Bir yanda 1961 Anayasasının 
143 üncü maddesiyle Yüksek Hâkimler Kurulu; bir yanda da, gene 1961 Anayasasının 137 nci 
maddesiyle, Yüksek Savcılar Kurulu teşkil edilmiştir. Dolayısıyla, hâkimlerin özlük hakları ayrı 
bir kurul tarafından, savcıların özlük hakları ve atamaları da ayrı bir kurul tarafından yürütü
lüyordu. Bu kurullar toplanıp, herhangi bir konuda atama kararı aldıklarında, bu atama kara
rı, Adalet Bakanı tarafından imzalanıyor, Başbakan tarafından imzalanıyor ve Cumhurbaşka
nı tarafından da onaylanıyor; sistem bu. , 
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Burada, yargıya, icranın âdeta bir müdahalesi var, 1982 Anayasası, bu ikiliği birleştiriyor 
ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu diye tek bir kurul getiriyor. Bu kurulun, özlük hakları 
üzerinde yaptığı tasarruflar, özellikle atama tasarrufları, gene Adalet Bakanının imzaladığı, 
Başbakanın imzaladığı ve Cumhurbaşkanının da onayladığı bir kararnameyle yürürlüğe ko
nuluyor. 

Şimdi getirilen bu tasarıyla yapılmak istenilen ise şöyle: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu toplanacak, atama kararım hazırlayacak ve bu karar, Adalet Bakanının, Başbakanın ve 
Cumhurbaşkanının imzası söz konusu olmadan Resmî Gazetede yayımlanacak ve yürürlüğe 
girecek. Yani, icra, bu tasarrufun dışında bırakılıyor; şu anda yapılmak istenilen budur. 

Şimdî  bunu, maddeler açısından kısaca ele almak istiyorum. Bu kanunla 2802 sayılı Ka
nunun 13 üncü maddesi değiştirilmek isteniyor, üçlü kararname kaldırılıyor ve kurul kararının 
Resmî Gazetede ilanı kâfi görülüyor; biraz önce arz ettiğim husus, esasen bu. 

Değerli arkadaşlar, ancak, bu hususu, bu şekilde tedvin ederken, tanzim ederken bir baş
ka gerçeği göz ardı etmememiz lazım. O gerçek nedir?.. Bugün, bir Medeni Kanunun veya Me
deni Usul Kanununun, bugün bir Ceza Kanununun veya Ceza Usul Kanununun uygulayıcısı 
kimdir, bu kanunları tatbik edenler kimdir, hayata uygulayanlar kimdir diye baktığımız za
man, bu sorunun cevabı "hâkimlerdir" demekten başka bir şey olmaz. Yani, bu kanunları hâ
kimler yürütüyor, yani yargı yürütüyor; ama, açınız kanunların sonuna bakınız, "Bu Kanunu, 
Bakanlar Kurulu yürütür" diye yazıyor. 

Demek oluyor ki, kanunların uygulanmasında, kanunların tatbikinde sorumluluk, bakanlığa 
veriliyor, bakanlıklara veriliyor, hükümete veriliyor; ama, öte yandan, o kanunları uygulayan, 
hâkimler oluyor. îşte, kanunun şu andaki durumu çerçevesinde, Adalet Bakanının, Başbaka
nın veya Cumhurbaşkanının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından alınmış olan bir 
atama kararına müdahalesi, bu kanunların uygulanmasından Bakanlar Kuruluna terettüp eden 
sorumluluktan kaynaklanıyor. Bu meselenin nezaketini 1974 yılında Millî Güvenlik Kurulu top
lantısında bendeniz dile getirmiştim ve bu noktadan kaynaklandığını ifade etmiştim. Eğer şimdi 
bu kanunların, uygulanmasını -icrayı bir kenara iterek- yargıya görev olarak verdiğimiz takdir
de, o zaman bu yapılmak istenen değişikliğin fevkalade isabetli olacağı hususunda kimsede 
tereddüt olmaz; aksi halde, elbette birtakım münakaşalar olacaktır. 

Denilebilir ki, biz bu değişikliklerle, hâkim teminatını gerçek anlamda sağlamak istiyo
ruz; böyle bir ifade ortaya atılabilir. Elbette kanunun genel çatısı içerisinde bu hava görülüyor; 
görülmüyor değil; ama eğer hâkimler için gerçekten bir teminat düşünülüyorsa, her şeyden ev
vel, Anayasanın 159 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında söz konusu olan "Kurul kararları
na karşı yargı mercilerine başvurulamaz" hükmünün de kaldırılması gerekir. Çünkü, Yüksek 
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun almış olduğu karar, haksız bir kararsa, bu karara, mağdur 
olan hâkim itiraz etmek istiyorsa nereye başvuracak? Yeniden kurula başvuracak, Ee, kararı 
o kurul vermiş... Yeniden başvurduğu zaman, alacağı cevap bellidir; ama, bu hâkimin başvu
racağı başka bir merci yok. İşte gerçek manada bir hâkim teminatı düşünülüyorsa, Anayasa
nın 159 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının da kaldırılması lazım. Ancak, ne var ki, SHP 
Grubunca hazırlanan ve DYP'li arkadaşlarımız tarafından da incelenen ve birçok maddelerin
de mutabakata varılan Anayasa değişiklikleri arasında, biz, bu maddenin, bu fıkrasına ait en 
ufak bir işaret görmüyoruz. Bu çalışmalar yapılırken, Sayın Bakandan istirham ediyoruz, böy
le hayırlı bir işi de yapalım diyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde durmak istediğimiz bir diğer madde, yine ay
nı kanunun 15 inci maddesidir. Bu maddede, 1 nci sınıfa geçmek için, 1 inci sınıfa ayrılmada 
bekleme süresi, bu tasarının şevki sırasında 10 sene idi, Adalet Komisyonunda 8 seneye, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da 6 seneye indi ve şimdi bu haliyle buraya gelmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, içinizde bu camiayla yakın ilişkisi olanlar bilirler ki, hâkimlik ve 
savcılık mesleğinde, mesleğe giriş, 3 üncü dereceden başlıyor; 3 üncü derecede kademeler geçil
dikten sonra 2 nci dereceye geçiliyor, 2 nci derecede kademeler tamamlandıktan sonra 1 inci 
dereceye geçmesi gereken kişi geçemiyor. Neden?.. Çünkü, hiçbir başka kurumda olmayacak 
şekilde, 2 nci dereceyle 1 inci derece arasına bir tampon bölge getirilmiş konmuş. Bu tampon 
bölgenin adına da "1 inci sınıfa ayrılmak" deniliyor. 1 inci sınıfa ayrılmış hâkimler ama, 1 
inci sınıf değil. Şimdi, bu hâkimlerimizin 1 inci sınıf olabilmesi için, bu sınıfta -ayrıldıkta son
ra 10 yıl beklemesi öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu 1 inci sınıfa ayrılma statüsünü, Refah Partisi Grubu olarak 
kabul etmiyoruz. Diğer sınıflarda böyle bir hususiyet yok, burada var. Aslında, biz bunu ta
mamen kaldırmayı düşünüyoruz; ancak, şu, anda, bu tasarıda, bunu düşündüğümüz gibi ger
çekleştirmek mümkün değil. Fakat, 1 inci sınıfa ayrılmış bir hâkimin, Yargıtay üyesi seçilebil
mesi için, aranan birtakım şartlar meyanında 3 yılını doldurmuş olması lazım; 1 inci sınıfa 
ayrılmış olarak. Mademki, 3 yılını doldurmuş olması lazım, Yargıtay üyesi seçilmek için işte 
bu hükme paralel olarak; Yargıtay üyesi seçilmese bile, seçilmiş olmasa bile, 3 yılını doldurmuş 
olan hâkimlerimize, 1 inci sınıf hâkim olabilme imkânı tanınmalıdır. 2 nci ve 3 üncü dereceler
de bir hâkim asgarî 12 yılını tamamlamış oluyor; bir de 3 yıl, 1 inci sınıfa ayrıldıktan sonra 
hizmet söz konusu olursa, 15 yılını tamamlamış olacaktır. 15 yıllık bir hâkimin, 1 inci sınıf 
hâkim olmaması, gerçekten ona yapılabilecek en büyük haksızlıktır. İşte, bu haksızlığı ve bu 
adaletsizliği düzeltebilmek için, biz, 1 inci sınıfa ayrıldıktan sonra 3 yıl beklemeyi kâfi görüyo
ruz. Diğer şartların mevcudiyeti halinde ve 3 yılın da tamamlanması durumunda, o hâkimlerin 
1 inci sınıf hâkim olmasını adalete uygun görüyoruz. 

Bu talebimize ve bu görüşümüze itirazlar var. Bu itirazlar da genellikle Yüksek Yargıtay-
dan geliyor. Bakınız, Yargıtaydan bir arkadaşımızın hazırlayıp bize gönderdiği bir raporda şöyle 
deniliyor... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) ->- Yargıtaydan gelmiyor, bir arkadaştan geliyor; tuta
naklara bu şekilde geçsin efendim... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Gürkan, yazı bir arkadaştan; ama, sadece iş yazıy
la kalmıyor; bize intikal edenleri de konuşuyorum. 

Bu raporda, "cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde, 1 inci sınıfa ayrılmış hâkimler ile 
1 inci sınıf hâkimler eş düzeyde mütalaa edilmemiştir; bunları, bu yasa hükmünde olduğu gibi 
eş düzeye getirmek, bütün kıdemli albayları, bir yasa hükmüyle bir anda general yapmak gibi 
bir uygulama olacaktır ve bu, mutlaka korunması gereken hiyerarşiyi bozucu nitelikte bir 
tasarruftur" deniliyor. 

Bir hâkim için gerçekten çok üzücü bir ifadedir. Neden üzücü bir ifadedir?; çünkü, hâ
kimlik mesleğinde, albay diye, general diye bir hiyerarşik durum asla söz konusu değildir. Ni
tekim, Anayasanın 138 inci maddesinde, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar" diye açık 
bir hüküm var; öyle, ast hâkim, üst hâkim diye bir ayırım yapmıyor. Anayasamızın 139 uncu 
maddesinde de, "Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen 
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yaştan önce emekliye ayrılamaz" diye bir hüküm var. Bu hükümler ve buna benzer hükümler 
incelendiği ve bir de Anayasamn eşitlik prensibi göz önünde tutulduğu zaman; hâkimlerin ve 
savcıların malî, ve sosyal hak ye yardımları almalarında, yüksek mahkeme hâkimi ile, hâkim 
arasında bir ayırım asla söz konusu değildir. Kaldı ki, meslek mensupları çok iyi bilirler ki, 
en fazla yükü çeken, en ağır yükü çeken, sadece gündüz duruşmaları sırasında değil, bu duruş
malarda tetkik edemediği, tetkike imkân bulamadığı dosyalan çantaya koyup eve götüren ve 
gece mesaisi yapan hâkimler vardır bugün bu memlekette ve bu hâkimler, sırf 1 inci sınıfa ayrı-
lamadıkları için -yükün ağırlığına rağmen- birtakım mahrumiyetler içerisinde bulunuyorlar. 
Bu bakımdan biz... 

BAŞKAN — Sayın Kazan, toparlamanızı rica ediyorum... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Toparlamaya çalışacağım Sayın Başkanım. 
Bu bakımdan, bu maddeyle ilgili bir önerge veriyoruz ve buradaki bekleme süresinin 3 

yıl olmasını arzu ediyoruz. 
Sayın Başkanın müsamahasıylaj üzerinde çok kısa olarak duracağım bir nokta daha var. 

Bakanlık içi atamalar hakkında, Adalet Bakanının teklifi, Başbakanın onayı kâfi görülüyor; 
yani, Cumhurbaşkanı saf dışı ediliyor. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde gerçekten çok ciddî düşünmek gerekir. Ne
den ciddî düşünmek gerekir? Bugün, bakanlıklarda, müsteşarların, genel müdürlerin nasıl ta
yin edileceklerine, nasıl atanacaklarına dair 2451 sayılı bir Kanun var. Bu Kanunun 2 nci mad
desinde, "Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar 
Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla ata
ma yapılır" deniliyor. Statü budur. Yani, bütün bakanlıklara, müsteşar veya genel müdür tayin 
edeceğimiz zaman, bunlar bu kanuna göre, müşterek kararnameyle, yani üçlü kararnameyle 
tayin edilecek... 

Şimdi, Sayın Demirel, "devlet dağılmıştır, devleti düzelteceğiz, toparlayacağız, tanzim 
edeceğiz" diyor... 

REFAIDDIN ŞAHİN (Ordu) — Doğru... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) <— Doğru söylüyor tabiî; ama, o zaman bu kanunu deliyor-

sunuz.. Sırf adalet... 
REFAİDDÎN ŞAHİN (Ordu) — Onu da düzelteceğiz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O zaman, bu kanunla ilgili bir tadil teklifi getirseydiniz, 

elbette bütün bakanlıklar için tasarruf bu olacak diyecek ve rahatlıkla buna oy verecektik; ama, 
şimdi düzeni bozuyor ve Adalet Bakanlığına bir özel muamele yapıyorsunuz. Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürleri ikili bir kararnameyle tayin edilecek; ama, 
diğer bütün bakanlıklar üçlü kararnameyle tayin ediliyor... 

Şimdi, Adalet Bakanlığına yapılan tayinlerde -ki, bunun içerisinde hâkimler var, bunun 
içerisinde savcılar var- hâkimler ve savcılar üzerindeki tasarrufu ikili kararnameyle yürütece
ğiz diyorsunuz; ama bir de hâkim teminatından bahsediyorsunuz... O zaman siz gerçekten çe
lişki içerisindesiniz. Yani, işte bu Kanunu değiştiren bir kanun getirseydiniz, o zaman haklıydı
nız, buna en ufak bir itirazımız olmazdı; ama, bu kanunu tamamen bertaraf ederek, Adalet 
Bakanlığı için özel bir kanun, özel bir tayin mekanizması getiriyorsunuz... Bu, yanlıştır; bu, 
devleti düzeltmek değil düzeni bozmaktır; bunu bilhassa belirtmek istiyorum. (RP sıraların
dan alkışlar) * 
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Sayın Başkan, adalet komisyonlarının personel atamalarıyla ilgili bir noktayı da arz et
mek istiyorum. Şimdi, bugün çalışan mekanizma şu : Mahallî adalet komisyonları... 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Çıkarıldı o madde... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yok mu Sayın Bakanım? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yok. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Peki, yoksa, ben bu madde üzerinde konuşmuyorum. 
Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununun 16 ncı maddesinde yapılan değişikliklerle ilgili de 

endişelerimiz var. Burada, 15 tane yüksek müşavirlik kadrosu ihdasıyla yine ayrı bir özellik 
getirilmektedir. Hiçbir bakanlıkta "yüksek müşavir" diye bir kadro yok; ama burada yüksek 
müşavirlik diye bir kadro görüyoruz; hem de 15 tane yüksek müşavir... 

Sayın Bakan, bu Bakanlıkta 15 tane yüksek müşavire ihtiyaç duyulacağına inanmıyorum; 
bu bir gerçek. Bugünkü haliyle de inanmıyorum. Bir de, aynı maddenin (b) fıkrasında, teknik 
konuda 15 Bakanlık müşaviri diyorsunuz... Hele bunu hiç aklım almıyor. Neyin teknik müşa
viri, hangi işin teknik müşaviri?.. Elbette bunu izah etmek fevkalade zor. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı şu anda müzakere edilmektedir. Sayın Genç, bir önerge 
üzerinde yaptığı konuşmasında, "Biraz acele davransaydınız da, önergeleri siz verseydiniz" de
mişlerdi; ancak, faydalı bir önerge verildiği takdirde, önergesini geri çekeceklerini de ifade et
mişlerdi. 

Biz bu tasarının, biraz önce ifade ettiğim gibi, 2 nci maddesi üzerinde, bu bekleme süresi
nin 3 yıl olmasıyla ilgili bir önerge takdim edeceğiz. Lütfen, o verilmiş olan önergelerden bir 
kısmı geriye çekilsin, yani tıkınmış yol açılsın, biz de bu hayırlı hizmeti yapma imkân ve fırsatı 
bulalım. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Çekildi, çekildi, Sayın Kazan... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu kanunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu ka

nunun huzura, barışa, refaha vesile olmasını ve yargı camiası açısından gerçekten gönül ferah
lığı veren bir kanun olmasını temenni ediyorum. 

Refah Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Oltan Sungurlu... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, süreye bağlı kalalım lütfen. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Süreye bağlı kalalım lütfen. 
BAŞKAN — Başüstüne!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Süreye dikkat edelim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungurlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Saate dikkat edin, herkesin hakkını yemeye hakkınız yok! 
BAŞKAN — Sayın Sayın, bir gün nasip olsa, şuraya çıkıp, buradan konuşsanız da, aynı 

imkânı size de tanısam; ama, hep oradan, böyle -kusura bakmayın- tasallut ediyorsunuz... Şöyle 
buyurun, bugün de zapta geçsin bakalım... 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Ben orada konuştum Sayın Başkan; ama, sizin emrinizle 
de orada konuşacak değilim. 

BAŞKAN — Hayır, emir değil, davet; istirham ederim... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ben, ne zaman konuşacağımı bilen biriyim. 
BAŞKAN — Estağfurullah; davet, davet... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, İçtüzükteki, 20 dakikalık süreyi sen yarım saat nasıl 

konuşturursun!.. ' 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yani, ben sizden, saate dikkat etmenizi özellikle istirham 

ediyorum; kimsenin vaktini almaya hakkınız yok. 
BAŞKAN — Şimdi, eğer bir başka arkadaşım bu kabil bir uyarıda bulunsa, inanın özenle 

dinliyorum; ama, Sayın Genç gibi, Sayın Sayın gibi, bu konuda tasallut rekortmeni olmuş ar
kadaşlarımın uyarılarını, onların mutat hali kabul ediyorum ve üzerinde durmuyorum. Açık 
söylüyorum... 

İstirahat buyurun! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen benim ismimi nasıl ağzına alırsın!.. Bir defa, sen, şu 

Meclisi keyfî, kanunu tanımaz, hukuku tanımaz... 
BAŞKAN — Sayın Genç, bakınız, daha önce... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Paraya ihtiyacın varsa, gel sana para vereyim! Bak, ciddî, 

söylüyorum, gerçekten eğer bizi tahrik ederek, tazminat davası açma ve tazminat alma yolun
da isen, gel anlaşalım; ama, şu Meclis Başkanlığı kutsal bir görevdir, bunu layıkıyla yap, lüt
fen; senden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, ben, size karşı tutumumu değiştirmeyeceğim... Sizi hayli zamandır 
mazur ilan ettim, bu akşam da mazursunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Zatı âliniz mazur olmakta istikrar arz ediyorsunuz, ben de size karşı sözümü tutmakta 
tutarlılığımı sürdürüyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Baban mazurlu olabilir; ama, ben değilim... Babanın arka
daşı değilim ben... 

BAŞKAN — Eğer, demokrasiye, millet kürsüsüne, hatibe, fikre ve ifadeye saygınız varsa, 
bir eski Sayın Adalet Bakanı nice zamandır kürsüde, hakkı olan konuşmasını yapmak üzere 
beklemektedir... Sizi ciddiyete, sizi nezakete davet ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de seni ciddiyete ve nezakete davet ediyorum. Ya o kür
sünün hakkını ver, ya da oradan in! Ben seninle özel konuşacağım! 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungurlu. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin pek değerli üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına, bu kanun üzerindeki 
konuşmalarıma başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan ve muhterem milletvekilleri; kanunun şümulü itibariyle, 20 dakika içerisine 
sığıdırabildiğim kadarıyla konuşacağım; ama, diğer düşüncelerimi de öteki maddelerde söyle
me şansına sahibim. Ben, bu Meclis kürsüsünden hiçbir arkadaşı incittiğimi hatırlamıyorum; 
ama, ne ise, bugün, biz kürsüye çıkınca, bu arkadaşlar, bizim konuşma süremizin sınırlanması 
için böylesine bir istical gösterdiler. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sizinle ilgili değil Sayın Sungurlu. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Kaldı ki, bugüne kadar da, zannediyo
rum, müddetimi kullanma hususunda Meclisin en titiz üyelerinden biri olduğumu zannediyorum. 

