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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

. TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TBMM insan Haklarını tnceleme Komisyo
nu olarak, meydana gelen olayları incelemek üzere Sırbistan ve Bosna - Hersek'e yaptıkları 
inceleme gezisinde ilgililerle yaptıkları temaslara ve bölgedeki durumun vahim olduğuna; Yu
goslav Göçmenleri Derneğinin istanbul'da düzenlediği kapalı salon toplantısında, Bosna - Hersek 
Başbakan Yardımcısı Muhammet Çengiç'in, Türkiye tarafından yapılan yardımların yetersiz 
kaldığını belirttiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına, 

Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, Bosna - Hersekli Müslümanlara en fazla acil yardım 
malzemesi ve gıda maddesi gönderen ülkenin Türkiye olduğunu; ülkemize gelen Bosna - Her
sekli göçmenlere gerekli ilginin gösterildiğini; Hırvatistan, Slovenya ve Bosna - Hersek Başba
kan Yardımcılarıyla yapılan özel görüşmelerde kendilerinin, Türkiye'nin yaptığı yardımlara te
şekkür ettiklerini; yapılan yardımların artırılması için her türlü gayretin gösterildiğini ve bu
nun için de bakanlıklararası bir koordinasyon komitesi kurulduğunu belirterek cevap verdi. 

Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş, bazı gazetelerin yasalara aykırı olarak ve isim değişik
liğiyle Kurban Bayramında da yayımlandığına, bunun önlenebilmesi için ilgililerce gerekli ça
ba ve hassasiyetin gösterildiğine; özel televizyon yayınlarının da kanunlara ve Anayasaya ayki-
rı olduğuna; bu durumda TRT'nin korsan televizyonlarla rekabet etmek durumunda kaldığı
na; kanunların herkese eşit uygulanması ve çiğnetilmemesi gerektiğine, 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş da, Türkiye tarafından, Yunanistan'ın, Karade
niz'de kıyısı olmamasına rağmen, veto hakkına sahip kurucu üye olarak Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Projesi Deklarasyonunu imzalamaya çağrılmasının büyük bir tarihî hata olduğuna; 
ayrıca, bu Projenin uygulama merkezi olmaya en müsait ilin Trabzon olduğuna, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. v 

Norveç'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hizmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan
lığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

Brezilya'ya gidecek olan : 

Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 

Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar, Çevre Bakanlığına Or
man Bakanı Vefa Tanır'ın, 

Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın 
Gönen'in, 

İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşü
ne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 

Nahcivan Özerk Cumhuriyetine gidecek olan : 
, Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Akın Gö

nen'in, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 
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Devlet Bakanı Çavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer 
Barutçu'nun, 

Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Ba
kanı Necmettin Cevheri'nin, 

Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şe
rif Ercan'ın, 

İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Gök-
berk Ergenekon'un, 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Erman Şahin'in, 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın dönüşüne kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, 

Arnavutluk'a gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demir.el'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer 

Barutçu'nun, 
İsrail'e gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlı

ğına Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan : 
Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet 

Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'm, 
Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'in dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Dev

let Bakanı Gökberk Ergenekon'un, 
Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, 
Yunanistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştır

ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun, 
Hırvatistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ve, 
21.5.1992 tarih ve 3801 sayılı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mah

kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun, Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun Anayasanın 89 unc umaddesine göre 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı; 

Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ve Devlet eski Bakanı Ercüment Konukman'ın, bakanlık
ları sırasında, bakanlıklarının görevleriyle ilgili işlerden dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği 
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iddia edilen bazı fiilleri hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan iki ayrı dos-' 
yanın, Başbakanlığın yazılarına ekli olarak, Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği ya
pılmak üzere TBMM Başkanlığına intikal ettirildiğine; Meclis soruşturması önergelerinin, sa
dece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzayla verilebileceğine; böyle bir önçrge olmadan, 
TBMM Başkanlığının söz konusu dosyalarla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir iş
lemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına; Genel Kurulun 3.12.1985 tarihli 36 ncı ve 
20.3.1992 tarihli 56 ncı Birleşimlerinde yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel 
Kurula sunulması ve anılan dosyaların, konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup ayrı ay
rı Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması
nın uygun mütalaa edildiğine ve, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grubu bulunan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin millet
vekili sayısında meydana gelen değişiklik sonucu, TBMM uluslararası grupların oranlarında 
değişmeler olduğuna; buna göre, SHP kontenjanından, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu 
Üyesi Hatay Milletvekili Nihat Matkap ile AGİK Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun adı geçen grupların asıl üyeliklerinden ayrıldıkları
na; Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu Türk Kanadı Üyesi Muş Milletvekili Mustafa 
Demir'in ise SHP'den istifa ettiği için üyeliğinin düştüğüne; bu duruma göre, Doğru Yol Parti
si Grubuna düşen PAB Türk Grubu için Ankara Milletvekili îrfan Küksalan, AGİK Parlamen
ter Asamblesi Türk Grubu için Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve Türkiye - AT Karma Par
lamento Komisyonu Türk Kanadı için tzmir Milletvekili Mehmet Köstepen'in anılan Parti Gru
bunca asıl üyeliklere aday gösterildiklerine, 

İlişkin Başkanlık: 

Ambulans alımı ihalesiyle ilgili olarak Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi gereğince işlem yapılmasına ve, 

Devlet Meteoroloji İşleri eski Genel Müdürü Faysal Geyik ile yapılan hizmet sözleşmele
riyle ilgili olarak Devlet eski Bakanı Ercüment Konukman'ın durumunun TBMM'nin takdiri
ne sunulmasının uygun görüldüğüne, y 

ilişkin Başbakanlık; 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine ilişkin (9/5) esas numaralı Soruşturma Ko

misyonu Geçici Başkanlığı; 
Tezkereleri ile; 
Refah Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket kazan'ın, sa

hibi olduğu şirketlere haksiz kanazç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak Devleti zarara uğ
rattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 
ve, 

tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın (9/5) esas numaralı Soruşturma Komisyonundan, 
Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün KİT Komisyonundan, 
Çekildiklerine ilişkin Önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üniversitesi Açık 
öğretim Fakültesi Öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek, 
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Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının özel Harp Dairesi içinde bulunduğu 
söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak, 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Bursa Milletvekili 
Cavit Çağlar hakkındaki yasama dokunulmazlığı dosyasının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi okundu; Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bu
lunan dava dosyasının hükümete geri verildiği bildirildi. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında, 

Kanun tasarılarının, mezkûr İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre iade olunmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi okundu; Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarıların hükümete geri verildi
ği açıklandı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarih
li ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan ve Tu
rizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 37 nci maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmış olduğundan, aynı mahiyette olan söz ko
nusu iki Kanun Hükmünde Kararnamenin birleştirilerek görüşülmesi için Plan ve Bütçe Ko
misyonuna gönderilmesine ilişkin Anayasa Komisyonu tezkeresi okundu; içtüzüğün 35 inci mad
desine göre gereğinin yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi, 
Başbakan Süleyman Demirel'in Nahcivan özerk Cumhuriyetine yapacağı resmi ziyarete 

katılmaları daha önce kabul edilmiş bulunan bazı milletvekillerinin yerme yenilerinin dahil edil
melerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 
32 nci sırasında yer alan 78 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına, 15.6.1992 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 108 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 8 inci sırasına, 37 nci 
sırasında yer alan 84 Sıra, Sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 
55 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına, 22 nci sırasında yer alan 51 Sıra Sayılı Kanun 
Tasarısının 11 inci sırasına, 11 inci sırasında yer alan 27 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 12 nci 
sırasına, 54 üncü sırasında yer alan 106 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 13 üncü sırasına, 35 inci 
sırasında yer alan 81 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü sırasına, 27 nci sırasında yer alan 
67 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 15 inci sırasına alınmasına; 9 uncu sıraya kadar olan kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin 17.6.1992 Çarşamba günkü Birleşimde yapılması, görüş
melerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'den sonra 
da çalışmalara devam olunmasına; 9 uncu sıradan 16 nci sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin 
görüşmelerinin Genel Kurulun 18.6.1992 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması, görüşmelerinin 
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tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'den sonra da ça
lışmalara devam olunmasına; 17.6.1992 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesine; 