Yüce Meclise şunu da ifade etmek istiyorum : Bu kanun üzerinde, belki çok ilmî değil; 
ama, pratik olarak çok şeyi söyleme şansı olan bir arkadaşınızım. Mademki böyle mühim bir 
kanun, bizi dinlemekte pek zararlı olacağınızı da zannetmiyorum. 

Tekrar saygılarımı ifade ederek sözlerime devam ediyorum. 
Muhterem milletvekilleri, bu kanun Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile 2802 sayılı Hâ

kimler ve Savcılar Kanunu ve Kurul ile alakalı hükümlerde değişiklik yapan bir kanun üzerin
de aylardır konuşulan bu kanun ile neler getiriliyor?.. Şöyle baktığımızda, 1 inci sınıfa ayrılmış 
hâkimler ile , 1 inci sınıf hâkimler arasındaki ücret farkını kaldırıyor; unvan farkını da kaldır
dığı söylenebilir. Adalet Bakanlığında, hâlâ, 65 yaşma kadar, bazı yollarla ayrılması söz konu
su olan, onun dışında ayrılmaları mümkün olmayan 13 tane yüksek düzey görevlinin, Bakanın 
teklifi, Başbakanın onayıyla atanmalarını, yine Bakanın teklifi, Başbakanın onayıyla görev
den alınmalarım veya yalnız Bakanın teklifiyle Kurul tarafından görevden alınmalarını getiren 
bir hükümleri var. Müşavirlik ve Yüksek Müşavirlik diye, birisi yeni ihdas edilen, diğeri mev
cut bir kadroyu artırıcı 30 -4'ü mevcut, demek ki 26 yeni kadro talebi- müşavir kadrosu; Yayin 
tşleri Dairesi, Teknik tşler Dairesi diye iki kurul; merkezdeki hâkimlerin atanmasında Bakanın 
talimatıyla bir ay içinde Kuruldan bunları başka yere atama hakkı veren -ki, bunun içerisinde 
biraz önce söylediğimiz Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Mü
dürler dahil, 13 kişi dahil- Bakanın talimatıyla Kurul tarafından bir ay içinde Bakanlıktaki bü
tün hâkimleri ve diğer hâkimleri atamaya imkân veren bir hüküm; ilk atama ve nakillerde Cum
hurbaşkanını, Başbakanı devreden çıkaran bir hüküm; APK Kurulu üyelerine 1 inci sınıf hâ
kim olma zorunluluğunu getiren bir hüküm; aşağı yukarı bunun dışında ilk atamalarda hâkim 
ve savcılara bir kademe daha, bir derece daha imkân tanıyan bir hüküm ve diğer tali hükümler... 

Şimdi, bunlarla ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor; onlara bir bakmak istiyoruz. Adalet 
Bakanlığında yapı şu : Hâkimler, biraz önce de arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, belirli bir 
zaman sonra, onbir oniki yıl sonra 1 inci sınıfa ayrılma hakkını kazamyorlar. Bu, 1 inci sınıfa 
ayrılma hakkını kazanmış hâkimlerin bazı imtiyazları var; büyük şehirlere gitme, büyük mer
kezlerde çalışma gibi ve 3 yıl sonra da, bu pozisyonlarını kaybetmeden, yani bu iyi terfi şansla
rını kaybetmeden devam etmeleri halinde, yüksek mahkeme üyesi olma şansları var. tşte bu 
yüksek mahkeme üyesi oldukları an, unvanları, kadro cetvellerinde 1 inci sınıf hâkimdir. Yani, 
1 inci sınıf hâkim demek, aslında yüksek mahkeme üyesi demektir; ancak, Adalet Bakanlığın
daki 13 yüksek düzeyli yöneticiyi siyasî iktidara karşı korumak için bunlara da 1 inci sınıf kad
rosu verilmiş ve bu suretle, bu 13 yönetici, yüksek mahkeme üyesi pozisyonunda olduğu için 
ismi müştereken kullanılmış vç 1 inci sınıf hâkim denmiş. Aslında asıl unvan, verilmesi lazım 
gelen unvan, yüksek mahkeme üyesidir. 

Şimdi, bu getirilen kanunla 1 inci sınıf unvan kaldırılıyor veya 1 inci sınıfa ayrılmış hâ- . 
kimler 3 yıl sonra 1 inci sınıf hâkim oluyorlar ve ücret itibariyle aralarındaki fark kaldırılıyor. 
Bunun teknik olarak kanunda ne gibi sakatlıklar çıkarır veya çıkarmaz noktasında bir müna
kaşaya girmiyorum; çünkü, yargıda fevkalade rahatsızlıklara sebep olan bir münakaşadır; an
cak, prensip olarak biz bu hükme karşı'değiliz ve zannediyorum ki, arkadaşlarımız da 3 yıl 
için bir önerge Hazırlamış durumdalar. ' 
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Keza, mesleğe yeni giren hâkim adaylarının durumları, bütün bunca sözümüze, yargı hak
kındaki bütün iddialarımıza rağmen, diğer birçok meslek grubunun altındadır. Onu bir derece 
artıran bir hüküm vardır -zannediyorum komisyonda ilave edilmiş; tam, kesin hatırlayamıyorum-
onun iki derece artırılması yolunda da yine arkadaşlarımızın önergesi vardır ve yargı camiası 
içerisinde en büyük rahatlığa sebep olacak bir hüküm olduğunu zannediyorum. 

Şimdi, arkadaşlar, nedir?.. Kanunun üzerinde en çok münakaşa yapılan hükümlerine ge
leceğiz. Onlardan bir tanesi, Adalet Bakanlığındaki 13 yüksek yönetici... Daha önce, siyasî ik
tidarı hareketsiz hale getirmek için veya siyasî iktidar karşısında yargı bağımsızlığını temin et
mek için, bu 13 kişiye, siyasî iktidara karşı bir teminat getirilmiş ve 65 yaşlarına kadar bunların 
hiçbir suretle görevden alınmaları mümkün değildir; ancak ve ancak, yüksek mahkeme üyeli
ğine seçilirlerse giderler. O sebeple de, "1 inci sınıf hâkim" diye bir unvan icat edilmiş; yani, 
o çarpıklığı telafi için de, yüksek mahkeme üyeliği bir tarafa bırakılmış, "1 inci sınıf hâkimlik" 
diye bir unvan icat edilmiş ve 1 inci sınıfa ayrılmışlar ile 1 inci sınıf arasındaki bu münakaşala
ra da, belki bu sebeple, sebep olunmuş. 

Muhterem milletvekilleri, bu kürsüden ve başka'yerlerden birçok defalar ifade ettim; bu 
bir yanlış yapıdır; yani, 65 yaşma kadar bu 13 kişiyi hiçbir gücün görevden almayacağını yasa 
hükmü haline getirmek ve bazı noktalarda da Anayasa teminatı altına almak, hiçbir hukuk 
sistemiyle ve adaletle bağdaşacak bir iş değildir. 

Düşünün ki, bu şahıslar 65 yaşlarına kadar hiçbir rizikoyla karşı karşıya değillerdir. Böyle 
bir sistemin doğru olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunu birçok defalar ifade ettim; ama, 
maalesef, o hükmü, bu mevzuata koyan zihniyet, bugün bu mevzuatı değiştirmek isteyen zih
niyettir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu; O zihniyet sizin zihniyetiniz, ihtilal zihniyeti... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — O ihtilaller de bizim zihniyetlerimize karşı 

yapıldı. Kamer, ben seni alkışçılar arasında gördüm, hatırlıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, ihtilal edebiyatı yapmayın, Danışma Meclisinden geliyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben Danışma Meclisinden geldim, biliyorum. 
BAŞKAN — Danışma Meclisi üyesi olarak, seçimle gelmiş bir sayın milletvekiline bu şe

kilde hitap edemezsiniz... > 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen kimsin, konuşuyorsun! Otur yerine, konuşnıa!.. 
BAŞKAN — Ben oturuyorum zaten, siz oturun! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O kürsüde doğru oturmayı öğren... Seninle konuşacağım... 
BAŞKAN — Bakın, demin burada da, "paraya ihtiyacın varsa vereyim" dediniz. Panora

ma Parlamento Dergisine de, "maaşıma göz dikti" demişsiniz; halbuki, bizi barıştırsın diye 
araya giren arkadaşlarımıza ben şunu söyledim... 
' KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan söylüyorsun!.. 

BAŞKAN — Ben, Genel Kurul çalışmaları esnasında, Başkanlığa karşı usulsüzlük ve say
gısızlık yapanları, parasını almak için değil, bağımsız Türk adaleti önünde kabahatlerini hük
me bağlatmak için dava ediyorum. Siz, mükerreren bu manada mahkûm olduğunuz için, yara
lısınız, biliyorum; ama, müsaade edin, kanun tasarısını görüşmeye devam edelim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) -r- Sen şimdi Meclis Başkanı mısın; yoksa kendi kişisel davanı 
mı savunuyorsun?!. 
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BAŞKAN — Bakın, bu seçkin heyet önünde, zatı âlinizden başka, bu şekilde sataşan kimse 
yok; herkes dinliyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kürsüdeki hatibe saygılı ol. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... < ••• 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Alkol muayenesine gönder Sayın Başkan... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Alkolü siz içiyorsunuz be... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yahu, bu adam hasta mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Hayır, değil; mazur; ben onu söyledim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Otur yerine, efendi gibi dinle; yeter be!.. Senden başka 

konuşan var mı burada be!.. Ayıp be!.. Kanun konuşuyoruz burada... 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, Başkana "devam et" diyeceğinize, başta sayın grup baş-

kanvekilleri olmak üzere -bağışlasınlar- gruplarında, bu kabil, umumî tasvibe değil, bazı mün
ferit çıkışlara ancak, vesile olan arkadaşlarımıza, Genel Kurulda oturmanın adabını anlatsınlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evvela sen Başkanlıkta oturma adabını öğren. 
BAŞKAN — Burada, böylesine seçkin bir heyetin, böylesine ciddî bir konuyu görüştüğü 

sırada, kimsenin keyfi ve kimsenin harcı değildir. Çalışacağız, Meclisi çalıştıracağız, yasa ya
pacağız herkes de bu İçtüzüğe uyacak. 

Devam buyurun Sayın Sungurlu. s 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sana cevap vermek tenezzülünde bulunmuyorum. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, konuştuğumuz me

sele, zannediyorum ki, ciddî bir mesele ve bu saatlerde buradayız. Ben, bu mesele hakkındaki, 
Anavatan Grubu olarak görüşlerimizi ifade etmeye devam edeceğim. 

Şimdi, bu 13 kişinin siyasî iktidara karşı teminatı, başlangıçta söylediğim gibi, aslında millete 
karşı teminattır. Çünkü, bizdeki bütün bu kuruluşlar -bu kürsüden birçok defa ifade ettim-
bağımsızlık değil layüsellik esasına göre ve milletten kopukluk esasına göre tanzim edilmiştir 
ve hep böyle olmuştur. Biz -başka zaman da ifade ettim- demokrasi içerisinde aristokrasi ya
ratma hususunda, bu mevzuda çok başarılıyız. İşte bu da bir aristokrasidir ve bütün milletin, 
millî egemenliğinin, Anayasanın ruhuna aykırı bir yapıdır. Anayasamız ne diyor. "Egemenlik 
milletindir, bunu organları eliyle kullanır" 

Siz şu kurulun içinde, milleti temsil eden hangi iradenin varlığından bahsedebilirsiniz? 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Edemezsiniz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Edemezsiniz. Bir tek irade vardır : Sonu

cunda onu imzalayan şeklî irade. İmzalayan, şeklî... Hiçbir müdahale yetkisi olmayan şeklî 
irade, Başbakanın iradesi, Cumhurbaşkanın iradesi... İşte, bu tasariyla onları da kesiyorsunuz. 
İşte, millî iradeye, ben, Sayın Kazdan gibi bir hukukçu arkadaşın, bu noktada, bu kanundaki, 
Anayasada yapılacak değişiklikleri anlatırken bürokratik bir düşünceden uzak kalacağını zan
nederdim; ama gördüm ki, o da aynı şeyleri söylüyor. Onun için bir zühul olduğu kanaatinde
yim. Ben de buradan, kendisinden rica ediyorum, önümüzde Anayasa değişiklikleri gelecek; 
temeli, millete oturtacak hükümleri bulalım. Yoksa, "milletten kopuk hükümleri, milletten daha 
nasıl kopanrızın peşinde olmayalım. İşte, "bu 13 kişiyi, biz, millete rağmen, nasıl tayin ederiz, 
yargıyı nasıl yönetiriz; bu milletin, bunun içerisinde sözü, hakkı nasıl olmaz?" diye düşün
müş, -koymuşuz... 
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Şimdi, aynı zihniyet bu yasayı önümüze getiriyor ve bu yasada, görüyoruz ki, böyle, pa
muk ipliği gibi ne kadar bağ varsa, onlar da kesiliyor, koparılıyor. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakanın söylediği doğrudur. Yani, böylesine bir teminat 
olmaz, yanlıştır; ama bu teminatı ortadan kaldırmak için de, Anayasayı ihlal dahi göz önüne 
alınmaz. Biraz önceki Sayın hatip arkadaşımız ifade etti, önümüzde Anayasa değişikliği var 
ve önümüzdeki Anayasa değişikliğinde yargı bağımsızlığını millete karşı değil, milletin bir or
ganı olarak geliştirmenin yolunu arayalım. Yoksa, böyle, bir bürokrat bahane edilerek -bir bü
rokratın bir bakanlıktaki gücü, ne olursa olsun, çok sınırlıdır- bir kanun çıkarılması söz konu
su değildir. Zaten Sayın Bakan da, öyle olmadığını hem ifade ediyor, hem de Cumhuriyet Ga
zetesinde çıkan beyanıyla, "altı aydan beri ben bu yönetimin içerisindeyim; eğer öyle olsaydı 
benim de bu şebekeden olmam gerekirdi" diyor; yine bir başka yerde de, arkadaşlardan şikâ
yeti olmadığını ifade ediyor. Demek ki, kanunun esbabı mucibesi o değil; ama, böylesine ko
puk bir kanunu düzeltmek lazım geldiğine ben de inanıyorum; fakat, söylediğim gibi, evvele
mirde Anayasa içerisinde kalmak, hukuk içerisinde kalmak ve millî iradeyi esas almak, bizim 
görevimizdir. 

Ne yapıyoruz burada : Bu 13 kişinin tayininde Cumhurbaşkanının imzasını kaldırıyoruz; 
Başbakan atıyor. 

Şimdi, arkadaşlar, bazı şeyler var ki, biz bunları göz ardı edemeyiz. Anayasanın 8 inci 
maddesi, yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kanalıyla götürülür diyor. Şimdi, bu 
Anayasa, Cumhurbaşkanını yürütmenin içinde kabul eder. Yine Anayasanın 104 üncü madde
si, Cumhurbaşkanı kararnameleri imzalar diyor; bu Anayasa diyor. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Ama, imzalar diyor... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, bakın, kararnameleri imzalar diyor. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Dört ay bekletir deniyor. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, ben Anayasa

dan bahsediyorum, lütfedin, hukuktan bahsediyorum... Nitekim, Anayasa lafzıyla ve ruhuyla 
kaimdir. Bu Anayasada bu hüküm çıkar çıkmaz, hâkimler ve savcıların atanmalarına dair Yüksek 
Kurul,kararnameleri daha önce Cumhurbaşkanı imzasına gitmezken, kanun, Anayasanın he
men akabinde değiştirilmiş ve Yüksek Kurul kararları Cumhurbaşkanının imzasına sunulmaya 
başlanmıştır. Yani, Anayasayı yapan irade o kanunları da değiştirmiş, birbiriyle paralel hale 
getirmiştir. "Efendim, bu kararname sayılmaz" demek şansına sahip miyiz? Bu, kararname
dir ve Cumhurbaşkanı imzalıyor... 

Türkiye Cumhuriyetindeki birçok kararnamenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanma
sı da yanlıştır ve işleri aksatır; ama, Anayasaya bunu koyan düşünce, bu bürokratik düşünce
dir. Şimdi ayağımıza takılınca, biz, "Anayasa ne yazarsa yazsın" deme hakkına sahip değiliz. 

Bakın, bu kanun sevk edilirken Sayın Bakan ne demiş?.. Bu kanun sevk edilirken Sayın 
Bakan gerekçesinde diyor ki; -ben, Adalet Komisyonunda ifade ettim, bunun sonra komisyon
larda düzeltilebileceğini tahmin ettim; ama düzeltilmemiş- "Bakanlık merkez teşkilatında ça
lışan hâkim ve savcıların gerçek anlamda yargısal işlev ve karar verme yetkileri bulunmamak
tadır. 2802 sayılı Yasada anılan bu görevliler Bakanlıktaki görevlerinde bulundukları süre için
de yargılama yapamazlar. Yaptıkları işler, idarî içerik ve niteliktedir. Kaldı ki, yapılan tüm iş
lem ve tasarrufların teşkilat kanununa göre bakan adına yapılması da, bunların yargı kararı 
niteliğinde bulunmadığım, tamamen idarî vasıf ve mahiyet taşıdığını açıkça göstermektedir. 
Unvanı ne olursa olsun, idarî bir görevde çalışan, yargılama yapmayan ve yargı kararı vermek
le donatılmış bulunan görevlilerin, mutlak hâkim teminatından yararandırılmaları, çağdaş 
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Anayasa hukuku ilke ve kurallarıyla bağdaşmaz. Ayrıca, böyle bir durum, makul, doğru ve 
gerçekçi de sayılmaz." ' • • ' • * : ' . 

Bu görüşe itiraz etmeyebiliriz... O zaman, Bakanlıktaki bu personelin hâkim olma zaru
reti de bulunmaz. Nitekim, Sayın Bakan veya Komisyon aynı gerekçeyi almış efendim; okuyup 
sizi işgal etmeyeyim, aynı gerekçeyi almış. 

r 
Bakalım, Anayasamız ne diyor?.. Yani, bu, doğru olabilir de, bize göre doğru olabilir... 

Anayasaya göre doğru değilse, bizim buna dayalı kanun çıkarma hakkımız var mı?.. Anayasa
nın 140 inci maddesinin son fıkrası: "Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idarî görev
lerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hâkimler ve sav
cılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler.; hâkimlere ve savcılara tanınan 
her türlü haklardan yararlanırlar." 

Bu metnin, Anayasa Komisyonundaki müzakeresinin zabıtları ve gerekçesi vardır. Millî 
Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunda, bunların, hâkim oldukları, hâkim teminatından 
istifade ettikleri, daha detaylı yazılmış. Anayasa metninde de var. 

Şimdi, Anayasa metnindeki bu hükme rağmen, gelen kanun, "bunlar idarî görev yapar
lar, hâkim teminatından yararlanamazlar" diyor. 

Bizim böyle bir şey demeye hakkımız var mı? Hem de Adalet Bakanlığından gelen bir 
kanunun, Anayasayı nazarı itibara açıkça almamaya acaba uygun bir düşünüş olarak yaklaş
mamız mümkün müdür? 