16.6.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulunan 
(11/5) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yer almasına; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hu
susundaki görüşmelerin Genel Kurulun 23.6.1992 Salı günkü Birleşiminde yapılmasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerileri; 

Kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 21 arkadaşının, Bakanlıkta ve bağlı ku
ruluşlarında görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları-usulsüz ihale ve hukuk dışı uygula
maları nedeniyle Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/3), yapılan görüşmelerden ve 

Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak ve 27 arkadaşının, göreve geldiği günden beri 
millî kültürümüzü tahrip edici davranışlarda bulunduğu, bütçe ve fon kaynaklarını usulsüz ve 
keyfî sarf ederek Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/4), yapılan açık oylamadan sonra; 

Gündeme alınmalarının kabul edilmediği açıklandı. 
Ankara Milletvekili Mehmet Budak, (11/4) esas numaralı gensoru önergesinin öngörüş-

meleri sırasında Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın kendisine sataşması nedeniyle bir ko
nuşma yaptı. 

17 Haziran 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.05'te son 
verildi. 

Ytldtrım Avcı 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kadir Ramazan Coşkun 
Konya İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

o 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 6 . 1992 Çarşamba 

Rapor 
1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden ödenen Fonların Bir
leştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 
Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 
2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı 
Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 16.6.1992) (GÜNDEME) 

v Meclis Araştırması Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının 17 Mayıs 1992'de New 
York kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve yapılan har
camalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çullıaoğlu (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

• o — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda bulunan sayın milletvekillerinin yüksek sesle mevcudiyetlerini bildirmelerini rica 

ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamaya sonradan iştirak eden sayın milletvekillerinin imzalı birer kâğıt 
göndermelerini rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — KİT ve Plan ve Bütçe Komisyonu çalışıyor Sayın Başkanım. 
İçtüzüğe göre, komisyonlarda görevli milletvekilleri, Genel Kurulda var sayılırlar. 

BAŞKAN — Salonda mevcut olanları sayıyoruz efendim; yoklamaya iştirak edip, tekrar 
gitsinler. ' ' 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğe göre, var sayılırlar. 
BAŞKAN — İzin almışlardır şu halde... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Komisyonda görev yapanlar, İçtüzüğe göre, var sayılırlar 

efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, o zaman Plan ve Bütçe Komisyonu da çalışıyor... Salonda olan
ları sayıyoruz. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Dilekçe Komisyonu ile Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık üyelikler için ba

ğımsız üyelerin başvurularına ilişkin başkanlık duyurusu 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, değişen oranlar nedeniyle bağımsız milletvekillerine, 

Dilekçe Komisyonunda 1 üyelik, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda da 2 üyelik düş
mektedir. Bu üyelikler için aday olmak isteyen bağımsız sayın miletvekillerinin, Başkanlığa ya
zılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

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

1. — istanbul Milletvekili Halil Orlıan Ergüder ve 60 arkadaşının 17 Mayıs 1992'de New York 
kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve yapılan harcamalar konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında bir Meclis araştırması önergesi vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17 Mayıs 1992 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri New York kentinde düzenlenen ge-

leneksel 11 inci Türk Günü yürüyüşüne katılan; 
ı. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

rüyüşle 

7 bakan, 
DYP, SHP, MÇP'den 62 Parlamenter, 
Üst düzey bürokratlar, . 
Çok sayıda belediye başkanları, 
Kore gazileri, 
Devlet Halk Dansları Topluluğu, 

' 

Deniz Kara Hava Kuvvetleri Karma Boru ve Trampet Takımı, 
Türk Sanat Müziği sanatçıları, 
Türk Hafif Müziği sanatçıları, 
Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Danıştay üyeleri, 
Gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet ile Amerika' 

r ve toplantılar yapılmıştır. 