ALI YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Gelen tasarıda hangi madde bu? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 140 inci maddenin son fıkrası efendim. 
ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Anayasayı demiyorum... Gelen kanun tasarısında 

böyle bir şey yok. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Gerekçeden okuyorum efendim. 
ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Gerekçe yanlış efendim, gelen tasarıya göre, yine 

bunlar hâkim sayılıyorlar... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — "Gerekçe" diyorum efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddeleri okumadan gelmişsin; bunlar komisyonda değişti 

Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — "Gerekçe'' diyorum efendim, Komisyon

daki gerekçeyi de okudum. 
Zamanımı kullanıyorsunuz; ama, Komisyonun metnini de okuyacağım şimdi. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) —• Kanun tasarısında böyle bir madde yok, bunlar 

hâkim sayılıyorlar. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)'—Gerekçe de kanunlaşacak mı!.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Öte yandan, Bakanlık merkez teşkilatın

da çalışan hâkim ve savcıların gerçek anlamda yargısal görev ve yetkileri bulunmamaktadır. 
Unvanı ne olursa olsun, idarî bir görevde çalışan, yargılama yapmayan ve yargı kararı verme 
yetkisi bulunmayan hâkim sınıfından görevlilerin, idarî görevlerinde de hâkim teminatından 
yararlandırılmaları, Anayasa hukuku hüküm ve ilkeleriyle bağdaşamaz. Ayrıca, böyle bir du
rum, makul, doğru ve gerçekçi de sayılamaz. " 
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Sayın Kamer Genç, sizin önünüzde de var bu metin; sayın arkadaşım, sizin önünüzde de 
var bu metin. Teşekkür ediyorum, görüşlerime iştirak ettiğiniz için. "Böyle bir şey olamaz" 
diyorsunuz, ben de olamaz diyorum, aynı şeyi söylüyoruz; Anayasaya rağmen, böyle bir hü
küm, kanunun gerekçesinde... Kanun sevk edilirken, böyle bir düşünceyle sevk edilmiş, böyle 
bir yapıyla sevk edilmiş. O itibarla, böyle bir kanunun Anayasaya uygunluğunu, biz, bu açık 
hükme rağmen, bu Mecliste, parmaklarımızla "evet" demek suretiyle nasıl onaylayacağız? Tak
dirlerinize arz ediyorum... k 

Şimdi, sayın milletvekilleri, bu 13 kişilik insanlar, Cumhurbaşkanının imzasına lüzum kal
madan göreve atanabiliyorlar. Görevden alınmaları ise, yine Başbakanın imzasıyla, Bakanlık 
birimlerindeki 1 inci sınıf hâkim unvanlı görevlere olabileceği gibi, taşra teşkilatında da, yine, 
Adalet Bakanının, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kuruluna, "bir ay içinde bunları alınız, 
istemiyorum" demesi üzerine, Başbakan da devre dışında bırakılmak suretiyle atanmaktadır
lar. Evet, kanunun gerekçesindeki yargı bağımsızlığını gerçekleştirme yolları böylesine metot
larla düşünülmüş. 

Bakınız, aynı zamanda Bakanlıkta çalışan tetkik hakimleri de, yine, Sayın Bakanın "bun
ları istemiyorum, alınız" demesi üzerine -isterse bir ay önce yine aynı bakan tarafından isterse 
onbeş gün önce yine aynı bakan tarafından getirilmiş olsunlar- bir ay içerisinde, Kurul, bunla
rı alıp, başka görevlere vermek zorundadır. Şimdi, buna karşı da, Kurul kararıyla alındığı için, 
hiçbir yargı yolu yoktur; biliyorsunuz. Şimdi, bunlar idareciyseler, idarî yargıya gitmeleri la
zım... tdarî yargıya gidemezler; çünkü, Yüksek Kurul kararları, idarî yargı denetimi dışında
dır. Bunlar hâkimseler, hâkim teminatından istifade etmeleri lazım. Bunlar nedirler?.. Bunlar 
Arafat'ta kalmışlardır efendim, hiçbir şey değillerdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

. Muhterem milletvekilleri, işte, yargıda getirilen teminatla, Adalet Bakanlığındaki bütün 
hâkimler, bir ay içerisinde -ister yüksek rütbede" olsun ister tetkik hakimi unvanında olsun-
tamamı, Kurul tarafından atanmak zorundadır. Kurul, Bakanın emrinde değildir. Bugünkü 
kanunun 37 ve 38 inci maddelerine göre de, Bakan, istemediği tetkik hâkimini Kurula bildirir, 
Kurul da onu atar; ama, Kurul, bir müddetle bağlı değildir; üç ayda da atar, bir senede de 
atar. Şimdi ise, bu kanunla, Kurul, âdeta Bakanın emrine veriliyor ve bir ay içinde Bakanlıkta
ki 100 tane, 200 tane hâkimi, Kurul, Türkiye'nin herhangi bir yerinde boş yer bulup atamak 
zorunda bırakılıyor, tşte, getirilen hâkim bağımsızlığı, hâkim teminatı budur. 

Muhterem milletvekilleri, biliyorsunuz, bütün bakanlıklarda müşavirlikler vardır ve bu mü
şavirlikler üçlü kararnameyledir; atanmaları da, alınmaları da... Şimdi, yüksek müşavirlik di
ye bir müessese gelmiş... Tabiî, bu yüksek müşavirliğin, aslında, anlıyorum, ihtiyaçtan olmuş. 
Yani, bu müsteşar ve genel müdürler -nitekim kanunun gerekçesinde de yazıyor- görevden alın
dıkları takdirde, Bakanlıkta bunlara belirli bir görev verilebilmesi için... Nitekim, APK Kuru
lundaki dört tane boş yer de bu suretle, aynı şekilde yapılmış... Bu suretle, 15 kişilik, 14 kişilik 
bu görevlerden alınabilecek insanların verilebileceği -Bakanlık içinde verilebilecekleri, yoksa 
Bakanlık dışında her göreve atanma şansları var; isterlerse tetkik hâkimliğine de Bakanlıkta 
atanabilirler- yerler için, yüksek müşavirlik kadrosu ihdas edilmiş; ama, mecbur değil, dışarı--1 

dan başkaları da getirilebilirler. Bu yüksek müşavirlik kadrosu ve 15 tane de normal müşavirlik... 
Daha önce, bu kadrolar için Sayın Necat Eldem kanun sevk ettiğinde, Anavatan Grubun

da müzakeresi açıldı ve "Adalet Bakanlığında müşavir olmaz, bütün hâkim ve savcılar Adalet 
Bakanının zaten müşaviridir" dendi ve Anavatan Grubu -Yüce Meclis değil- bu öneriyi reddetti. 
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Sonra, ben Adalet Bakanı olduğumda, ya dört ya da yedi tane müşavir istedim; Sayın Ke
nan Evren de, "Adalet Bakanlığında müşavir olmaz" dedi önce, sonra, ya benim zamanımda 
ya da benden sonra dört tane müşavirlik kadrosu imzaladı. Yalnız, yüksek müşavirlik değil, 
normal müşavirliktir ve o müşavirlikler de, Adalet Bakanlığı kadrosunda vardır. 

Şimdi 30 tane getirilmiş, o ayrı bir mesele; ancak, bu müşavirlerde de, ve normal müşavir
lerde de Başbakan devre dişidir, göreve atanırken de, alınırken de; öyle hatırlıyorum. Yüksek 
müşavirler de Başbakanın imzasıyla atanıyorlar... Yani, kısmen Başbakan da, Cumhurbaşkanı 
da tamamen -bugünkü tabirle- by pass edilmiş. Kararnameleri Anayasaya rağmen, Cumhur
başkanı imzalamayacak; görevden alırken yine Cumhurbaşkanı imzalamayacak, müşavirleri 
ise Cumhurbaşkanı ve Başbakan imzalamayacak.. . • 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 35 dakikadır konuşuyorsunuz beyefendi... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, müddetim bittiği söylenirse, ben, 

hemen sözümü keserim. Bu 35 dakikanın 10 dakikasını da, Kamer bey, siz kullandınız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hatırlatıyorum size. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Ben bir şey demiyorum. 
FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, vakit, vakit... 
BAŞKAN — Biliyorum ve bu gibi müdahalelerinizi dikkate alarak devam ettiriyorum 

efendim... 
FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak)— Biz de size saygı gösteriyoruz... (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ayrıca, başta Sayın înönü olmak üzere, Sayın DemirePin, Sayın Erbakan'ın, bütün sayın 

grup başkanvekilerinin, aranızda bulunan değerli meslektaşlarımdan grup sözcülüğü yapanla
rın; bu zabıtlarda nice 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika zamanı aşmış değerli hitaplarının da 
mevcudiyetini bilen bir Başkan olarak, adalet uyguluyorum. 

23 Nisan'da Sayın Başbakan, 10 dakikalık süreyi 32 dakika olarak kullandı. Benim değer
li arkadaşlarım o zaman neredeydi?!. 

Devam buyurun Saym Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, sevgili millet

vekilleri, ben sizin hepinize, her zaman için saygı gösteriyorum... Çok rica ediyorum... Başkan 
bana konuşma hakkı verdiği müddetçe, sözlerimi konuşabilecek bir havada yapmama imkân 
verin. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Başkan eski Adalet Partilidir; adaletine güveniyoruz... 
BAŞKAN — Sağ ol Sayın Balyalı. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, şimdi, bu ka

nun sevk edildiği zaman, taşra teşkilatı da, bütün atamalar, mahallî komisyonlardan yetkileri 
alınıp, orada da yetkiler Bakana geliyordu; fakat, komisyonlarda itiraz edildi, çıkarıldı; ama, 
bu çıkarmanın kabul edilecek bir çıkarma olmadığını da, sevk edilen yeni Adlî Tıp Kanunu 
Tasarısında, orada da, adlî tıp müessesesini de, yine Cumhurbaşkanı ve Başbakan devre dışı 
bırakıldı. Adlî tıpta da, adlî tıp müessesesinin devre dışı bırakılıp, yetkilerden Bakanda toplan
mak istendiği genel düşünce yapısını ifade etmektedir. 
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Bu Bakanlıkta, Teknik Hizmetler Dairesi ve Yayın Dairesi diye iki yeni daire kuruluyor. 
Yayın Dairesi, bütün dünyadaki yayınları ve Türkiye'deki yayınları takip edip, hâkimlere ulaş
tırmak içindir. Yani, kısaca özetliyorum, şöyle ifade edeyim; birçok üniversite kursanız, altın
dan gelemezsiniz. Türkiye'de üniversiteler var, Türkiye'de ilim adamları var, Türkiye'de tercü
me yapan müesseseler var. Paranız varsa eğer, kitapları satın alınız, hâkimlere dağıtınız. Hâ
kimlere dağıtmak için kitap parası yokken, bir yığın yeni masraf kapısı açan bir teşkilat kur
manın fiilî hiçbir faydası olmadığını, arkadaşlarımın çoğunun fevkalade iyi bildiğini biliyorum. 

Keza, Bayındırlık Bakanlığıdır, Adalet Bakanlığının işlerini takip eden, taşrada. Siz, Ada
let Bakanlığı bünyesinde teknik hizmetler, teknik işler dairesi kurarsınız, Hakkâri'deki cezae
vine bakmaz efendim, bakamaz da... Eğer, oraya bakacak bir teşkilat kuracağım derseniz, o 
zaman merkezde büyük, hantal bir teşkilat kurarsanız veya taşrada yeni bir Bayındırlık Ba
kanlığı kurarsanız. Yoksa, merkezde, 50 kişi, 100 kişi almakla bu işleri yapmanız mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, toparlamanızı rica ediyorum. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Olur Sayın Başkanım. 
Şimdi, böylesine bir hantal müesseseyi ve kadroları kurmanın hiçbir faydası yoktur ve lü

zumsuzdur. 
Şimdi, muhterem milletvekilleri, şunu söylemek istiyorum : Bir taraftan, Cumhurbaşkanı 

ve Başbakanın, Anayasa hükümlerine rağmen yetkileri alınıyor; bir taraftan yeni kadrolar ih
das ediliyor... Eğer komisyonlar ve Yüce Meclis izin verirse, mahallî adalet komisyonlarının 
yerinden yönetim ilkesini kendisine prensip eden SHP'nin Bütün görüşlerine rağmen, mahallî 
adalet komisyonlarının, Türkiye'deki tek yetkili .müessesenin bile yetkileri elinden alınmak is
teniyor, âdeta yeni bir bakanlık kurulmak isteniyor, yeni bir organizasyona gidiliyor, yok sa
yılıyor... 

Tabiî, Sayın Bakan bunlara neden ihtiyaç hissetmiş; ilk nazarda bilmiyorum diyorsunuz. 
Şu sözlerin kendisine ait olup olmadığı hakkında kesin bir fikrimiz yok; ama, Cumhuriyet Ga
zetesinde iki gündür çıkan sözlere göre, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı güdümlü tayinlerden 
sonra, Yüksek Kurul ve kademeli olarak bütün adalet ve teşkilatından Sayın Bakan emin de
ğildir, onu ifade ediyor; yani, -kullanmakta zorluk çekeceğim- meşruiyetinden şüphelidir. Bu 
itibarla da, yeni baştan tanzimi zaruretini görüyor. 

Bu sebeple, biz, Grup olarak bu kanuna karşıyız. Yargı bağımsızlığını zedeleyen, Anaya
sanın amir hükümlerine aykırı olan, telafisi için üzerinde mutlak uyuşmamız lazım gelen; bir
çok prensibine iştirak etmemize rağmen, yolunu ve çaresini aramamız lazım gelen; ancak, o 
hudutları çok aşıp, üç beş kişiyi değiştirebilmek için bütün hudutları aşıp yeni bir bakanlık 
ihdas etmek için, böylesine bir organizasyona girmeye bizim müspet oy vermemiz söz konusu 
değildir ve ben, vebal altında kalmamanız ve bütün iddialarınızın aksine bir kanun çıkarma
manız için, sizin de aynı istikamette oy vermenizi ve meseleyi bir daha düşünmenizi tavsiye 
eder, telkin ederim. 

Yüce Meclise ve her birinize en derin saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Kalemli, bir önerge 

göndermiştir. . 
Önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Divanda görevli Kanunlar ve Kararlar Dairesi memurlarından, bugün görüşmelerin saat 
24.00'ten sonra da devam edileceğine dair bilgi aldık. 

Halbuki, alınan kararda bu konuda bir sarahat yoktur. Diğer taraftan, ekte arz ettiğimiz 
örneklerde ise, eğer ihtiyaç var ise, ilk alınan kararda saat 24.00'ten sonra da çalışmaların de
vam edeceğine dair beyan var. 

İçtüzüğün 55 inci maddesi de Meclisin çalışma günleri açıklıkla belirlendiğine göre» bu 
durumda, karar alınmadığı için saat 24.00'ten sonra çalışma yapılamaz. 

Durumu, takdirlerinize saygıyla arz ederiz. 
Mustafa Kalemli 

ANAP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — önergenin ekinde, geçmişte yapılmış, benzer müracaat, müzakere, karar ve 
uygulamalara dair bazı örnekler sunulmuş; arz ediyorum. 

25.10.1990 tarihinde, gündemin ilk üç sırasındaki kanun tasarılarının görüşmeleri tamam-
' lamncaya kadar çalışma sürelerinin uzatılması, görüşmelerin tamamlanamaması halinde, saat 
24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

Yine, 5.8.1988 tarihinde, gündemin ilk sıralarına alınarak, -zaman kaybetmemek için, baş
taki ayrıntıları sunmuyorum orada, o gün için, gündemdeki sırasından daha öne alınmasını, 
öncelikle görüşülmesini önerdikleri teklif ve tasarılar var- Görüşmelere başlanması ve bitimine 
kadar sürdürülmesi, görüşmelerin tamamlanması için, ertesi günlerde ve İçtüzükteki çalışma 
saatleri dışında da çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

Bir başka örnekte, 8.9.1987 tarihinde, "Kanun teklifinin 48 saat beklenmeden gündeme 
alınarak görüşmelerine başlanması ve bitimine kadar sürdürülmesi, görüşmeler aynı gün ta
mamlanmadığı takdirde ertesi günü de devam edilerek bitirilmesi önerilmiştir" deniliyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bugünkünde ne var; onu da okur musunuz... 
BAŞKAN — Bir başka örnekte, 15.12.1990 tarihinde, yine "Görüşmelerine başlanması, 

bitimine kadar ve gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir" 
deniliyor. 

22.3.1988 tarihli başka bir benzer çalışmada, "Birinci sıraya alınması kabul edilen 33 sıra 
sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, 
pazar günleri de dahil olmak üzere, her gün çalışma saatlerinin uzatılması ve gerektiğinde saat 
24.00'teri sonra da çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir" deniliyor. 

31.3.1988 tarihinde, "Alınan tasarı ve tekliflerin,.." 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Uzatma!.. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu sahneleri, kısa dönem de olsa, birlikte çok yaşa

dık. Ben, görevimi, gürültülere göre değil, inancıma göre yaparım, usule göre yaparım; hiç ken
dinizi yormayın. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— On senelik geçmişi söyle o zaman... , 
BAŞKAN — Bir Başkan, usule uygun bir müracaatı değerlendirmek durumundayken; bel

geleri, aydınlatıcı bilgileri sunmadan, buna kendi görüşünü katmadan ve Genel Kurulun tak
dirini ve kararını almadan" bu görevi nasıl yürütür?.. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, siz, kendinizi yoruyorsunuz!.. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben sabırlıyım, siz sükûnet buluncaya kadar bekle
rim; sonra devam ederim. ' 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, kusura bakmayın, tarafsız değilsiniz. 
BAŞKAN— Efendim?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Tarafsız değilsiniz; kusura bakmayın... 
BAŞKAN —- Yani, Türkçe kıraat ediyorum; sizce taraf mı tutuyorum?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Biz de Türkçe biliyoruz, biz de Türkçe imlayı biliyoruz... 
BAŞKAN — Yani, Türkçe okumakla, bir belgeyi kıraat etmekle taraf mı tutuyorum?.. 

Benim başka tarafım yok; ben bunu Türkçe okuyorum... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Belgede yazılanın yarısı kadar da zaman kaybettirdiniz... 
BAŞKAN— Efendim, anlayamadım?.. (Gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, burada pehlivan tefrikası okumuyorum. Burada, Anamuhalefet Par

tisi grup başkanvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına resmen tevdi ettiği tuta
nak özetlerini arz ediyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, çabuk okuyun; onlara cevap vermeyin. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Onlara cevap vermeyin... 
BAŞKAN — Tabiî cevap vereceğim... Şimdi, sizi muhatap almayayım, kale almayayım, 

'o, orada istediği gibi konuşsun' diyeyim, başımı çevireyim!.. Bu yakışır mı?.. Yani, Malatya'
dan gelmiş Mustafa Yılmaz orada çırpınıp duruyor; ona arzı cevap etmeyeyim mi, ayıp olmaz 
mı? Benim saygım size cevap vermemeye müsait değil. Siz de, kendinize, benim size duyduğum 
saygıyı duyun lütfen. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Duyuyoruz, makama da saygı duyuyoruz... 
BAŞKAN — Efendim, izin verirseniz ve müdahalelerden dolayı karıştırmazsam, kaldığım 

yerden devam edeyim. 
31.3.1988 tarihinde "Alınan tasarı ve tekliflerin..." 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Baştan okuyun... 

• BAŞKAN — Baştan olup olmadığını tutanaklardan tetkik edenler, kendi mi dikkatli, ben 
mi daha dikkatliyim, anlarlar; tutanaklarda var onlar. 

"Tekliflerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması ve gerektiğinde, saat 24.00'ten 
sonra da çalışmalara devam olunması..." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Arşivlerde daha yok mu?.. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Arşivlerde daha yok mu?.. 
BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin çalışma usulleri vardır -tabiî, bugün 

biraz fazla kaldınız burada- ben, arkadaşlarımın haleti ruhiyesine razıyım, saygılıyım, dikkat
liyim; ama, görevin başka yapılma şekli yoktur. 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Biz rahatsız değiliz... 
BAŞKAN — Şimdi, sayın milletvekilleri, Anavatan Grup Başkanvekili Sayın Kalemli'nin 

önergesine ek, size okuduğum, örnek, emsal belgeler ifade edilmiştir. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) —- Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, Genel Ku

rul karar versin... 
BAŞKAN — Efendim, siz de müsaade ederseniz, Başkan, neyi nasıl yapacağını... 
Eğer bir usulsüzlük varsa, buyurun söyleyin. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Şöyle efendim : Genel Kurulun kabul ettiği ka

rar bizce yeteri kadar açık. Karar, görüşmeler bitinceye kadar müzakerelerin devamı yönündedir. 
BAŞKAN —Sayın Müftüoğlu, zatı âliniz tecrübeli bir parlamentersiniz ve bir grup baş-

kanvekilisiniz. Şimdi, bir grup başkanvekili bir önerge verirse, Başkan okur mu? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Evet. 
BAŞKAN — Okur. Ne yaptık?.. Okuttuk. Sonra?.. Eğer onun ekleri varsa, onları da tak

dim eder mi?.. Eder. Bundan başka bir şey yaptım mı değerli arkadaşlarım?.. (Gürültüler) 
Rica ederim, evvela, Başkana müdahalenin şartı vardır... Usulsüzlük izafe ediyprsanız, hak

kınızdır, dinlerim; ama, müsaade buyurun, şunu takdim edeyim. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben size, görüşmelerle ilgili bir müracaatın müteaddit örne

ğini arz ettim. Bir de, siz değerli arkadaşlarımın, oradan, usul dışı müdahaleleriyle bana anlat
maya ya da uygulatmaya çalıştığınız istek var, görüş var. O da nedir?.. Biz karar alırız, sen 
uyar ve uygularsın... (DYP ve SHP sıralarından "Estağfurullah" sesleri) Ama, Sayın Kalem
li'nin Önerisi ve iddiasını doğrulayan, açık açık okuduğum bunca örnek var olduğu halde, gö
revli arkadaşlarım beş saatten beri yaptıkları araştırmada, sizi teyit eder sayabileceğimiz bir 
tek örnek bulabildiler... Neyin itirazmdasınız, neyin Başkana müdahalesindesiniz, neyin hak
sızlığı, usulsüzlüğü iddiasındasınız?.. İstirham ederim... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — O birtek örneği bilelim.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, burada ciddî bir görev yapıyoruz ve ben de her zemin

de, her dönemde, kabili izah, kabili müdafaa bir uygulamanın, sizlerle birlikte, dayanağını arı
yorum, yorumunu arıyorum, kararını arıyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, gelelim, bir arkadaşımın, "bugüne gel" dediği olaya. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

Arkadaşlar, Başkanı diniemeyecekseniz... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Hayır, zorla dinletmek gibi bir niyetim yok, ama müsaade buyurun ben de... (DYP ve 

SHP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, kararınızı bir an evvel verin... 
BAŞKAN — Efendim, şimdi, bu müdahalelerle... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Efendim, ben burada, arkadaşlarımla tartışmak, hatta daha öte -affedersiniz, söylemek 
istemiyorum- arzu etmediğim bir diyalog sürdürmek niyetinde değilim. Bu diyalog usulünce 
sürerse sürer, sürmezse gereği yapılır. 