) 
ya gidilmiş ve anılan günde yü-

Yürüyüş ye toplantıların gününü hemen takip eden günlerde, Türk basın ajans ve haber
lerde ve TRT'de geniş yankılara sebep olan bu yürüyüşün görkemli gösterileri yanında, ana 
mevzuu olarak geleneksel yürüyüşü belgeleyen resim, haber ve söyleşiler kamuoyunda tepkile
re sebep olmuş ve basında bu konular devamlı gündemde kalmış ve Parlamentomuzun geziye 

. iştirak eden bakanlarımızı ve milletvekillerini zor duruma düşürmüş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin üzerine arzu edilmeyen ve hoş karşılanmayan yorumlara sebep olmuştur. 

Kamuoyunu ve basınımızı bu kadar meşgul eden, milletvekillerini tedirgin eden ve Hükü
meti zor duruma düşüren, Mecliste sözlü suallere konu olan olay nedir? 

Olayı basından okuyalım; 26.5.1992 tarihli Tasvir Gazetesinin manşeti: 
(DYP Zonguldak Milletvekili Adnan Akın Amerika gezisinin içyüzünü Tasvir'e anlattı : 

, "Türk Gününde milyarlar harcandı sonuç sıfır", Milliyet Gazetesi 28.5.1992 "New York ta- ( 
bancaları İstanbul'da 30 Milyon", Cumhuriyet Gazetesi 28.5.1992 "Milletvekili silahlarına çö
züm aranıyor", Yine Cumhuriyet Gazetesi "Silahlar yurda nasıl sokuldu", 25.5.1992 tarihli 
Hürriyet Gazetesi Haber Yazarı Muharrem Sarıkaya "Silah alan Milletvekili kaçakçı durumu
na düştü" gibi haberler ve yorumlar, verdiğimiz bu örneklerle daha da çoğaltılabilir. 

Temelde, ihdas olunan bu geleneksel katılımın her yıl yapılmasına taraftarız. Bu teşebbüs 
Anavatan Partisinin başlattığı, genişlettiği ve felsefesini kurduğu bir harekettir. Ancak bu ha
reketin dün dündür, bugün bugündür, zihniyetiyle ele alınmaması; her bakımdan suiistimal 
edilmemesi, Türk onuruna ve vakarına, milletimizin yüceliğine gölge düşürülmeden ve şahsî 
birtakım arzuların yerine getirilmesine araç edilmeden yapılması lazımdır. 

Bu nedenlerle aşağıdaki hususların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir : 
1. Türk Gününe iştirak etmek üzere Türkiye'den pasaport ve harcırah alarak Amerika 

Birleşik Devletlerine giden parlamenter ve bakan sayısı kaç kişidir? Uçak ücreti dahil, ne ka
dar harcırah almışlardır? 
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2. Parlamento dışından geziye iştirak eden kurum ve kuruluşların mümessilleri hazine
den veya bağlı olduğu kuruluşlardan harcırah alıp geziye iştirak eden kaç kişidir? Kaç adet 
bürokrat iş bu geziye iştirak etmiştir? 

3. New York Konsolosluğu eliyle resmen silah alan bakan ve milletvekilleri kimlerdir? 
Kaç adet silah satın alınmıştır? 

4. Gazetelerde DYP Milletvekili Mustafa Rahmi Özer'in silahlarla yakalandığı, iki ta
bancayı gümrüklere teslim ettiği haber olarak çıkmıştır. Bu olay doğru mudur? 

5. Yüksek yargı organlarının yargıçları bu geziye giderken uçak ve otel masrafları kimin 
tarafından karşılanmıştır? 

6. Şimdiye kadar yetkililer tarafından kimlere silah armağan belgesi verilmiştir? 

7. Bu gezi sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Maliye Hazinesinden Türk Lirası olarak ne 
kadar masraf yapılmıştır? (Toplantı masrafları, organizasyon masrafları, bilet ücretleri, gün
lük harcırah, kargo giderleri, otel masrafları v.s.) 

Bütün bunları ciddî olarak tespit etmek ve her türlü güçlüğü ortadan kaldırmak düşünce
siyle bu önergemizi takdim ediyoruz. Gerçek, Yüce Meclisin yapacağı çalışma ile gün ışığına 
çıkacaktır. 

Yukarıda arz ettiğimiz olayların aydınlanması için Anayasamızın 98 ve tçtüzüğmüzün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereğince konu hakkında bir Meclis araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ve talep ederiz. 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Salih Ergün 
İstanbul 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Hasan Çakır 
Antalya 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 
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Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Faruk Saydam 
Manisa 

Işın Çelebi 
İzmir 

Ahmet Kabil 
Rize 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Temel Gündoğdu . 
İstanbul 

Cemal özbilen 
• Kırklareli 
Mustafa Parlak 

Rize 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 
Timur Demir 

İzmir 
Bahri Kibar 

Ordu 
İlker Tuncay 

Çankırı 
Emin Kul 
İstanbul 

Elaatün Elmas 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Seyyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Sabrföztürk 
İstanbul 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Hasan Fecri Alpaslan 
ı Ağrı 

Nevşat Özer 
Muğla 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. -, * 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Plan ve Bütçe Komisyonunda Açık Bulunan Üyeliğe Seçim 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunca Gaziantep Milletvekili sayın Bahattin Alagöz aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin 
18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/15) 
(S. Sayısı: 61) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine İlişkin 18 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde grupları ve şahısları söz isteyen sayın milletvekilleri?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. ; 

' 'Ortaklık biçimindeki Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıklarının kuru
luş ve sermaye artırımında, Hazine ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait paylar için bu hüküm
ler uygulanmaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
önergede yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergede yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 61 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN—Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

, önergede yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan evvel söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olmasını diliyorum. 

2. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 70 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/312, 1/314) (S. Saytst : 68) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri iç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülmesi
ne başlıyoruz. ' 

Komisyon?.. Yok. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.45 

0
 ;— 

/ 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.02 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıl din m Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çuİhaoğlu (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silalûı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 70 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Saydı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 47 nci/Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile, 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sa- * 
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon için, İçtüzüğümüzün 46 nci maddesi uyarınca seçilmiş, yetkili sözcü Sayın Re-
faiddin Şahin yerini almış bulunmaktadır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunması hususu kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

(211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında 2.1.1992 Tarihli ve 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 
47 'nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(1) 68 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
ı 
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"Koruma hizmeti ile görevlendirilen asker kişiler, karakol, karakol nöbetçisi ve devriye 
sıfat ve yetkilerine sahiptir. Koruma görevlileri bu Kanunun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahi-
yet Kanununun ve diğer kanunların silah kullanmayı öngördüğü hal ve şartlardan herhangi 
birinin tahakkuku halinde silah kullanmaya yetkilidir. Bunlar, korudukları kişiye karşı silahlı 
bir saldırıya teşebbüs edilmesi halinde doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde ANAP Grubu adına Sayın Faruk Saydam söz istemişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. ' 

Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına saygılarımı sunuyorum. 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 
70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ait 
Anavatan Partisinin görüşünü arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci mad
desine eklenen fıkrayla, günümüzde, anarşi ve terörün, devlet düzenini yıkmak için, Türk Si
lahlı Kuvvetlerimizin kritik kademelerinde görev almış ve öldürülmeleri halinde kamuoyunda 
infial uyandıracak personeli hedef seçmek suretiyle listesine aldığı personele, devlet görevlile
rimize karşı pusu kurarak, caniyane şekilde silahlı saldırıda bulunmalarını caydırmak amaç
lanmaktadır. 