Ben burada, kimseye hakaret etmeden, yalan söylemeden, hikâye anlatmadan, afakî ko
nuşmadan, yapılmış belgesel bir müracaat üzerinde, resmî, usule uygun belgesel bir müracaat 
üzerinde sizlere bilgi arz ediyorum ve yapılacak şeyi tespite çalışıyorum. [DYP ve SHP sırala
rından alkışlar (!), ANAP sıralarından alkışlar] Teşekkür ederim. 
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Sayın Kalemli'nin, önerisinde ve iddiasında Genel Kurula sunduğum, birden çok, çalışma
ların tamamlanabilmesi için saat 24'e kadar yetişmemesi halinde, saat 24.00'ten sonra da çalış
malara devam edilmesinin sarahaten ifade edildiği yazılı belgeler ve bu görüşmelere ait tutanak
lar burada; buna mukabil, sizin iddia ettiğiniz gibi, sadece çalışmaların şu, şu tasarıların bitimi
ne kadar sürdürülmesi ifadesiyle alınan Genel Kurul karan da -örnek o şekilde bile yok, ama-
large bir yorumla, toleranslı bir yorumla, ona yol açabilecek bir tek örnek de bir tarafta. 

Şimdi ben burada, kendi kararımı Genel Kurulun iradesine uydurabilmek ve bende değil, 
Genel Kurulda hasıl olan aykırı görüşleri ve tereddütleri daha da aydınlığa kavuşturabilmek 
düşüncesiyle, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre usul müzakeresi açacağım. Bu usûl müzake
resi cümlesinden olarak değerli arkadaşlarıma, görüşlerini zabıtlara geçirebilmeleri için iki lehte, 
iki aleyhte söz vereceğim. 

KÂTİP ÜYE HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Başkanda zaman mefhumu yoktur. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yeni görüntülerle karşılaşıyoruz. Meclis çalışıyor, Di

van Kâtip Üyesi "Başkanda zaman mefhumu, saat mefhumu yok" diye Genel Kurula hitap 
ediyor. 

Böyle eylemler filan bu memlekete bir şey kazandırmadı. Böyle demokrasi de olmaz, böy
le görev de yapılmaz ve bir şey söyleyeyim... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yarım saatten beri konuşuyorsun Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, eğer bunu zaman kaybı kabul ediyorsanız, bunlara 

lüzum yoktur; Divan Üyesi "Başkanda saat mefhumu yoktur" demez buradan; Başkan da, 
bu lafı izah ve işaret etmek mecburiyetinde kalmaz. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — 20 dakikadan beri konuşuyorsun Sayın Başkan.' 
BAŞKAN —- 20 dakika da olur, 20 saat de olur. Yüce Meclise gelen, gerekirse son nefesi

ne kadar görev yapmaya hazır adam demektir; bunu göze alamayanlara da, uykusunu kıyama-
yanlara da, çalışmaya dayanamayanlara da başka meslekler açık... Türkiye'de demokrasi var. 
(Alkışlar) 

IX. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. (— DYP ve SHP Gruplarının müşterek önergeleriyle kabul edilen çalışma süresinin uzatılmasına 
dair kararın, görüşmelerin saat 24.00'ten sonraya ve içtüzükte belirtilen çalışma gününün dışında bir 
güne sarkması halinde de uygulanıp uygulanmayacağı hakkında 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 64 üncü maddeye göre usul müzakeresi açıyorum. Lehte 
Sayın Mustafa Kalemli, aleyhte Sayın Gürkan konuşacaklar. 

Başka söz isteyen sayın üye?... 
Bulunmadığına göre, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Kalemli, buyurun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Yüce Mec

lisi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bu konuşma niye yapılıyor Sayın Başkan? Usul hakkın

da konuşulmuyor mu? 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Başka bir şeyle ilgili mi konuşmaya başladım acaba?.. 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkana söyledim. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) , 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Pardon; bana söylediniz zannettim, onun için... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Gocunuyor da ondan. (DYP ve SHP sıralarından 

"Konuş" sesleri) 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Arkadaşlarım müsaade ederse konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 00.06 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 00.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

I ' 

, . ' — e ; — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİ7LL İŞLER 
1. — Oturum Başkam ve TBMM Başkam \%küi Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu'nun, SHP 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından yapılan fiilî saldırıya ilişkin açıklaması 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, günün bilinen yoğun çalışmaları içerisinde ve gecenin 

şu saatinde kamu hizmeti görebilmek amacıyla, hepimizin bir şeyler üretmeye çalıştığımız bir 
esnada havanın biraz elektriklendiğini görünce ye çalışmaların uyumunu, sükûnetini sağlaya
bilmek düşüncesiyle 15 dakika ara vermekte fayda mütalaa ederek birleşimi kapatıp içeriye geç
tiğimde Divan Üyesi, koruma görevlileri, Meclis müstahdemlerinin de huzurunda, Tunceli Mil
letvekili Sayın Kamer Genç, içkili olduğu metrelerce öteden anlaşılan, kendini kontrol edemez 
bir halde, şu anda üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatı bulunan naçiz şahsı
ma, tekme, tokat, yumruk saldırmış ve bu çatı altında kürsü dokunulmazlığından, bu çatı al
tında demokrasiden, bu çatı altında hür düşünceden, bu çatı altında millî iradeden bahseden
lerin gözü önünde, hiç de yakıştırmadığım bir saldırıyı fiilen gerçekleştirmiştir. 

Ben, bunu, ne kendisinden korktuğum için, ne vurduğu yumruk ve tekme bedenimi acıttı
ğı, incittiği için değil, bir demokrat olarak, bir milliyetçi olarak, bir parlamenter olarak barış
çı, insan sevgisiyle dolu bir hizmet adamı olarak içim sızladığı için, sadece bilin diye söylüyo
rum ve görevime devam ediyorum arkadaşlarım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sataşma... (ANAP sıralarından "Otur yeri
ne, yeter artık" sesleri, gürültüler) 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Yeter be!.. Sen bu Meclisi hatırdın yahu. Sen bu grubun 
yüz karasısın. Bu grup seni nasıl barındırıyor?.. Yeter be!.. (SHP, ANAP sıralarından gürültüler) 

Yahu, bırakın Allah aşkına... Tekme,.tokat... 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Kimse takdir etmiyor. 
H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Teşekkür etseydiniz bari yahu! (Gürültüler) 
Sayın İnönü, niye bu kadar sessiz kalıyorsunuz?.. 
BAŞKAN — "Bana mazursun dedin, neyi kastettin?" dediler. 
içkili adam, benim gözümde mazurdur, yani kusuruna bakılmaz. Onun için, değerli ar

kadaşım şahittir, ben kendisine mukabele etmedim; "Kamer Bey içkilisin, lütfen kendine gel. 
İstersen bir daha vur, bir daha vur; ama bana vurmuyorsun, Meclisin şahsiyetine vuruyorsun" 
dedim. 

Değerli arkadaşım, "Bana söz ver, ben anlatırım" dedi; ama, burada noktalıyorum de
ğerli arkadaşlarım. 

" , ' ' \ ' . ' • • . • ' ' • ' • . " . . 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Öyle demedim. 
Ben içkili olmadığıma... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Ben bir milletvekilini alkol muayenesine davet edemem, etmem; ama Sayın 

Genç eğer kendisine güveniyorsa, şimdi gitsin, görevlilere resmen alkol muayenesi yaptırsın.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yaptıracağım, ama o zaman sen Meclis Başkanvekilliğinden 

.istifa edecek misin? 
BAŞKAN — Çevresindeki herkes şu anda nasıl alkol dolu olduğunu, tebahhur eden nefe

sinden görmekte, duymaktadır. Bu Mecliste sarhoş vaziyette önüne gelene sövülerek, vurula
rak görev yapılmaz arkadaşlar. 

Ben, Yüce Meclise olan saygım, Meclisi çalıştırma anlayışım ve görev sorumluluğum ne
deniyle bu meseleyi burada noktalıyorum ve usul müzakeresine dönüyorum. 

IX. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
• • ' ' ı ' e > 

1. — DYP ve SHP Gruplarının müşterek önergeleriyle Icabul edilen çalışma süresinin uzatılmasına 
dair kararın, görüşmelerin saat 24.00'ten sonraya ve içtüzükte belirtilen çalışma gününün dışında bir 
güne sarkması imlinde de uygulanıp uygulanmayacağı lıakkında (Devam) 

BAŞKAN — Usul müzakeresine devam ediyoruz. 
Demin, 64 üncü maddenin tanıdığı yetkiyi kullanmak suretiyle, iki türlü de emsallerin bu

lunduğu ve benim kendi vicdanî kanaatimden ziyade, Genel Kurulda değerli arkadaşlarımın 
da aydınlatıcı konuşmalarından faydalanmayı gerekli ve yararlı gördüğüm için açtığım usul mü
zakeresine devam ediyoruz. 

tik sözü Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Kalemli'ye veriyorum. 
Buyurun Sayın Kalemli. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugüh, şu anda görüşmekte olduğumuz 49 sıra sayılı Kanun, bundan önce görüştüğümüz 

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilatıyla ilgili yasa ve bundan sonra görüşmeyi planladığımız kon-
solidasyonla ilgili yasa tasarılarıyla kapsamlı olmak üzere, bugün saat 13.30'da, Danışma Ku
rulumuz toplandı ve bir karar aldı. Danışma Kurulumuzun aldığı karar şöyle : , 

"Öneri: Gündemin 'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler' kıs
mının 19 uncu sırasında yer alan 49 Sıra Sayılı 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 
Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin•"' 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının bu kısmın 2 nci sırasına, 

7 nci sırasında yer alan 20 Sıra Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan 
Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü sırasına alınması ve 1 inci, 2 nci ve 
3 üncü sıradaki tasarıların görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması 
önerilmiştir" şeklindedir. 

Bu karar uyarınca, saat 24.00'e kadar çalışmalarımızı kesiksiz sürdürdük. Ben bundan birkaç 
saat önce, Divanda görevli Kanunlar ve Kararlar Dairesinden arkadaşlarımızdan birisine teyi-
den "Alınan karar gereğince çalışma süresi 24.0Ö'te bitiyor mu, yoksa geçecek mi?" diye sordum; 
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ilgili arkadaşım, "Bize göre saat 24.00'te bitiyor" dedi. Sonra bir ikinci arkadaşımıza tekrar, 
bir yanlışlık olmasın diye sordum, "Hayır efendim, 24.00'ten sonra devam edecek" dedi. Yani 
Kanunlar ve Kararlar Dairesinde çalışan iki arkadaşımın dahi bu konuda fikir beraberliği yoktur. 

Bunun üzerine bir yanlış uygulamayı önlemek kastına matuf olarak Sayın Başkana bir 
önerge gönderdim; önerge burada okundu, önergenin arkasına da, şimdiye kadar olan usulle 
ilgili teamülleri yansıtan örnekler koyduk; sekiz, dokuz tane örnek var. Sanıyorum, Başkan 
bunların beş, altı tanesini Yüce Meclise arz ettiler; ben onları okumuyorum. 

Şimdi, Sayın Başkan ayrıca, bu düşüncemizin aksine, geniş bir toleransla yorumlandığın
da, sarahat olmamasına rağmen, görüşmelerin devam edebileceğine dair bir örneğin; ama tek 
bir örneğin de bulunabildiğini ifade etti; dört-beş saatlik aramalara rağmen. Bununla ilgili bir 
tek örnek bulunmuş; ama ben yedi, sekiz tane aksi örnek verdim. 

Muhterem milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 55 inci maddesi çok sarih. İçtüzüğün 55 inci 
maddesi diyor ki, "Resmî tatile rastlamadığı takdirde, Millet Meclisi Genel Kurulu, Salı, Çar
şamba, Perşembe günleri saat 15.00'ten 19.00'a kadar toplanır. 

Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul toplantı gün ve saatlerini değiştirebilece
ği gibi, -ki, bugün Genel Kurul toplantı saatini değiştirmiştir, gününü değiştirmemiştir- diğer 
günlerde de toplantı yapılmasına karar verebilir." Yani, diğer günden maksat, Mecljsin normal 
çalışma günü dışındaki gündür. Biz, bugün aldığımız kararda, diğer günle ilgili, yani cuma 
günüyle, bitmezse cumartesi günüyle, bitmezse pazar günüyle ilgili bir karar almış değiliz. 

Şimdi, bunun üzerine ben, sayın grup başkanvekillerine biraz önce, gene çok iyi niyetli 
bir müracaatta bulundum ve "Böyle bir durum var. Eğer yardımcı olursanız, bir iyi niyet orta
mı doğdu" dedim. Nasıl?.. Daha önce verilen önergelerle gündem tıkanmıştı, biz bunun yanlış 
olduğunu muhalefet grupları olarak ifade ettik, siz bir iyi niyet gösterisinde bulundunuz, bu 
önergelerinizi çektiniz; biz de verdiğimiz söze sadık kalarak aynı iyi niyet çerçevesi içerisinde, 
engelleyici değil, düzeltici, yardım edici ve sağlıklı yöne götürücü 19 adet önerge verdik; tıka
madık, engellemiyoruz. Bu saatten sonra da, ne yoklama isteme suretiyle, ne de "karar yeter
sayısı var mı?" diye teklifte bulunmak suretiyle gündemde bir kesintiye sebep olmayacağız. 
Geliniz, zaten kamuoyunu aylardır yeterince germiş olan bu kanun tasarısını bu gece 24.00'te 
kaldığı yerde bitirelim, çarşamba günü devam ederiz. Başlamış olan bu karşılıklı bu iki iyi ni
yet gösterisinin devamında fayda var. Arkadaşlarımız iyi niyetle dışarıya çıktılar, konuştular, 
danıştılar ve bana dediler ki, "Biz arkadaşlarımızla görüştük, devam etmek istiyoruz." Saygı 
duyarım, gayet tabiî bu da bir karardır, onun üzerine Ben müracaatımı Başkanlığa yaptım, 
sonra münakaşalar başladı; ama, şimdi üzülerek görüyoruz ki, hiç tasvip etmediğimiz, hiç is
temediğimiz, bazı olayların ara verme sırasında da olduğunu, Sayın Başkan, Meclisin Yüce 
kürsüsünden bize bilgi olarak arz ettiler. Son derece üzüldüğümü ve bu hadiseyi Grubum adı
na kınadığımı ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bana şu anda gelen bir bilgi var, Bu bilgiye dayanarak, bu bilgiye 
güvenerek, sizlerden bir kere daha rica ediyorum, Başkanlık Divanına da arz ediyorum, şu gergin 
ortamı bu gece devam ettirmekte şahsen ve hiçbir parti grubumuza toptan fayda yoktur. Bu 
kanun, ne bekleyen hâkim arkadaşlarımıza, ne de milletimize, bu şekliyle çıkarsa, bir yarar 
sağlamayacaktır. Hakikaten rica ediyorum, hakikaten istirham ediyorum, geliniz şu işi buradav 

keselim, kaldığımız yerde bırakalım, çarşamba günü daha medenî bir atmosferde, daha salim 
kafayla, birbirimize duyduğumuz saygının gereği olarak, bu kanunun çıkarılması için biz de 
yapıcı yönde gayret içerisinde olalım. 
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Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. , 
Usul müzakeresi münasebetiyle aleyhte, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili 

Sayın Aydın Güven Gürkan. 
Buyurun Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, gerginlik 

üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. 
Gerçekten, Meclisin ortamı, görünebilir ve haklı bir neden olmaksızın gerdirttirilmiştir, 

bilinçle yapılmıştır, amaçla yapılmıştır, kasıtlı olarak yapılmıştır. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) Bunu, DYP ve SHP grupları hak etmediler. 

NABİ SABUNCU (Denizli) — Adam yumruk vuruyor yahu... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —- O ayrı efendim, o konuya da değineceğim, bu

radaki gerginlikten söz ediyorum. Görmediğim olay hakkında da düşüncelerimi ifade edeceğim. 
Bunu DYP ve SHP grupları hak etmemişlerdir çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi çok 

yoğun bir gündemi, yaz tatilinden önce çözmek, gündemini boşaltmak mecburiyetindedir. Umut
la beklediğimiz Anayasa değişiklikleri gündemdedir, umutla beklediğimiz İçtüzük çalışmaları 
gündemdedir ve Türkiye BüyükMiIİet Meclisinin, alışageldiğimizden daha hızlı bir biçimde 
çalışması zorunluluğu vardır. 

Geçtiğimiz hafta toplandığımız Danışma Kurulunda bu gerçekleri ifade ederek, Meclisin 
alışılmış temposu, mümkünse, ortak kararımızla değiştirerek, daha hızlı çalışma gerekliliğini 
arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Grup Başkanvekilleri olarak bugün müzakere ettiğimiz bu 
yasa tasarısını geçtiğimiz hafta müzakere etme yolunda kararımız vardı bizim, üstelik bunu 
sağlayabilecek Meclis çoğunluğumuz da vardı, hiçbir zorluğumuz yoktu; ama, arkadaşlarımız 
: "Biz cuma günü Kıbrıs'a gitmek istiyoruz, lütfen bu yasa tasarısını önümüzdeki haftaya 
erteleyin" dediler ve hiçbir sorun yapmadan, bu yasa tasarısını bu haftaya erteledik, kendileri
ne de bu hafta mutlaka görüşeceğimizi ve belki çok uzun süre görüşeceğimizi de o Danışma 
Kurulunda ifade ettik, çünkü, Anayasayı ve içtüzüğü Meclis tatile girmeden görüşmek gibi 

/ bir yükümlülüğümüz var, dedik. Bunu yaptiK; bununla da yetinmedik, bir tek söz üzerine, en
gelleme yapmayacakları sözü üzerine, hiç tereddüt etmeden, büyük bir güven göstererek, öner
gelerimizi de çektik. , 

"Bu önergeleri niye verdiniz?" derseniz, Anavatan Partili arkadaşlarım elbette hak vere
ceklerdir ki, bundan önceki müzakerelerde bir hakkın kötüye kullanılarak çok aşırı uzatmala
ra gidilmesi, iradenin bir türlü belirlenmemesini sağlayıcı yöntemler nedeniyle buna gerek gör
müştük; ama, bir tek söz üzerine önergelerimizi çektik ve arkadaşlarımız -19 adet, bana söyle
diklerinde 27, 28 adetti- Yüce Meclisin dikkatini çekiyorum, 28 adet önergeden söz ettiler, "Olur, 
hayhay* 28 adet önergeyi getirin, görüşmeye hazırız" dedik. Böyle ılımlı ve uyumlu bir ortam
da bu geceye geldik. 

Bu gece çoğunluk var, Meclis diri ve ilgili, dinleyici locaları dahi, bu diri ve ilgili kamuo
yunu gösteriyor ve herkes görev yapmaya hazır, kimsenin bir şikâyeti yok. Üstelik bu Meclis, 
Anavatan Partisi döneminde 17, 18, 20 saate yakın çalıştırılmaya da alışık bir Meclistir, bu 
performansa da sahip bir Meclistir. Bundan çok daha önemli yasaları, yaşamsal önemdeki ya
saları, kesintisiz 17, 18 saat çalışarak çözmüş bir Meclistir. Onun için, hiç gerginleşmeyi 



T.B.M.M. B : 71 30 . 4 . 1992 O : 5 

gerektirecek bir şey yok, konuşmalar gayet uygar bir biçimde gidiyor; ama, bir çoğunluğa kar
şı, bir azınlık iradesini kabul ettirme hevesine kapılındı, bu yasa tasarısını ne pahasına olursa 
olsun engellemeye, zorlaştırmaya -biz ne kadar kolaylık gösterirsek gösterelim- bu yolu mutla
ka açmaya kararlı gibi davrandılar ve gene biz bu fırsatı vermeyeceğiz. Kapatmak istiyorsanız, 
kapatmaya hazırız; ama, yapay gerginliklere sebep olmayacağız ve bu yasa tasarısını çarşamba 
günü çıkartacağız, kesin çıkartacağız. 

Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum : Sayın Başkan, açtığınız usul müzakeresini doğ
ru ye haklı saymıyorum. Bize, doğru davrandığınızı düşünmüyorum. 64 üncü maddeye daya
narak usul müzakeresi açmanızın nedeni, oylama konusunda bir yetki kullanma hakkını ken
dinize ayırabilmek içindir. Biz, şimdi, burada müzakere yaptıktan sonra, bizim üzerimizde öy
le bir izlenim veriyorsunuz ki, 64 üncü maddenin oylama yapılıp yapılmayacağı konusunda 
size tanıyacağı takdir hakkını, bu önergenin lehine kullanarak "oturumu kapatıyorum" diye
ceksiniz. Bu, büyük bir usulsüzlüktür. Çünkü, oylanması gerekli olan, Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili arkadaşımızın önergesidir. Bu önergeyi oylamanız gerekli; eğer bir oylama, yapa
caksanız. Bu önergeyi oylamadan, "ben bu önergeyi dikkate alarak Meclisi kapatıyorum" di
yemezsiniz, böyle bir amacı 64 üncü maddeyle gerçekleştiremezsiniz. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) Eğer oylamaya gideceksek, arkadaşımızın Önergesi oylanmalıdır. O önergenin oy
lanmasında, biliyoruz ki, eğer biz oy vermezsek, o önerge reddedilecektir. 64 üncü madde ko
nusundaki uygulamanız, bir Meclis çoğunluğuna karşı, bence -dilim varmıyor ama- saptırma 
yollarını açık tutmak içindir. ," . ' 

Sayın Başkan, o oturumda zatı âliniz de vardınız ve bütün varlığınızla biliyorsunuz ki, 
o belirginleşen irade, bu yasaların bitmesine kadar Meclisin kesintisiz çalışması yolunda idi. 
Bunda hiçbir tereddüt yoktu; siz de bunun tanığı idiniz. Hiçbirimiz, buraya geldiğimizde, ge-
ceyarısı saat 12.00'de tatil yapmak, oturumu kapatmak gibi bir durumla karşılaşacağımızı ak
lımızın köşesinden geçirmiyorduk. Üstelik, Meclis oyunu verirken, Meclis oyunu kullanırken, 
"ben çalışacağım" derken, "saat 24.00'e kadar çalışacağım" demedi, siz de tasrih etmediniz. 
Eğer böyle düşünüyordunuzsa ve Sayın Kalemli arkadaşım böyle bir izlenime sahip idiyse, Yü
ce Meclise bunu açık açık söylerdiniz, Yüce Meclis de saat 24.00'e kadar mı çalışacağı konu
sunda kendi kararını kendisi verirdi. 

Şimdi, Yüce Meclisten karar kaçırılmaya çalışılıyor. 
Bu çoğunluk açık ve özgür iradesiyle, bu yasaların bitimine kadar çalışma kararını verdi. 

Şimdi, birtakım deliller göstererek, birtakım tüzük oyunları, tüzük boşluklarından yararlan
maya çalışarak, bu iradeyi aşmaya çalışıyorsunuz. 

Bu iradeyi size aştırmayız. Biz, kendi irademizle Meclisi tatil ederiz, oturumu tatil ederiz, 
salı günü devam ettiririz; inatlaşacaksak, bu çoğunluğun iradesini aştırtmayız; ama, inatlaş
mak istemiyoruz; buna gerek yok. Bu çoğunluk, parmaklarıyla, bu yasaları bitirmeye karar 
vermiştir. Siz istemiyorsanız, hay hay... Demokratik gelenekleriniz gereği bir azınlık iradesini 
oluşturduğunuz için, size saygı duyma zorunluluğunda olduğumuz için hay hay, çarşamba de
vam edelim; ama, hangi kararı verdiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Siz Sayın Başkanım, Meclisin çoğunluk iradesinin savunucusunuz. Hangi partiden gelir
seniz gelin, o makamda olduğunuz sürece savunmak zorunda olduğunuz tek şey, bu çoğunlu
ğun iradesidir. Bu çoğunluk da özgür iradesiyle, devam kararını vermiştir; ama, şimdi arka
daşlarımız arzu ediyorsa, bundan biz vazgeçmeye hazırız. '. 
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Şunu da ifade etmek istiyorum : Verdiğiniz öneriler, verdiğiniz örnekler, açık değil. Eğer 
Danışma Kurulu bir karar vermiş olsaydı; siz, o kararı, zamanı geldiğinde yorumlamak mec
buriyetinde kalsaydınız, belki "Ben bu kararı, gece yarısı, 24.00'te bitecek bir biçimde 
yorumluyorum" diyebilirdiniz ve o sizin hakkınız olabilirdi; ama, burada bir oylama yaptınız, 
burada Meclis bir irade belirledi. Bunu artık tartışmaya alamazsınız. Eğer sadece Danışma Ku
rulunun bir kararını siz uyguluyor olsaydınız, Meclisin oyuna başvurmamış olsaydınız, belki 
böyle bir yolu açık tutmuş olabilirdiniz. Üstelik, siz Sayın Başkan, Danışma Kurulunda aldığı
mız kararların doğru biçimde formüle edilmesinden de sorumlusunuz. 

özellikle Divandaki bürokrat arkadaşlarımı uyarmak istiyorum : Bizim irademiz açıktı, 
bizim irademiz kesintisiz bir biçimde bu yasalar bitinceye kadar çalışmaktı; bunu formüle edenler, 
öyle formüle etmek yükmülülüğühe sahiplerdi. Orada "24.00'e kadar" şeklinde böyle bir ge
lenek var idiyse ve böyle bir gelenek biliniyorduysa, bize yardım etmekle yükümlü kadro ve 
takım, bizi uyarmak zorundaydı. 

Şeklî eksikliklere dayanarak, Meclis iradesi ve çoğunluk iradesinin saptırılması yollarına 
gidilmemelidir; bunun sonu kötüdür. Buna rağmen, Sayın Kalemli Arkadaşımın ve onun tem
sil ettiği Anavatan Grubunun arzuları doğrultusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
arkadaşlarımızla birlikte şu önergeyi size takdim ediyoruz, grupların ortak kararları doğrultu
sunda, arzu ediyorsanız birleşimi kapatabilirsiniz efendim. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Şimdi, Refah Partisi Grubu adına Sayın Şevket Kazan'ı davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Kazan. 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Kalemli tarafından verilen bir önerge ve bu önergeye bağlı olan belgeleri hepimiz dinle
dik. Bu önergede ve bu önergeye bağlı belgelerde, bir husus, bir hakikat ortaya konulmak is
tendi. Meclisin sürekli veya süreli çalışması hususunda tanzim edilecek bir önergede, eğer o 
çalışma saat 24.00'ü tecavüz edecekse, mutlaka önergeye bu konuda bir sarahat konulması ge
rektiği ifade edildi. Sayın Başkan, talebe ekli bu belgeler muvacehesinde resen kararını verebi
lirdi; ama, Sayın Başkan, bizim kanaatimiz odur ki, bu kadar önemli bir kanunun gerçekten 
saat 24.00'ten sonra görüşülmesini arzu ettiği için, usul müzakeresi açılmasına belki gerek ol
madığı halde, bir usul müzakeresi açtı. Bu usul müzakeresini açtıktan sonra, bir oylama yap
mak mukadderdi. Her ne kadar, 64 üncü maddede, bu konuda Başkana bir takdir yetkisi tanı
nıyorsa da, usul müzakeresi açmış olan bir Başkanın, burada böylesine bir çoğunluk mevcut
ken, onu oylamadan Meclisten ayrılması mümkün değildir; bunu arkadaşlarımızın takdir ede
ceğine güvenim vardır, itimadım vardın Elbete, bu kabil usul müzakerelerinin açılmasında da 
fayda var; çünkü bunlar birer emsal teşkil edecektir. 

Bugünkü önergede talep edilen arzu hilafında uygulamada sadece bir tek örnek oldu; ama 
aksine yedi, sekiz tane örnek oldu ve burada dile getirildi. Bu akşamki uygulamayla, o bire 
ilaveten belki ikinci bir uygulama imkânı hâsıl olacak ve böylece hangi yönde irade gelişecek 
olursa, o yönde karar alınacaktı. Ancak, yapılan münakaşalar buna imkân vermedi ve 15 da
kikalık bir ara verildi. Refah Partisi Grubu olarak, arkadaşlarımızla, bu kanunun ikmaline ka
dar, hatta bu kanunu takiben bir kanun daha var, onun da görüşülmesi söz konusu, bu önerge 
muhtevası içerisinde, onun dahi görüşülmesinin tamamlanmasına kadar, bu toplantıda bulun
maya kararlıyız. 
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Değerli milletvekilleri; ancak, bir durum var : Üzülerek müşahade ettiğim husus şudur : 
SHP Grup Başkanvekili arkadaşımız Sayın Aydın Güven Gürkan, burada, önerge üzerinde aleyh
te yapmış olduğu konuşmada, daha önce Sayın Başkan tarafından ifade edilen bir saldırı olayı 
konusunda en ufak bir üzüntü ifade etmedi. Biz, Refah Partisi olarak, şu Meclisi yöneten Meclis 
Başkanvekili kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, eğer, bu Başkana saygınlığımızı 
muhafaza edemezsek, elbette bir gün bizden bunun hesabını sorarlar. 

Değerli kardeşlerim, onun için, bu önerge üzerinde konuşmaktan ziyade, arkadaşlarla al
mış olduğumuz bir kararı ifade etmek için söz almıştım; ifade edeceğimiz o husus şuydu : Sa
yın Başkana müteveccih olan bu saldın karşısında, bunun İçtüzükte mutlaka müeyyidesi var
dır ve bu müeyyide uygulanmalıdır. Eğer, bu müeyyide uygulanmazsa, Refah Partisi Grubu 
olarak, bu oturum için, sırf bu davranışı protesto bakımından bu Meclisten ayrılıyoruz diye
cektim. Ancak, grup başkanvekili arkadaşlarımız arasında bir görüşme oldu ve bu görüşme 
neticesinde, bu müzakerenin selametle yürütülemeyeceği konusunda bir mutabakat oldu. Bu 
mutabakat muvacehesinde, biraz önce belirtmiş olduğum hususun mutlaka gereği yapılmak 
üzere, zannediyorum Genel Kurul bu konunun görüşülmesini çarşamba gününe bırakacaktır. 
Bunu gerçekten arzu ediyorum ve arkadaşlarımın da kanaati olarak ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Grup Başkanvekillerinin konuşmalarından sonra 

ortak bir kararla size verdikleri bir müracaat vardır. 
BAŞKAN — Evet... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu müracaat karşısında, ben, Yüce Başkanlığa tak

dim ettiğim Önergemin işlemden kaldırılmasını arz ediyorum, takdirlerinizle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
İ. — Oturum Başkanı ve TBMM Başkam Vekili Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu'nun, SHP 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından yapılan fiilî saldırıya ilişkin açıklaması (Devam) 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, bir cümle söylememe izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Tabiî efendim; buyurun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Size yapıldığı söylenen, zatı âlinize Mecliste yapılan 

saldırıyı ben yaşamadım, görmedim; ama, her ne hal ise, bu Yüce Meclisin çatısı altında, kim 
tarafından olursa olsun ve kime karşı olursa olsun, kullanılacak kaba kuvvete SHP Grubu olarak 
şiddetle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şahsıma sataşma vardır, müsaade ederseniz 
sataşma için söz istiyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, artık tahammülümüz yok... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Her insanın savunma hakkı vardır... 
BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben vurmadım sana... 
BAŞKAN — Daha, Başkan, görevi gereği ağzını açmadı; takdirinize!.. Bana kim vurursa 

vursun, "yel kayadan ne alır, eser de geçer" diyor; ama, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben vurmadım sana. *••' 
BAŞKAN — Burada, Anayasal, demokratik görev yapıyoruz. 
"Vurmadım" diyor, ' 
Sayın öztaylan, sizi şahadete davet ediyorum, buyurun kürsüye. . , • 
Ben, grup başkanvekillerinin mutabakatıyla oturumu kapatıyordum; yalnız, Sayın Gür-

kan da, usta belâgatıyla, hem birinci konuşmasında "kışkırtıldı, kasıt vardır" dedi, hem de, 
"sizin ifadenizle, olduğu söylenen" dedi; ama, neden Sayın Gürkan. ve neden Sayın Bakan Er
man koşa koşa oraya geldiler ve geldikleri zaman ne gördüler de... 

istirham ederim arkadaşlarım... Ben, maruz kaldığım saldırı için kimsenin şahadetine muh
taç değilim, kimsenin muhafazasına da muhtaç değilim; beni Allah korur, beni inançlarım ko
rur. Kim oluyor, falan veya filan?.. Vekâlet ettiğim süre boyunca, korumalarıma izin verdiğimi 
herkes biliyor. Onun için, ben burada yakınma edebiyatı yapacak adam değilim; ama, atılan 
yumruk, atılan tekme, millî iradeyedir. 

Buyurun Sayın Divan Üyesi. ' » 
KÂTİP ÜYE MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; şu anda çok sinirli olduğum için, sizlere hitap ederken yanlış kelime kullanırsam, af
fınıza sığınırım. 

Millyetçi ve mukaddesatçı bir gencim. Hepimiz bu iman, bu inaç doğrultusunda bu Yüce 
Meclisin çatısı altına gelmiş, bu ülkenin evlatlarıyız. Kuldan korkmam, Allah'a hesap veririm, 
Allah'tan gayri kimseden de çekinmem. Hiç kimseye, kimsenin hatırı için, mensubu olduğum 
Doğru Yol Partisine ve Hükümetime şirin görünmek için de yalan söyleyecek halim yok. (RP 
ve DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanımızın, Meclis Başkanımızın odasında bulunduğum süre içinde, orada, ma
alesef üzülerek müşahade ettiğim olayda, Sayın Kamer Genç ağabeyimiz gelerek bir tekme ve 
bir yumruk vurdu ve bunun müteakibi de olacaktı; fakat, ben tuttum, bunu engelledim. Hadi
se budur. ' 

Affınıza sığmıyorum, hepinize saygı ve sevgilerimle hayırlı akşamlar diliyorum. (ANAP, 
RP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de savunma hakkına sahip değil miyim Sayın Başkan? 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Nu utanmaz adam yahu!.. Hâlâ... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, benim 64 üncü maddeye göre usul müzakeresi açma

mın, itimat buyurunuz, yegâne sebebi şudur : Genel Kurulca bir şekle, bir karara bağlanma
mış, birbirine aykırı durumlara yol verebilen, cevaz verebilen değişik ve karışık bir uygulama 
karşısında, söz sahibi olan, irade sahibi olan Yüce Meclisin, değişik başkanlara göre, değişik 
yorumlara göre, değişik yönetimlere göre karışık kararlar vermesi yerine, bir karar vererek, 
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meseleyi, Meclisin iradesi şeklinde karara bağlanmasını daha yararlı gördüğüm için ve buna 
da yapılacak konuşmalarda usul müzakeresinin ışık tutacağına inandığım için bu müzakereyi 
açmıştım; ama, Sayın Gürkan, saygı duyduğum kabiliyetlerinin yanında, yeni anladığım başka 
kabiliyetleriyle, beni içimi, benim kafamı da okuyarak ve onu burada ifade ederek, "takdir 
hakkımı kullanmak; oylamadan kaçmak; Meclisin iradesini aşmak" gibi bazı niyetlerim oldu
ğunu da ifade buyurdular. 

Bağışlasınlar; evhamdır. 
Ben bu meseleyi burada noktalıyorum ve grupların mutabakatıyla verilmiş olan bu önerge 

gereğince, sözlü sorularla, Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini görüşmek için, 5 
Mayıs 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.59 
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İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
Ali Yalçın öğütcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
t. Melih Gökçek 
Salman Kaya 
Orhan Kilercioğlu x 

İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
ibrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
tsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

450 
202 
200 

1 
1 

Kanunlaşmıştır. 

248 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioglu 
Mehmet Kahraman 
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EDlRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Köse 

GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Mustafa Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 

- Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
- Y. Fevzi Arıcı 

Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. tstemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İsmail Cem 

Nami Çağlayan 
Tansu Çiller 
Halil Orhan Ergüd'er 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Ersin Faralyalt 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Selahattin Karademir 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
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KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
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SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Koray Aydın 
Kemalettin. Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

(Reddeden) 
İSTANBUL 
Ali Oğuz 

(Çekinser) 

VAN " 
FethuIIah Erbaş 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
H. UIuç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Mehmet Sağdıç (iz.) 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
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UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 

Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç (İz.) 
Abdülkerim Zil an 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli (tz.) 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 
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BOLÜ 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
Tevfik Türesin 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
İbraHim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (l.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Evren Bulut 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 

Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner . 
Melike Tugay Haşefe (İz.) 
Fevzi İşbaşaran (İz.) 

Hüsamettin Cindoruk (Başkan) A d n a n Kahveci 
İbrahim Yaşar Dedelek Ercan Karakaş 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (İz.) 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk (İz.) . 

GİRESUN 
Burhan Kara (l.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 

HATAY 
Bestami Teke 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 

Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.) 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan (İz.) 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Güneş Taner (İz.) 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy (İz.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendüler 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
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KARS 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali (İz.) 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Er tekin 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak (İz.) 
Yusuf Bozkurt Özal (İz.) 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı (İz.) 
Ekrem.Pakdemirli 
Faruk Saydam 

Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Ankan 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit (İz.) 

MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı" Sakik 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR, 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Gavit Sadi Pehlivanhoglu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür (İz.) 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoglu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar (İz.) 

Naif Güneş 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoglu ' 
Ferit Aydın Mir kelam 
Abdürrezzak Yavuz 

ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak (İz.) 

TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 

TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
AH Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURUU SUNUŞLARI 

. 1 . — Meclis Soruşturması önergesi (9/6) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

& ^ C ) 

3 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — istanbul Kentinde Yapılacak Olumpiyat Oyunları Kanunu Tasarısı 
ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/373) (S. Sayısı: 63) 



5: 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak.İçin alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Aksaray Milletvekili îsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) .,. 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Perin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri Uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

7.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) • \ 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana-

, yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) . 

9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ye 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

10. —- Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 incimaddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürelsorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) ' 

16. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

17. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarlnca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) -

19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

20. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

21. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta-. 
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) • 

23. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını: tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

31.— Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve İ01 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

35. — Antalya Milletvekili Faik Altım ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

36. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarım tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

37. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarım ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

38. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

39. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

40. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

41. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş1 güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

42., — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

43. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin Ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 
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44. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçi ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görev
lilerinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politi
kalar tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/48) 

46. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli 
derneklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/49) 

47. — Sivas Milletvekili Abdulîatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıkları
na bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

48. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
reminde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

49. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörü
nün içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

50. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yatakla
rımızın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masınailişkin önergesi (10/52) 

51. -— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve 
Nusaybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

52. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek 
Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alın
ması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

53.— Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme po
litikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
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I. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

*2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

*3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

*5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

*6. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Oıhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi (6/58) 

*8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (£/59) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün 
edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü ne
deniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) ' . - . . ' . • ' " 

*10. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukat
lık mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

II. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

*12. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

13. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

14. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

"''15. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'm, istanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) - . - . . , . 