• . • • ~ * > • 

Bu tasarı ile, terör eylemleri nedeniyle can güvenlikleri tehlikede olan askerî personelimi
zin daha iyi korunmalarını sağlamak amacıyla, 211 sayılı Kanunun 47 nci maddesine bir fıkra 
eklenerek, koruma birlikleri teşkilini yerinde bir uygulama olarak görüyoruz. Bu suretle, ey
lemlerin anında bertaraf edilmesi ve caydırıcılığın daha etkili bir şekilde sağlanması için de, 
korumalara silah kullanma yetkisi verilmektedir. Tabiî, bu konuda, görevin önemi hakkında 
gerekli eğitim ve bilgilerin eksiksiz bir şekilde, bu görevi yapacaklara verilmesi de şarttır. 

Aslında, devlete sahip çıkan ve korumayı üstlenen, bu konuda hassas ve riskli görevler 
yapan tüm devlet görevlilerimizi korumak ve gerekli tedbirleri almak, devletimizin, Hüküme
timizin görevidir. 

Getirilen fıkraya göre, koruma hizmetiyle görevlendirilep asker kişiler, karakol nöbetçisi, 
karakol ve devriye sıfat ve yetkilerine sahip olacaktır, koruma görevlileri, bu Kanunun, 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve diğer kanunların silah kullanmayı öngördüğü 
hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullanmaya yetkili olacaktır. Bun
lar, korudukları kişiye karşı silahlı bir saldırı teşebbüsü halinde, doğruca ve derhal, bu saldıran 
hedefe ateş edebilecektir. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, memleketimizin içinde bulunduğu şartlar içinde, anarşi 
ve terörün devam ettiği göz önüne alınırsa, kanuna eklenen bu fıkrayı ve tasarıyı gerekli ve 
yerinde buluyoruz. Bu vesileyle, anarşi ve terör kurbanı olan tüm devlet görevlilerimize, asker, 
polis ve sivil insanlarımıza, şehitlerimize rahmet dilerken, bu görevlerde hizmet veren tüm dev-
let ve güvenlik güçlerimize başarılar diliyor, terör ve anarşi belasının ülkemizde son bulmasını 
temenni ediyoruz. 
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Yine, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 70 inci maddesinin değişti
rilmesi hakkında 469 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de, gerekçelerde ifade edildiği 
üzere ve komisyonlarımızda görüşülerek kabul edilen şekliyle, askerî öğrenci ve personelin bak
makla yükümlü oldukları aile fertlerinin, dul ve yetimlerinin, askerî sağlık kurum ve kuruluş
ları yanında, diğer resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından da yararlanmaları sağlanmış ola
caktır. Bu suretle, komisyonlarımızda kabul edilen şekliyle, farklılıkların, adaletsizliklerin or
tadan kaldırılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple, ANAP Grubu olarak, 70 inci madde
yi, yeni teklif edilen ve komisyonlardan geçen şekliyle uygun ve olumlu bulduğumuzu arz eder, 
211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 nci maddesine eklenen fıkra ile, 
yine aynı kanunun değiştirilen 70 inci maddesinin Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını 
diler, saygılar sunarım. (ANAP ye DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saydam. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mukadder Başeğmezj buyurun efendim. (RP sıraların

dan alkışlar) ^ 

RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; şu anda gündemde olan kanun tasarısı, görüşülmekte olan şekliyle Millî Savunma 
Komisyonumuzda enine boyuna tartışılmış, parti sözcüleri gerekli sözleri söylemiş ve bu tasa
rının gerçekten vatanımıza, milletimize hayırlı olabileceği, bir problemi çözeceği, bir hizmete 
amade olacağı görüşü orta yere çıkmış ve komisyondan oybirliğiyle huzurunuza gelmiştir. 