; .;. .. • . . -a— 
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16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

17. —'Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka-
pısina ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

22. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

23. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkili Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

24. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nunj Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

25.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

26. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

27. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

•28. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

29. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

*30. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

*31. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

32. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırdıkları "na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 
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*33. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

34. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/99) 

35. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'jıuıiL, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

36. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

37. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 

38. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

39. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

•40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz 
- Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

41. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

42. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

43. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*45. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/110) 

*46. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) 

48. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 
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*49. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santral
lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

50. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

51. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

•53. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*54. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

*55. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) * 

*56. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

57. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigcn'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütttn'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

59. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlü'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

60. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

61. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

62. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

63. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

64. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan köyün 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından, sözlü soru önergesi (6/130) 
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65. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

66. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

67. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

68. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

69. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

70. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

71. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma Ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

72. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

73. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'üri, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkili Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 

74. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/140) 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

76. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/142) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Kara
yolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) ' . ' • • , 
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81. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

82. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

83. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin; Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

84. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

85. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nm, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

86. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

87. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

88. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

89. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

90. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

91. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

92. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

93. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

94. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

12 
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95. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

96. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

97. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

98. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

99. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır ili 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) . 

103. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

107. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

108. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ili Espiye ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) , . 

110. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'mn, İzmir ili Bornova ilçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 
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111.— İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

112. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

113. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

114. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

115. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) -

116. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

117. — Erzurum Milletvekili Oktay özttirk'tin, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önergesi (6/185) 

118. — Afyon Milletvekili ismet Attila'mn, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/187) 

119. — Afyon Milletvekili ismet Attila'mn, kaynak kullanımını destekleme prk. 
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

120. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

; 121. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

122. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

123. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

124. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) ' • ' l ' . 

125 — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

0 
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126 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kollan üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

127. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

128. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

129. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

131. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, .Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/201) 

132. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

133. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemİiha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

134. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazm ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

135. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

136. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

137. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/208) 

138. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

139. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

140. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

141. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 
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142. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

143. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

' 144. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

145. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

146. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

147. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların dayardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

148. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

149. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) -

150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

151. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkjn Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) . 

154. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

155. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

156. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

157. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğal gaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

_—_ rüsi _ —— 
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158. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

159. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

160. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) . 

161. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

162. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'mn, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

163. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

164. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

165. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

166. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

167. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

168. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

169. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

170. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

171. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

172. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
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173. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

174. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tanm sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

175. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

176. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) ; 

177. — Şanlurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Akçakale İl
çesi Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı iddiaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

178. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

179. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

180. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

181. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

182. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

184. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

185. — îçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

186. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 
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187. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

188. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

189. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

190. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

191. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

192. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

193. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

194. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

195. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru'önergesi (6/268) 

196. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) ' , ' 

197. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/270) 

198. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/271) 

199. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

200. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

201. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 
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202. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/275) '••«;• 

203. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdür'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

204. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

205. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın*in, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/278) 

206. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

207. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

208. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) . ' " • • • 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

211. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) ; 

212. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S'.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

213. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 
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1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/49,1/59, 
1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

3. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 
9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

4. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

5. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkmda Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 

x 6. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

' X 7. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 
20) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

8. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı.: 27) (Dağıt
ma tarihi : 21.2.1992) 

X 9. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x ıo. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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x 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

12. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

13. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tekjiıî ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

x 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ye Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x • 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 16. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

17. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Karnin Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

18. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

19. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/333) (S. Sa
yısı : 49) (Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi İmalatına ilişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylannasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

22 
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21. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve,Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

22. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1992) 

X 23. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'mn 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tari
hi : 10.4.1992) 

24. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve.2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

25. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayışı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

26. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

27.— Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

28. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

29. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sa
yılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 
1 İnci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dâir 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/367, 2/22, 
2/200) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 19. Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 49) ^ 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 
190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/333) 

T.C. 
Başbakanlık ... 24.1.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md.07/101-229/01416 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.1.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlı
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi birinci sınıf hâkimler, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri ile Bakanlık Merkez Teş
kilatında görevli Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürler ile 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanıdır. Anılan unvan ve sıfatta bulunanla
rın kadroları sınırlı ve muayyen olduğu için, birinci sınıfa ayrılmış olup da Yargıtay ve Danış
tay'a üye olma hakkını kaybetmemiş hâkim ve savcılar arasından üstün liyakat göstermiş olan
ların, birinci sınıf olan bu görevlere gelmeleri ve bu sınıfa dahil edilmeleri mümkün olama
maktadır. 1984 yılına gelinceye kadar bu iki sınıf arasında yapay biçimde ortaya çıkmış bir 
unvan farkı bulunmakla beraber, hiç değilse maaş farkı bulunmuyordu/Ancak, 1984 yılından 
itibaren bu iki sınıf arasında giderek artan ve takribi son katsayı artışları ile birlikte iki milyon 
liraya yaklaşan bir maaş farkı meydana gelmiş ve bu durum meslekte huzursuzluğa ve yakın
malara sebebiyet vermiştir. "Birinci sınıfa ayrılmış" ve "birinci sınıf" hâkimlik şeklindeki bir 
ayırım, ortaya yapay bir durumun çıkmasına neden olmuştur. Birinci sınıfa ayrılmış bir hâki
me, birinci sınıf saymamanın geçerli, tutarlı bir mantığı ve nedeni de bulunmamaktadır. 



öte yandan, Bakanlık Merkez Teşkilatında çalışan hâkim ve savcıların gerçek anlamda, 
yargısal görev ve yetkileri bulunmamaktadır. Unvanı ne olursa olsun, idarî bir görevde çalışan, 
yargılama yapmayan ve yargı.kararı verme yetkisi bulunmayan'hâkim sınıfından görevlilerin, 
idarî görevlerinde de "Hâkim Teminatı"ndan yararlandırılmaları Anayasa Hukuku hüküm ve 
ilkeleri ile bağdaşamaz. Ayrıca böyle bir durum makul, doğru ve gerçekçi de sayılamaz. 

Türkiye'nin gelişen sosyo-ekonomik durumu ve hukuk yapısı, Adalet Bakanlığının bün
yesinde de gelişme ve büyümeler meydana getirmiş; gelişen bilim ye teknoloji karşısında, hu
kuk konuları ile malî, ekonomik ve sosyal konularda bilgi, birikim ve deneyimlerinden yarar
lanılabilecek uzman ve danışmanlara gereksinimi ortaya çıkarmıştır. 

Taşra teşkilatı ile merkez teşkilatında bulunan Bakanlığa ait veya ona tahsis edilmiş çok 
sayıda bina ve tesislerin etüt, proje, yapım, bakım ve onarımları ile denetimlerinin sağlanması 
Bakanlık bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesini, yeni bir teknik dairenin kurulmasını 
zorunlu hale getirmiştir. 

Hukuk alanında içerde ve dışardaki gelişmeleri, öğreti ve uygulamaları izlemek, bunları 
yayın ycîu ile hâkim ve savcıların bilgilerine sunmak, merkez ve taşra teşkilatındaki kütüpha
ne ve kitaplıklara işlerlik kazandırmak zorunluluğu doğmuştur. 

Temel yasalar üzerinde çalışmalar yapmak üzere,, oluşturulan komisyonlarda görev alan 
uzman personele ödenecek huzur ücreti ve huzur hakkı miktarlarının bu kişilerin mesailerini 
karşılayacak hale getirilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. 

Atanmaları Adalet Komisyonlarına ait olan memuriyetlere, çok sayıda atanmaların söz 
konusu olabilecek hallerde, bürokratik işlemlerin azaltılması, sınavların standart hale getiril
mesi ve sınav maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. 

2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasasında Kurulan atama ve nakillerle 
ilgili kararlarının müşterek kararname ile yayınlanmasının, Kurul Kararlarının Anayasa gereği 
kesin olması ve tamamlanması için ayrıca hiç bir merci ve kurumun onayına gereksinimi olma
yan bir yapı ve şekle sahip bulunması nedeniyle makul gerekçesi bulunmamaktadır . 

Yukarıda belirtilen nedenlerle; 
Birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkimler arasında ortaya çıkan haksız durumları gi

dermek; yakınmaları, huzursuzluğu ve de meslekte deneyimli olan hâkimlerin erken emekli 
olmalarını önlemek için birinci sınıf olmayı bazı koşullara sahip hâkimlerin bir kısmına teşmil 
etmek; 

• • ' -I 

Bakanlık üst düzey kadrolarındaki görevlilerin idarî nitelikte olmayan yargısal görevlere 
atanmalarını, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklif etme olanağım Bakana vermek su
retiyle yargı ve Bakanlık hizmetlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak; 

Bakanlık üst düzey görevlerine atanmaların Bakan teklifi ve Başbakan onayı ile yapılma
sını mümkün kılmak; 

Bilgi ve deneyimlerinden yararlanılabilecek kişileri Bakanlık Yüksek Müşavirliği veya Ba
kanlık Müşavirliği görevlerine getirebilmek; 

Hukuk sahasında yayınlar yapmak, merkez ve taşra teşkilatındaki kütüphanelere işlerlik 
kazandırmak üzere Bakanlık Merkez Teşkilatında Yayın İşleri Daire Başkanlığı kurmak; 

Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan bina ve tesislerin etüt, proje, yapım, bakım ve ona
rımları ile bunların denetimlerini sağlamak üzere Bakanlık Merkez Teşkilatında Teknik işler 
Daire Başkanlığı kurmak; 
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Temel yasalar üzerinde çalışmalar yapan komisyon üyelerine ödenecek huzur ücreti ve hu
zur hakkı miktarlarını artırmak; 

Adalet Bakanlığının taşra teşkilatında hâkim sınıfı dışındaki memuriyetlere giriş sınavla
rını düzenlemek; 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin kararlarının müşterek kararna
me ile yayınlanması esasını kaldırarak bu kararların doğrudan yayınlanmasını sağlamak; 

Amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. , 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madde ile 2802 Sayılı Yasanın 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki 
atama usulü değiştirilmekte ve ayrıca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin 
tüm kararlarının Resmî Gazetede yayınlanması öngörülmektedir. 

Madde 2. — Madde ile 2802 Sayılı Yasanın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere bir fıkra eklenmekte; bu hükümde birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay ve Danıştay 
üyeliklerine seçilme hakkını yitirmemiş ve birinci sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de on yılını 
doldurmuş hâkim ve savcıların "Birinci sınıf" olacağı belirtilmektedir. 

Madde 3. — Madde ile Bakanlık Yüksek Müşavirliğine atanabileceklerin unvanları belir
tilmekte ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendine 7 nci alt bent eklenmekte ve buna göre; Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine Bakan
lık merkez teşkilatında görevli birinci sınıf hâkimler arasından Adalet Bakanının teklifi ve Baş
bakanın onayı ile atama yapılabileceği öngörülmekte ve maddenin ikinbi fıkrası da yeni atama 
usulüne uygun biçimde yeniden düzenlenmektedir. * . • 

Madde 4. — Bu madde ile 2802 Sayılı Kanunun 38 inci maddesinde değişiklik yapılmak
ta, Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmetlerde çalışan birinci sınıf hâkim ve savcılar ile aynı 
meslekten diğer sınıflara mensup hâkim ve savcıların başka görevlere atanma usur ve koşulları 
belirlenmektedir. 

Madde 5. — Madde ile atanmaları Adalet Komisyonlarına ait olan memuriyetlere giriş 
sınavlarının uygun görülen yerlerde Bakanlıkça yapılması, bu sınavları kazananların atanma
larının da yine Bakanlıkça yerine getirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 6. — Madde ile 2802 Sayılı Kanunun (1) ve (2) sayılı cetvelleri yüksek mahkeme 
bulunan Yargıtay ve Danıştay'a ilişkin unvan ve kadrolar çıkarılmak suretiyle hâkimlik sınıfla
rına göre yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 7. — Madde ile 2992 Sayılı Yasanın 11 inci maddesinin (c) bendinde değişiklik 
yapılmak suretiyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında bulunan bi
na, tesis, yapım, onarım ve kira işleri yeni kurulan "Teknik İşler Dairesi Başkanlığı"na bıra
kılmaktadır. . , 

Madde 8. — Madde ile 2992 Sayılı Yasanın 16/A maddesi yeniden düzenlenmekte, Bakan
lık Yüksek Müşavirliklerinin görevleri, sorumlulukları hükme bağlanmakta, bunlar için ihdas 
edilen 15 kadrodan onunun, unvan ve nitelikleri 2802 sayılı Yasanın 37 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinin 7 nci alt bendinde saptanıp belirtilen birinci sınıf hâkimler arasından 
atanabilecek; Bakanlık Yüksek Müşavirliğinden beşine ise, Üniversite öğretim Üyeleri ile yüksek 
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öğrenimini tamamlamış ve mesleğinde ün yapmış üstün yetenekli kişilerin atanabilecekleri ve 
ayrıca hâkim sınıfından olmayan Bakanlık Yüksek Müşavirlerinin atanmasında 2547 sayılı Ya
sanın 38; 647 Sayılı Yasanın 59 uncu madde hükümlerinin uygulanacağı ve bunların Bakan 
onayı ile atanabilecekleri öngörülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, Bakanlık müşavirlerinin görev ve unvanları, atama usulle
ri ve sayıları düzenlenmektedir. 

Madde 9, — Madde ile 2992 Sayılı Yasanın 17 nci maddesinde değişiklik yapılmak sure
tiyle 22 nci maddede sayılan görevleri ifa etmek üzere "Teknik işler Dairesi Başkanlığı" ile 
"Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı" kurulmakla madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Madde ile yeni kurulan "Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı"nın görevleri açık
ça belirtilmektedir. ' 

Madde 11. —Madde ile, yeni kurulan "Teknik İşler Dairesi Başkanlığı"nın görevleri dü
zenlenmektedir. 

Madde 12. — Bu madde ile 2992 Sayılı Yasanın 33 üncü maddesinin birinci fıkrası değişti
rilerek Adalet Bakanlığında hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan personelin atanmalarının Ba
kan tarafından yapılacağı; Bakanın bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde yazılı olarak alt ka
demelere devredebileceği hususları düzenlenmektedir. 

Madde 13. — Madde ile 2992 Sayılı Yasanın 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesi değiştirilmekte, temel yasalar üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden 
oluşan komisyonda çalışacak uzman personelin huzur ücreti ile huzur hakkı paranın alım gü
cü ve enflasyon nedeniyle 30 gösterge rakamından 100 gösterge rakamına çıkarılmaktadır. 

Madde 14. — Madde ile, 2992 Sayılı Yasada bulunan Bakanlık Merkez Teşkilatına ilişkin 
(1) sayılı cetvelin yardımcı birimler bölümü yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Madde ile, bu Yasaya ekli listede yer alan 190 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameye bağlı Adalet Bakanlığı merkez teşkilatına ait (2) sayılı cetveline, birinci derecedeki 
Müsteşar unvanından sonra yer almak üzere 10 adet Bakanlık Yüksek Müşavirliği kadro ve 
unvanı eklenmekte; aynı kararnameye bağlı Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatına ait (1) sayılı 
cetvele ise tahsis edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ile Teknik Hizmetler Sınıfına mensup 
yeni kadrolar ilave edilmektedir. 

Madde 16. — Bu madde ile 2802 Sayılı Yasanın 37 nci maddesinin son fıkrası ile 100 üncü 
maddesinin birinci fıkrasındaki "...birinci sınıf hâkim ve savcılar dışındaki..." ibaresi; 2992 
Sayılı Yasanın 20 nci maddesinin (c) bendi, 21 inci maddesinin (b) bendi ile (d) bendinin "ısıtma" 
sözcüğünden sonra gelen "...bakım, onarım" ibaresi; 2461 sayılı Yasanın 19 uncu maddesinin 
son fıkrası; 2451 sayılı Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Yasanın eki 
(2) sayılı cetvelin son satırındaki "Cumhuriyet Savcıları ile Savcı Yardımcıları" ibaresi ile 270 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine ekli gösterge cetvelinin 4 numaralı 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 17. — Bu madde ile, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa eklenen geçici 
madde ile anılan yasanın 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünde "birinci sınıf" unvan 
ve kadrosu alan hâkim ve savcılar hükmünde belirtilen ön yıldan daha fazla "birinci sınıfa 
ayrılmış" sınıfında çalışmış olsalar bile bu fazla çalışmalarına ilişkin süreler için geçmişe yö
nelik herhangi bir malî hak talep edemeyecekleri düzenlenmektedir. 

Madde 18. —Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 19. —Bu madde yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu • • • • • ' 5.2.1992 
Esas No.: 1/333-
Karar No.: 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,. 
2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet Bakanı Sayın Seyfi Ok
tay'ın, Adalet ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonu
muzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş 
ve maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 2 nci maddesinde yer alan "10 yıllık süre" fazla bulunarak ve daha fazla 

hâkim ve savcının birinci sınıf sayılmaları suretiyle malî haklarında iyileştirme yapılmasını te
min amacıyla "8 yıla" indirilmiştir. 

3. Tasarının 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
4. Tasarının Adalet Komisyonlarının atama yetkisinin gerekli görülen hallerde Bakana 

verilmesini öngören 5 inci maddesi memuriyete giriş sınavının Adalet komisyonlarınca yapıl-
masının uygulamada bazı kolaylıklar sağlayacağı düşüncesi ile metinden çıkarılmıştır. 

5. Yargıtay ve Danıştay Üyeliğine hâkimliğin birinci sınıfına ayrıldıktan üç yıl sonra se
çilebilme olanağı bulunmaktadır. Bu durumda genç yaşta Yargıtaya veya Danıştaya üye seçi
lenlerle yıllarını bu mesleğe vakfetmiş çok daha kıdemli olup, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük illerimizde başsavcılık, ağır ceza mahkemesi, ticaret mahkemesi, Devlet Güvenlik Mah
kemesi başkanlıkları yapan ve diğer mahkemelerde görev ifa ed en ve her nasılsa bu görevlere 
seçilememiş hâkimlerle, Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında ehemmiyetli miktarda maaş far
kı meydana gelmektedir. Bu durum meslekte huzursuzluk ve kırgınlığa sebebiyet verdiğinden, 
bu iki sınıf arasında malî hak ve ödemeler yönünden eşitlik sağlamak amacıyla tasarıya 2802 
Sayılı Kanunun 103 üncü maddesine (c) fıkrası ekleyen 5 inci madde ilave edilmiştir. 

6. Tasarının 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri aynen kabul edilmiştin 
7. Tasarıya 15 inci maddeden sonra ilave edilen 16 ncı madde ile 270 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) fıkrasının birinci paragrafında yer alan ve halen 
emeklilikte askerî hâkimler için yarısı ödenmekte olan yüksek hâkimlik tazminatının, adlî ve 
idarî yargıdan emekli olanlarda olduğu gibi tamamının ödenmesi öngörülerek emekli askerî 
yargı mensupları yönünden eşitlik sağlanmıştır. Ayrıca 475 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile, 926 Sayılı Kanuna ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 numaralı sırasındaki 
"Kıdemli Albaylar" ibaresi "Albaylar" olarak değiştirildiğinden, bu düzenlemeye paralel ola
rak 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendindeki "Kıdemli 
Albaylar" ibaresi de "Albaylar" olarak değiştirilmiştir. , 

8. Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
9. Tasarının 17 nci maddesi ile 2802 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 8 inci madde aynen 

kabul edilmiştir. 
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10. Osmanlı imparatorluğu zamanında ilk defa 1862 yılında bir yüce mahkeme olarak 
Divan-ı Muhasebat adı ile kurulan Sayıştay, 1876 Kanun-u Esasinin 105 inci maddesinde Ana
yasal bir kurum olarak kurulmuş; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile 1961 ve 1982 Anayasala
rında da bu kimliğini korumuştur. 

1961 Anayasasının 127 nci maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda çıkarılan 21.2.1967 
tarih ve 832 sayılı Kanunla Sayıştay'ın kuruluş ve işleyişi bir yargı organı biçiminde düzenlen
miş; Başkan, üyeler ve diğer meslek mensuplarının özlük hakları, Danıştay Başkanı, üyeler 
ve diğer meslek mensuplarının özlük hakları ile eşit tutulmuştur. Bu uygulama 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile 31.12.1970 tarihinde yürürlüğe konan yeni Devlet Personel Rejimine 
kadar devam etmiştir. , 

Bu nedenlerle kendi özel kanunları çıkarılıncaya kadar Sayıştay meslek mensupları ile Sa
yıştay savcı yardımcılarından, birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da, 8 yılını ta
mamlamış ve üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanların aylık, ödenek, tazminat ve diğer 
malî, sosyal hak ve yardımları hakkında birinci sınıf hâkim ve savcılarla ilgili hükümlerin uy
gulanacağını öngören Geçici 9 uncu Madde Tasarıya ilave edilmiş ve çerçeve 17 nci madde bu 
ilaveye paralel şekilde değiştirilerek 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

11. Tasarıya ekli Adalet Bakanlığının Merkez Teşkilatına ilişkin 2 sayılı listenin 3 üncü 
sırasında yer alan "Teknik işler Dairesi Başkanı"nın sınıfı " G Î H " olarak düzeltilmiştir. 

12. Tasarının 18 inci maddesi 19 uncu madde, 19 uncu maddesi 20 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. • 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonununa sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cemal Şahin 

Çorum 

Sözcü 
Balıaltin Elçi. 

Bayburt 

Üye 
Cemil Erkan 

Ağrı 

Üye 
Cemakttin Gürbüz 

Amasya 

Üye 
Halil Şıvgın 

Ankara 
Tümüne Muhalifim 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 

Başkanvekili 
Ali Yalçın Oğütcan 

Adana 

Kâtip 
Ali Rıza Gönül 

Aydın. 

Üye -
Hasan Fecri Alpaslan 

Ağrı 
Muhalifim. Karşı oy yazısı ektedir. 

;"• Üye 
Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Narnal 

Antalya 

Üye' 
Elaattin Elmas 

istanbul 
Muhalifim 
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Üye Üye 
Halil Orhan Er güder Ahmet Dökülmez 

İstanbul Kahramanmaraş 
Tümüne muhalifim Muhalifim 

Üye Üye 
Murat Başesgioğlu Hasan Afşar 

Kastamonu Konya 
Tümüne muhalifim 

Üye Üye -
/ H. Cavit Erdemir . Nevzat Ercan 

Kütahya Sakarya 

Üye Üye 
Mehmet Fevzi ŞUıanlıoğlu Orhan Doğan 

Şanlıurfa Sımak 

KARŞI OY YAZISI 

Tasarı, getirdiği yeni düzenlemelerle Anayasamızda güvence altına alınan, Hâkim Temi
natı ve Yargı Bağımsızlığı ilkelerini açıkça zedelemektedir. . 

Anayasamızın 3 üncü Bölümünde düzenlenen yargı ile ilgili mevcut sistemde bir değişik
lik yapılmadan tasarı ile bu konularda değişikliğe gidilmesi Anayasanın ruhuna aykırıdır. 

1 inci sınıf Hâkimlerin atanma şekli, Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kuruluna en geç 1 ay 
içinde atama yapmaya icbar eden hükmü ve diğer düzenlemeler Anayasanın 104, 139-140 ve 
159 maddelerine açıkça aykırılık taşımaktadır. 

Bu nedenlerle Tasarının tümüne muhalif olduğumuzu saygıyla arz ederiz. , 
5.2.1992 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Orhan Ergüder 
, İstanbul 

• Halil Şıvgın 
Ankara 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Elaattin Elmas 
istanbul 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.2.1992 

Esas No.: 1/333 
Karar No.: 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 24.1.1992 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önhavalesi uyarınca Adalet Komisyonunda görüşüldükten 
sonra 5.2.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenlerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 26.2.1992 tarihinde yaptığı 28 inci birleşiminde 
Hükümeti temsilen Adalet Bakanının başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Başbakanlık temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği üzere; 1 inci sınıf Hâkimler, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi üyeleri 
ile Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında görevli Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Teftiş Kuru
lu Başkanı, Genel Müdür ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanıdır. Bu un
vanlardaki kadrolar çok sınırlı ve mahdut olduğu için, 1 inci sınıf Hâkimliğe liyakat göstermiş 
olan Hâkimlerin arasından bu unvan ve kadrolara atama yapılmaktadır. Hâkimler Yasasına 
göre Hâkimlik mesleği; üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmak 
üzere dört grupta toplanmıştır. Hâkimler için önemli olan 1 inci sınıfa ayrılmış olabilmektir. 
Zira, yukarıda unvanları belirtilen makamlara, 1 inci sınıfa ayrılmış olan hâkimlerin arasın
dan seçilerek atama yapılmaktadır. Birinci sınıfa ayrılmış hâkim olabilmek için, yasada bir çok 
koşul aranmıştır. Ancak, birinci sınıf hâkim olabilmek için tek koşul, 1 inci sınıf hâkimliğe 
ayrılmış olmaktır, örneğin Yargıtay üyesi 1 inci sınıf hâkimdir, bir Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanı ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı ise 1 inci sınıfa ayrılmış hâkimlerdir. Bu kadrolar 
arasında 1984 yılına kadar,maddî hakları bakımdan hiçbir fark yokken, bu tarihten sonra 306, 
375 ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile bazı farklılıklar getirilmiştir. Sözkonusu 
iki grup arasında parasal yönden giderek artan bir farklılığın doğması meslekte huzursuzluğa 
neden olmuştur. 

Ayrıca, ülkemizin gelişen sosyo-ekonomik yapısı, Adalet Bakanlığı bünyesinde de yeni bi
rimler kurulmasını ve yeni personel ihtiyacının doğmasını gerekli hale getirmiştir. 

Tasarı ile; 
— Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ile birinci sınıf hâkimler arasında ortaya çıkan olum

suzlukları gidermek amacıyla, birinci sınıf hâkim olmayı; bazı koşullara sahip, birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimlerin bir kısmına da teşmil etmek, 

— Bakanlık üst düzey kadrolarındaki görevlilerin idarî nitelikte olmayan yargısal görevle
re atanmalarını, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklif etme olanağını Bakana vermek 
suretiyle, yargı ve Bakanlık hizmetlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak, 

— Bakanlık üst düzey görevlerine atanmaların Bakan teklifi ve Başbakan onayı ile yapıl-_ 
masını mümkün kılmak, 
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— Bilgi ve deneyimlerinden yararlanılabilecek kişileri, "Bakanlık Yüksek Müşavirliği" 
veya "Bakanlık Müşavirliği" görevlerine getirebilmek, 

— Hukuk alanında yayınlar yapmak, Merkez ve Taşra Teşkilatındaki kütüphanelere işler
lik kazandırmak amacıyla, Bakanlık Merkez Teşkilatında "Yayın İşleri Daire Başkanlığı" kur
mak, 

— Merkez ve Taşra teşkilatında bulunan bina ve tesislerin etüt, proje, yapım, bakım ve 
onarımları ye bunların denetimlerini sağlamak üzere Bakanlık Merkez Teşkilatında "Teknik 
İşler Daire Başkanlığı" kurmak, 

— Temel Yasalar üzerinde çalışan Komisyon Üyelerine ödenen "huzur ücreti" ve "huzur 
hakkı" miktarlarını artırmak, 

— Hâkimler ye Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin kararlarının müşterek karar
name ile yayınlanması esasını kaldırarak, bu kararların doğrudan yayınlanmasını sağlamak, 

.. Amaçlanmaktadır. 
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; -
— Tasarı ile getirilen düzenlemelerin Anayasa ile güvence altına alınan hâkim teminatı 

ve yargı bağımsızlığı ilkelerini zedelediği, 
— Kanun tasarısının, yargı organlarının politize olmasına neden teşkil edebileceği, 
— Cumhurbaşkanlığı müessesesinin bir denge unsuru olduğu, bu nedenle mevcut uygula

manın devam ettirilmesinde yarar bulunduğu, 

Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin belli bir hizmet süresinden sonra, birinci sınıf hâkim 
.sayılmalarının mevcut hiyerarşiyi zedeleyeceği, 

— Müşavirlik kadrolarının gerçekten gerekli olup olmadığı, 
gibi soru ve eleştirilerin yanında; 
— Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin kendi içlerinde, kendi işlevlerini yerine getirmesi

nin Demokratik Hukuk Devleti Kavramının esas unsurlarından biri olduğu, tasarının Anaya
saya aykırı bir hüküm içermediği, aslında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarının 
kesin olduğu, bu kararlar için tekrar yargı mercilerine gitmenin mümkün olmadığı, o halde, 
bu kararların icrası içinde kararnamelere gerek bulunmadığı, 

— Hâkimlerin, Türk milleti adına karar verme yetkisiyle donatılmış kamu görevlileri ol
duğu, birinci sınıfa ayrılmış olabilmenin hâkimlik mesleğinde çok büyük bir aşama olduğu, 
oysa; birinci sınıf hâkimliğin sadece bazı unvanlara sahip hâkimleri kapsadığı, bu durumun 
aynı hukukî statüde bulunan kişiler arasında haklı huzursuzluklara neden olduğu, 

— Ülkenin gelişen şartlarında, bakanlığa yeni bir dinamizm katmanın ve araştırma kad
rolarını takviye etmenin yerinde bir uygulama olacağı, 

şeklinde açıklama ve olumlu görüşler de ifade edilmiştir. 
Yapılan bu eleştiri ve açıklamalardan sonra tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek Adalet 

Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Adalet Komisyonu metninin; 
— Çerçeve 1 inci maddesi; idarî yargı hâkim adaylarının atamalarının da; adlî yargı hâ

kim adayları gibi hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ad çekme suretiyle yapılacağı ve ata
maların Resmî Gazetede yayınlanacağı doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmış ve madde 
bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
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— Çerçeve 2 nci maddesi; birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerden bu sınıfta 6 yıllarını doldur
maları, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemeleri şartıyla 1 inci sınıf 
hâkim olmaları imkânının getirilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde bu 
değişiklikle kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- — Çerçeve 4 üncü madde ise, kazanılmış hakların korunması amacıyla konuya açıklık ge
tirmek için yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 5, 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 8 inci madde ise; Bakanlık Yüksek Müşavirleri ve Bakanlık Müşavirlerinin atama 

usullerini belirleyecek tarzda yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
Çerçeve 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının, geçici 9 uncu ve 8 inci maddeleri Sayıştay üyelerini kapsayacak şekilde Geçici 
1 inci ve 2 nci maddeler olarak yeniden düzenlenmiş, 

Askerî personelin durumunu çerçeve 2 nci maddeye paralellik sağlayacak şekilde düzenle
yen yeni Geçici 3 üncü madde, Danıştay tetkik hâkimleri ile Danıştay Savcılarını kapsayan dü
zenlemeler ise yeni Geçici 4 ve 5 inci maddeler olarak metne ilave edilmiştir. 

Tasarının yürürlüğe ilişkin 18 inci ve yürütmeye ilişkin 19 uncu maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz 1992 yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda kesintisiz olarak 
görüşüleceğini dikkate alarak, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca tasarının Genel Kurulda 
öncelikle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

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

Başkan < ' Başkanvekili 
Ilyas Aktaş irfan Gürpınar 

Samsun Kırklareli 

Sözcü Kâtip 
Mahmut Oztürk Haydar Oymak 

Aksaray Amasya 

Üye Üye 
Veli Andaç Durak Halil Demir 

Adana Aksaray 

Üye Üye ' 
Mehmet Nedim Budak Hüseyin Balyalı 

Ankara Balıkesir 
Muhalefet şerhim eklidir 

• . , Üye Üye 
Melih Pabuççuoğlu ' Zeki Ergezen 

Balıkesir Bitlis 
Muhalefet şerhim eklidir 
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Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
Adnan Keskin 

Denizli 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay ' 

Üye 
Nami Çağan 

İstanbul 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Tümüne muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Güneş Taner 

İstanbul 
Tümüne muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye . 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana ' 

Üye 
Z. Selçuk Maruftu 

İstanbul 
Tümüne muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 

Üye 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
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Üye 
Mustafa Unaldı 

Konya 
Muhalifim (Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
M. Doğan Olmeztoprak 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir 

. Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
Karay Aydın 

Trabzon 
Muhalefet şerhim eklidir 

• Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ^ 

Anayasaya ve Hukuk Devleti prensiplerine aykırı olduğundan ve yargıyı bölecek mahiye
tinde görüldüğünden tümüne muhalifiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan-Bütçe Komisyonu üyeleri olarak bu suça iştirak etmekten 
içtinap ederek muhalefet şerhi koyuyor ve Komisyonu terkediyoruz. 

Selçuk Maruflu Ekrem Pakdemirli 
tstanbul İstanbul 

Güneş Taner Adnan Kahveci 
istanbul tstanbul 

Münir Doğan Olmeztoprak Mehmet Nedim Budak 
Malatya Ankara 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bu kanun geneliyle değerlendirildiğinde Adalet Bakanlığındaki; Genel Müdür, Müsteşar, 
Müsteşar muavinlerini tasfiye amacını taşımakta bu amacı gizlemek ve kamuoyunun tepkisini 
çekmemek için de 2 nci maddede 1 inci sınıf hâkimlere imkân sağlanmıştır. Bu ikinci maddeye 
katılmakla beraber, bu yasanın 3 ve 4 üncü maddeleri; ne hâkimlik teminatı ne de anayasa 
ile uyumlu değildir. 

Anayasaya aykırı olduğu kanaatimizden dolayı yasanın bu maddelerine muhalefet ediyoruz. 

Prof. Dr. Mustafa Unaldı Doç. Dr. Abdullah Gül Zeki Ergezen 
Konya Kayseri Bitlis 
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MUHALEFET ŞERHİ 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını Anayasaya aykırı gördüğümden 
muhalifim. 

Koray Aydın 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
. • . • . • f 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin dördün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle 
bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararlan Resmî Gazetede yayımla-

MADDE 2. '— 2802 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte 10 yılını doldur
muş, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan Hâkim ve Savcılar 
birinci sınıf olurlar." 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştin-, 
İcrck Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Kanunu İle 190 ve 270 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının -1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2802 Sayılı Kanu
nun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasın
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sını
fa ayrıldığı tarihten itibaren de mes
lekte 8 yılını doldurmuş, Yargıtay ve 
Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını 
da yitirmemiş olan Hâkim ve Savcılar 
birinci sınıf olurlar." 

— 15 — 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayı
lı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve' 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikli Yapıl

masına Dair Kanun Tasansı 

"MADDE 1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci ve dördün
cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır." 

"Mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî 
yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yargı teşkilatı
nın ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları gözö-
nünde bulundurulmak suretiyle tesbit edilecek görev
leri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek ku
rulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir." 

"Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve ka
demelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak 
derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî 
Gazetede yayımlanır." 

MADDE 2. — 2802 Sayılı Kanunun 15 inci mad
desinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarih
ten itibaren de meslekte 6 yılını doldurmuş, Yargıtay 
ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirme
miş olan Hâkim ve Savcılar birinci sınıf olurlar." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. —2802 Sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşa
ğıdaki 7 nci alt bent eklenmiş, bendin son cümlesi ile maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. -

"7. Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine, Bakanlık Merkez Teşkilatındaki birinci sınıf hâ
kimler arasından; -

Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılır." 
"Yukarıdaki 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde belirtilen görevlere birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay 

ve Danıştay üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve .savcılar arasından da muvafakatları 
alınmak suretiyle Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılabilir." 

MADDE 4. — 2802 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 38. — Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmetlerde çalışan birinci sınıf hâkim 

ve savcılar ile diğer sınıflara mensup hâkim ve savcılar Adalet Bakanının teklifi üzerine, Ba
kanlık hizmetlerinde kazanmış oldukları hakları nazarı itibare alınmak suretiyle idarî yargı
dan gelmiş olanlar idarî yargıda, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda durumlarına uygun 
hâkinrrve savcılık görevlerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, teklif tarihinden itiba
ren en geç bir ay içinde atanırlar." 

MADDE 5. — 2802 Sayılı Kanunun 114 üncü maddesine, birinci fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

"Gerek görülmesi halinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların ilk defa atan
malarında memuriyete giriş sınavları, uygun görülecek mahallerde Bakanlıkça yapılabilir. Sı
navda kazananların atanmaları da Bakanlıkça yapılır." 

MADDE 6. — 2802 Sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. . 

(1) SAYILI CETVEL 
Sınıf Derece Unvan 

3. Sınıf 8 Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcılığı 

3. Sınıf 7 Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcılığı 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 
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(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2802 Sayılı Kanu
nun 103 üncü maddesine aşağıdaki (c) 
fıkrası eklenmiştir. 

"c) ( Birinci sınıf hâkimler, Yar
gıtay ve Danıştay üyelerinin istifade et
tikleri her türlü malî hak ve ödeme
lerden aynen yararlanırlar." 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 
maddesi komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 2802 Sayılı Kanunun 37 nci mad
desinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki 7 nci 
alt bent eklenmiş, bendin, son cümlesi ile maddenin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"7. Bakanın Yüksek Müşavirliklerine, Bakanlık 
Merkez Teşkilatındaki birinci sınıf hâkimler ara-' 
sından; 

Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama ya
pılır." 

"Yukarıdaki 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde belirtilen 
görevlere birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay ve Danıştay 
Üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve savcı
lar arasında da muvafâkatları alınmak suretiyle Ba
kanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılabilir." 

MADDE 4. — 2802 Sayılı Kanunun 3 8 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 38. — "Bakanlık merkez kuruluşunda
ki hizmetlerde çalışan birinci sınıf hâkim ve savcılar 
ile diğer sınıflara mensup hâkim ve savcılar Adalet 

' Bakanı'nın teklifi üzerine, Bakanlık hizmetlerinde ka
zanmış oldukları haklar korunmak suretiyle; idarî 
yargıdan gelmiş olanlar idarî yargıda, adlî yargıdan 
gelmiş olanlar adlî yargıda durumlarına göre Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygun görülecek hâ
kimlik ve savcılık görevlerine teklif tarihinden itiba
ren en geç bir ay içinde atanırlar." 

MADDE 5. — 2802 Sayılı Kanunun 103 üncü 
maddesine aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. 

"c) Birinci sınıf hâkimler, Yargıtay ve Danıştay 
üyelerinin istifade ettikleri her türlü malî hak ve öde
melerden aynen, yararlanırlar." 

MADDE 6. — 2802 Sayılı Kanuna bağlı (1) ve 
(2) sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sınıf 

(1) SAYILI CETVEL 

Derece Unvan 

3. Sınıf 

3. Sınıf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcılığı 
Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcılığı 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

(S. Sayısı 49) 



— 18 — 
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sınıf Derece Unvan 

3. Sınıf 6 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hakimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 

1 Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 5 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf ; 4 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 

"" Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 3 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Adalet Komisyonunun (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kabul Ettiği Metin) 
Sınıf Derece Unvan 

3. Sınıf 6 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

2. Sınıf 5 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

2. Sınıf 4 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

2. Sınıf 3 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 49) 



Sınıf 

2. Sınıf 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Derece U n v a n 

Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

Birinci sınıfa 
ayrılmış Hâkimlik 

Yargıtay Tetkik Hâkimliği .-N 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği • . . • ' . ' . 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Adalet Komisyonunun (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Kabul Ettiği Metin) 

Sınıf Derece Unvan 

2. Sınıf 2 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

2. Sınıf 1 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

1. Sınıf 1 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 

. Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Baş
kanlığı 
Araştırma Planlama Koordi
nasyon Kurulu Üyeliği 

» Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sınıf Derece . Unvan 

Birinci Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş
kanlığı 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

(2) SAYILI CETVEL 

Sınıf Derece Unvan 

3. Sınıf 

2. Sınıf 

8 Hâkimlik 
7 Hâkimlik 
6 Hâkimlik 

Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

5 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 49) 



(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sınıf Derece Unvan 

1. Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kuru
lu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Mü
dürlüğü 
Araştırma-PIanlama ve Koor
dinasyon Kurulu Başkanlığı 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Baş
kanlığı 
Araştırma-PIanlama ve Koor
dinasyon Kurulu Üyeliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği ' 
Adalet Müfettişliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuri
yet Savcılığı 

Sınıf 
(2) SAYILI CETVEL 

Derece Unvan 

3. Sınıf 

2. Sınıf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hâkimlik 
Hâkimlik 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

(S. Sayısı : 49) 



Sınıf 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Derece Unvan 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

Birinci sınıfa 
ayrılmış 

Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı • v ' 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı,- ' 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakatılık Tetkik Hâkimliği 

Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Bölge tdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 



(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sınıf Derece Unvan 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

1. Sınıfa 
ayrılmış 

4 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

3 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

2 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

1 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

1 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Bölge tdare Mahkemesi Baş
kanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Baş
kanlığı 
Araştırjna-Planlama ve Koor
dinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sınıf Derece Unvan 

Birinci Sınıf Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı' 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı ; • • 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Danıştay Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

MADDE 7. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerini, küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve 
eğitim evlerini, hakkında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği müesseseleri, göz
lem merkezlerini, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumları ve küçüklere mahsus 
tutukevlerini sevk ve idare etmek ve buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza bakım ve eği
tim işlerinin kontrolünü yapmak." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 



(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sınıf Derece Unvan 

Birinci 
Sınıf 

' 1 

1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
' Bakanlık Yüksek Müşavirliği 

Adalet Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kuru
lu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Mü
dürlüğü 
Araştırma-PIanlama ve Koor
dinasyon Kurulu Başkanlığı 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Bölge İdare Mahkemesi Baş
kanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Danıştay Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Baş
kanlığı 
Araştırma-PIanlama ve Koor
dinasyon Kurul Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

MADDE 7, — Tasarının 7 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değişitirilerek Kabulü Hakkında Ka
nunun 11 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"c) Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerini, kü
çüklerin cezalarının infaz edileceği islah ve eğitim ev
lerini, hakkında tedbir uygulanmış olan küçüklerin 
yerleştirileceği müesseseleri, gözlem merkezlerini, kü
çüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumları 
ve küçüklere mahsus tutukevlerini sevk ve idare 
etmek ve buralara alınmış olan küçüklerin muhafa
za, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 2992 Sayılı Kanunun 16/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
' 'Madde 16/A— Bakan tarafından kalkınma planına, yıllık programlara ve mevzuat hü

kümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkta onbeş Ba
kanlık Yüksek Müşaviri görevlendirilebilir. ' 

Bakanlık Yüksek Müşavirleri, yukarıda belirtilen hizmetlerin yapılmasından Bakana kar
şı sorumludurlar. ' " • • . • • ' . ' - ' . 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden on'una, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun 37 inci maddesinin (b) fıkrasının (7) inci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hâkimlerle 
savcılar atanabilir. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden beş'ine ise, hâkim sınıfından olmayan üniversite öğ
retim üyeleri ile yüksek öğrenimini tamamlamış ve mesleğinde ün yapmış üstün yeteneklere 
sahip kişiler arasından, üniversite mensupları 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine, diğerleri 
ise 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi hükümlerine göre Bakan onayı ile atanır. 

B) Bakanlıkta; 
a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek 

usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil 
edilebilir. 

b) Özel önem ve öncelik taşıyan teknik konularda Bakana yardımcı olmak üzere, Genel 
îdare Hizmetleri Sınıfına mensup (15) Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir, Bakanlık Müşa
virleri Bakanlık Makamına bağlıdırlar.' • 

MADDE 9. — 2992 Sayılı Kanunun 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Yardımcı Birimler 
Madde 17. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır: 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 49) 
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(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 2992 Sayılı Kanunun 16/A mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 16/A Bakan tarafından kalkınma pla
nına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine göre 
verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek 
üzere Bakanlıkta onbeş Bakanlık Yüksek Müşaviri gö
revlendirilebilir. 

Bakanlık Yüksek Müşavirleri, yukarıda belirti
len hizmetlerin yapılmasından Bakana karşı sorum
ludurlar. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden on'una, 
2802 sayıl Hâkimler ve Savcılar Kanunun 37 nci mad
desinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen 
birinci sınıf hâkimlerle savcılar atanabilir. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden beş'ine ise, 
hâkim sınıfından olmayan üniversite öğretim üyeleri 
ile Yükseköğrenimini tamamlamış ve mesleğinde ün 
yapmış üstün yeteneklere sahip kişiler arasından, üni
versite mensupları 2547 sayılı Kanunun 38 inci mad
desine, diğerleri ise 657 sayılı Kanunun 59 uncu mad
desi hükümlerine göre atanır. 

Bakanlıkta; 
a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak 

ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve 
esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve 
Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

b) özel önem ve öncelik taşıyan teknik konu
larda Bakana yardımcı olmak üzere, Genel İdare Hiz
metleri Sınıfına mensup (1.5) Bakanlık Müşaviri gö
revlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri Bakanlık Ma
kamına bağlıdırlar. , 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine Bakanın tek
lifi ve Başbakanın onayı ile Bakanlık Müşavirlikleri
ne Bakan onayı ile atama yapılır." 

MADDE 9. — 2992 Sayılı Kanunun 17 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mırâıma Birimler ' 
Madde 17. —Adalet Bakanlığı merkez kurulu

şundaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 
d) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, " 
e) Teknik işler Dairesi Başkanlığı, 
f) Savunma Sekreterliği, 
g) Özel Kalem Müdürlüğü." 

MADDE 10. — 2992 Sayılı Kanuna, 20 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
20/A maddesi eklenmiştir. 

<rYayın işleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20/A — Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yurt içi ve yurt dışı mevzuatı, meslekî yayınları takip etmek, toplamak, değerlendir

mek, saklamak, bilim çevrelerine ve uygulayıcılara sunmak, hukuksal konularda görüşler oluş
turmak, 

b) Hukukun gelişmesi için yurt içî ve yurt dışı hukuk fakülteleri, hukukla ilgilenen ulusla
rarası kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar ile ilişki kurmak, yıllık çalışma programları hazırla
mak ve uygulamak, 

c) Anayasa Mahkemesi kararları ile, Yargıtay ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları, 
daire kararları ve yabancı ülkeler yüksek mahkeme kararlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve 
diğer mevzuat hükümlerine göre kartlara geçirmek, fihristlerini yapmak, toplamak ve yayınla
mak, 

d) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile işbirliği içinde hukuk ve mevzuat açısından halkı 
aydınlatıcı hukukî yayınları hazırlamak ve yayınlatmak, 

e) Hukukla ilgili gazete, dergi çıkarmak, meslekî kitapları ve ilgili mevzuatı yayınlamak, 
basmak, bastırmak ve satışlarını yapmak, 

T) Hâkim ve Savcıları meslekî yayınlarda bulunmak üzere teşvik etmek ve haricen yayınla
nan meslekî kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak, 

g) Yurt içindeki yazılı olmayan hukuk kurallarını, örf ve âdetleri toplattırıp yayınlatmak, 
h) Eski hukuk kaynaklarını araştırmak, inceletmek, toplatmak ve yayınlatmak suretiyle 

uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin yararlanmalarına sunmak, 
ı) Yayın danışma kurulu oluşturmak, 
j) Merkez ve taşra teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak, mevcut kütüphane ve 

kitaplıkları geliştirmek, bakım ve donanımlarını sağlamak, meslek mensuplarının kütüphane 
ve kitaplıklardan yararlanmaları için gerekli önlemleri almak, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak," 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 



(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Tasarının 10 un- MADDE 10. — 2992 Sayılı Kanuna, 20 nci mad-
cu maddesi Komisyonumuzca aynen desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A maddesi 
kabul edilmiştir. eklenmiştir. ' . 

'Yayın işleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20/A Yayın işleri Dairesi Başkanlığı

nın görevleri şunlardır : 
a) Yurt içi ve yurt dışı mevzuatı, meslekî ya

yınları takip etmek* toplamak, değerlendirmek, sak
lamak, bilim çevrelerine ve uygulayıcılara sunmak, 
hukuksal konularda görüşler oluşturmak, 

b) Hukukun gelişmesi için yurt içi ve yurt dışı 
hukuk fakülteleri, hukukla ilgilenen uluslararası ku
rum, kuruluş, dernek ve vakıflar ile ilişki kurmak, 
yıllık çalışma programları hazırlamak ve uygulamak, 

c) Anayasa Mahkemesi kararları ile, Yargıtay 
ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları, daire ka
rarlan ve yabancı ülkeler yüksek mahkeme kararla
rını kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hü
kümlerine göre kartlara geçirmek, fihristlerini yap
mak, toplamak ve yayınlamak, 

d) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile işbir
liği içinde hukuk ve mevzuat açısından halkı aydın
latıcı hukukî yayınları hazırlamak ve yayınlatmak, 

, e) Hukukla ilgili gazete, dergi çıkarmak, mes
lekî kitapları ve ilgili mevzuatı yayınlamak, basmak, 
bastırmak ve satışlarını yapmak, 

f) Hâkim ve Savcıları meslekî yayınlarda bu
lunmak üzere teşvik etmek ve haricen yayınlanan mes
lekî kitapları satın alarak meslek mensuplarına da
ğıtmak, 

g) Yurt içindeki yazılı olmayan hukuk kural
larını, örf ve adetleri toplattırıp yayınlatmak, 

h) Eski hukuk kaynaklarını araştırmak, ince
letmek, toplatmak ve yayınlatmak suretiyle uygula
yıcıların ve bilim çevrelerinin yararlanmalarına 
sunmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 
d) tdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
e) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, 
f) Savunma Sekreterliği, 
g) Özel Kalem Müdürlüğü." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 11. — 2992 sayılı Kanuna, 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
22 inci madde eklenmiştir. , •' . 

"Teknik Işkr Dairesi Başkanlığı 
MADDE 22.—Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır. 
a) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürüt

mek, ' 
b) Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve

ya tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işleri
ne ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımları
nı yapmak veya yaptırmak, 

ç) (b) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara 
ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları 
seçmek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzerî görevleri yapmak," 

MADDE 12. — 2992 Sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

'Adalet Bakanlığında hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan personelin atanması, Bakan ta
rafından yapılır. Ancak, Bakan, Bakanlık Müşavirleri dışındaki personelin atanmasına ilişkin 
yetkisini yazılı olarak gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir." 

• - \ . ' • ' , ' . : • ' • 

MADDE 13. — 2992 Sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"• "Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla huzur ücreti (100), 
huzur hakkı ise (100) gösterge rakamının bütçe kanunlarında devlet memurları için tespit edi- . 
len katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Adalet Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. —Tasarının 11 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ı) Yayın danışma kurul oluşturmak, 
j) Merkez ve taşra teşkilatında kütüphane ve 

kitaplıklar kurmak, mevcut kütüphane ve kitaplık
ları geliştirmek, bakım ve donanımlarını sağlamak, 
meslek mensuplarının kütüphüne ve kitaplıklardan 
yararlanmaları için gerekli önlemleri almak, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak." 

MADDE 11. —2992 sayılı Kanuna, 21 inci mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22 nci mad
de eklenmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ün
cü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

"Teknik işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Teknik İşler Dairesi Başkanlı
ğının görevleri şunlardır. 

a) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazi
nin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, 

b) Bakanlığa ait bina ve teseslerin; ilgisine gö
re Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü veya idarî 
ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak 
tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program 
ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım 
ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 

c) (b) bendinde yazılı işlerin yıllık icra progra
mına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her 
türlü etüt, incelem». ve tespitleri yaparak veya yaptı
rarak bunlardan elverişli olanları seçmek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri 
yapmak, 

MADDE 12. — 2992 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Adalet Bakanlığında hâkim ve savcı sınıfı dı
şında kalan personelin atanması, Bakan tarafınadan 
yapılır. Ancak, Bakan, Bakanlık Müşavirleri dışın
daki personelin atanmasına ilişkin yetkisini yazılı ola
rak gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir." 

MADDE 13. — 2992 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir, 

' 'Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
leri saklı kalmak koşuluyla huzur ücreti (100), huzur 
hakkı ise (100) gösterge rakamının bütçe kanunlarında 
devlet memurları için tespit edilen katsayı ile çarpıl
ması sonucu bulunacak miktarı geçemez." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 49) 
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,. MADDE 14. — 2992 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen, kanuna ekli Bakanlık 
Merkez Teşkilatına ilişkin (I) sayılı cetvelin Yardımcı Birimler Bölümü aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmiştir. - , 

"Yardımcı Birimler 
1. Personel Genel Müdürlüğü, 
2. Eğitim Dairesi Başkanlığı, , 
3. Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 
4. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
5. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, 
6. Savunma Sekreterliği, 
7. Özel Kalem Müdürlüğü." 

MADDE 15. — Ekli (1) Sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameye bağlı cetvellerin Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatına ait (II) sayılı 
"cetveline, birinci derecedeki Müsteşar unvanından sonra yer almak üzere eklenmiştir. 

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye bağlı (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 16. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 inci maddesinin son fık
rası ile 100 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "....birinci sınıf hâkim ve savcılar dışında
ki..." ibaresi; 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin (c) bendi, 21 inci 
maddesinin1 (b) bendi ile (d) bendinin "...ısıtma" kelimesinden sonra gelen "bakım, onarım" 
ibaresi; 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 19 uncu maddesinin son 
fıkrası; 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanununun eki 
(2) sayılı cetvelin son satırındaki "Cumhuriyet Savcıları ve Savcı Yardımcıları'* ibaresi ile 270 
sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci madde
sine ekli gösterge cetvelinin (4) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Tasarının 14 ün
cü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — 270 Sayılı Yük
sek Hâkimlik Tazminatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 
üncü maddesinin (C) fıkrasının 1 inci 
paragrafındaki "yarısı" ibaresi, 
"tamamı" şeklinde; 2 nci paragrafın
daki "Kıdemli Albaylara" ibaresi ise, 
"Albaylara" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı 
maddesi 17 nci madde olarak Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

— 35 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. .—; 2992 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde belirtilen, kanuna ekli Bakanlık Merkez 
Teşkilatına ilişkin (I) sayılı cetvelin Yardımcı Birim
ler Bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Yardımcı birimler 
1. Personel Genel Müdürlüğü, 
2. Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
3. Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 
4. tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı, 
5. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 
6. Savunma Sekreterliği, 
7. Özel Kalem Müdürlüğü." . 
MADDE 15. — Ekli (I) sayılı listede yer alan 

kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnameye bağlı cetvellerin Adalet Bakanlığı 
Merkez Teşkilatına ait (II) sayılı cetveline, birinci de
recedeki müsteşar unvanından sonra yer almak üze
re eklenmiştir. 

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edi
lerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı 
(I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne ek
lenmiştir. 

MADDE 16. — 270 Sayılı Yüksek Hâkimlik Taz
minatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
3 üncü maddesinin (C) fıkrasının 1 inci paragrafın
daki "yarısı" ibaresi, "tamamı" şeklinde; 2 nci pa
ragrafındaki "Kıdemli Albaylara" ibaresi ise, 
"Albaylara" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 17. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununun 37 nci maddesinin son fıkrası ile 100 
üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "... birinci sı
nıf hâkim ve savcılar dışındaki..." ibaresi; 2992 sayı
lı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin (c) 
bendi, 21 inci maddesinin (b) bendi ile (d) bendinin 
"... ısıtma" kelimesinden sonra gelen "bakım, ona
rım", ibaresi; 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu Kanununun 19 uncu maddesinin son fık
rası; 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda 
Atama Usulüne İlişkin Kanununun eki (2) sayılı cet
velin son satırındaki "Cumhuriyet Savcıları ve Savcı 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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MADDE 17. — 2802 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8. — 15 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü ile birinci sınıf olan 

hâkim ve savcılar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren geçmişe yönelik malî hak talebinde 
bulunamazlar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 



(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — 2802 Sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. — 15 inci 
maddenin üçüncü fıkrası hükmü ile 
birinci sınıf olan hâkim ve savcılar, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
geçmişe yönelik malî hak talebinde 
bulunamazlar." 

"GEÇİCİ MADDE 9. — Kendi 
özel kanunları çıkarılıncaya kadar, Sa
yıştay Meslek Mensupları ile Sayıştay 
Savcı Yardımcılarından, birinci sınıfa 
ayrılmalarına karar verilmiş olup da 
8 yılını tamamlamış ve üyeliğe seçil
me hakkını kaybetmemiş olanların ay
lık, ödenek, tazminat ve diğer malî, 
sosyal hak ve yardımları hakkında; bi
rinci sınıf hâkim ve savcılarla ilgili hü
kümler uygulanır." 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yardımcıları" ibaresi ile 270 sayılı Yüksek Hâkimlik 
Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin 1 inci maddesine ekli gösterge cetvelinin (4) nu
maralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kendi özel kanunları çı
karılıncaya kadar, Sayıştay Meslek Mensupları ile Sa
yıştay Savcı Yardımcılarından, birinci sınıfa ayrılma
larına karar verilmiş olup da 6 yılını tamamlamış ve 
üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanların aylık, 
ödenek, tazminat ve diğer malî, sosyal hak ve yar
dımları hakkında; Sayıştay üyeleri ile ilgili hüküm
ler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fık
rası hükmüyle birinci sınıf olan hâkim ve savcılar ile 
geçici 1 inci madde hükmüyle Sayıştay üyeleri ile il
gili hükümler uygulanacak olan Sayıştay Meslek Men
supları ile Sayıştay Savcı Yardımcıları, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren geçmişe yönelik malt hak 
talebinde bulunamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkim
ler Kanununda değişiklik yapılıncaya kadar; birinci 
sınıfa geçirildikten sonra, bu sınıfta 6 yılını tamam
lamış ve askerî yüksek yargı organlacı üyeliklerine se
çilme niteliklerini kaybetmemiş olan askerî hakim su-
baylar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uya
rınca birinci sınıf hâkimler için öngörülen ek göster
ge ve yüksek hâkimlik tazminatı hükümlerinden ya
rarlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 2802 sayı
lı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü madde
sinin ikinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden önce adaylıktan 
Danıştay tetkik hâkimliğine atanmış idarî yargı hâ
kimleri hakkında da uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 4<̂  
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof, E. inönü 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
İ. Tez 

Devlet Bakanı 
G. İleri 

Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H, Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
; Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
Af. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
• E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

(S. Sayısı : 49) 



(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. —Tasarının 18 inci 
maddesi 19 uncu madde olarak Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile, Danıştay tet
kik hâkimliğine ve Danıştay Savcılığına yapılacak ata
malarda, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 11 inci 
maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet 
süresi aranmaz. Bu atamalarda Danıştay Başkanlık 
Kurulunun olumlu görüşü de alınır. 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. . 

MADDE20. -Tasarının 19un- MADDE 19. - Bu Kanun hükümlerini Ba-
cu maddesi 20 nci madde olarak Ko- kanlar Kurulu yürütür. 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

LİSTE : 1 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

(II) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Serbest 
Unvanı Derecesi Kadro adedi Toplam 

Bakanlık Yüksek Müşaviri 1 10 10 

LİSTE : 2 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Serbest 
Kadro 

Sınıfı Unvanı ' Derecesi adedi Toplam 

GİH 
GİH 
THS 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS ~ 
GlH 
THS 
GlH 
THS 
GlH 
GİH 
GlH 
YH 

Bakanlık Yüksek Müşaviri 
Yayın İşleri Dairesi Başkanı 
Teknik İşler Dairesi Başkanı 
Bakanlık Müşaviri 
Mühendis 
Mimar 
Mühendis 
Mimar 
Mühendis 
Mimar 
Araştırmacı 
Mütercim 
Şube Müdürü 
Şef 
Teknisyen 
Memur 
Teknisyen 
Memur 
Teknisyen 
Memur 
Sekreter 
Şoför 
Hizmetli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 
11 
11 
11 

5 
1 
1 
11 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
8 
6 
10 

' 3 
10 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
5 

5 
1 
1 
11 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
8 
6 
10 
3 
10 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 49) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

Hükümetin teklif ettiği metne ekli listeler aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

Hükümetin teklif ettiği metne ekli listeler aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 49) 