Refah Partisi olarak biz de tasarıyı kabul ediyor, muvafık-buluyor ve bir hizmete mukar-
rin olacağına kanaat getiriyoruz. Yani, bu, korunması gereken kişileri koruyan insanların bir
takım bürokratik kurallarla, kanunlarla engellenmemesi ve kendisini doğrudan koruma imkâ
nını elde etmesini sağlıyor. Burada, bir can güvenliği meselesi var. 

Burada askerî bir kanun tasarısı görüşüyoruz. Şimdi ben, bu vesileyle, -izin verirseniz- birkaç 
şey söylemek istiyorum ki, onlar da şudur : Biz, asıl, insanın kendisini korumalıyız. Şu anlam
da : Askeriyemiz bugün sıkıntılar içindedir. Milyarlık tesisleri teslim ettiğimiz insanlar, 2 tril
yon liralık denizaltıyı teslim ettiğimiz bir binbaşı veya yine milyarlık uçakları teslim ettiğimiz 
pilotlar; bunlara; 'Al sana kanun, kendini koru" demek yerine, başka, kollayıcı, koruyucu 
kanunları da çıkarmamız lazım. ' . 

Gezmiş olduğumuz askerî tesislerdeki müşahedelerimizi birkaç kelimeyle size arz etmek 
istiyorum, onlar da şudur : Türk Hava Kuvvetlerindeki uçak filolarımız sıkıntı içindedir, Hava 
Kuvvetleri mensubu komutanlarımız "Pilotlar elimizden gidiyor, bunlara sahip çıkır" diye feryat 
etmektedirler. Mesela, Silahlı Kuvvetler tazminatı ödenmiyor onlara... Niye?.. Uçuş tazminatı 
alıyorlar diye. Denizaltıcılara, dalış tazminatı aliyorlar diye, yine Silahlı Kuvvetler tazminatı 
ödenmiyor. Milyarlık uçağı teslim ettiğiniz insan, birkaç milyonla... O, hayatını ortaya koyu
yor; birkaç sene sonra bakıyorsunuz ki, çoğu şehit olmuş. Hal böyle olunca, sivil sektöre kaçı
yorlar. Deniz sektörümüz öyle... istanbul Zeytinburnun'da tank bakım fabrikası var, ağır teç
hizat fabrikası var; orada çalıştırdığı işçiye, kendi maaşının iki misli para veriyor; ancak kendi
si fakrü zaruret içinde. Ne demek istiyorum? insanları adalete, insanları huzura, insanları re
faha sevk edersek, bence böyle ince, ayrıntılı, uzun kanunlarla sen onu ondan koruyacaksın, 
o onu ondan koruyacak, aman korumak için şunu yapacaksın diye bu kadar çaba sarf etme
yiz. Zaman gelir ki kurşundan kaleler, hisarlar içine de saklansak, bir yerde can güvenliği tedir-
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ginliğine düşeriz. Niye? yüksek görevlilerimiz, yetkililerimiz, yani her şeyi sokakta, her suçu 
sokakta bulmak-, her suçu başkalarında bulmak yerine, biz ne yapıyoruz ki, gün geliyor kendi
mizi zırhlarla, kalelerle koruma elemanlarıyla korumak ihtiyacını duyuyoruz... Nerede ne yan
lışlıklar yapıyoruz?.. Bunları da düşünmek lazım. 

Bu kanun tasarının milletimize hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başeğmez. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun3683 Sayılı Ka
nunla değişik .70 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 70. — Subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetle
rinde görevli 657 Sayılı Kanuna tabi memur emeklileri ile, bunların 5434 sayılı Kanun hüküm
lerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve dul ve yetimleri, harp ve vazi
fe malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen yedeksubay, erbaş ve erlerin aylık almaya 
müstehak dul ve yetimleri, harp ve vazife malulü yedeksubay, erbaş ve erlerle bunların 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri ile dul ve ye
timleri, Emekli Sandığı tarafından vazife malullüğü aylığı bağlanan ve bu nedenle okulların
dan ilişiği kesilen harp okulları, üniversite ve yüksekokullar ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Komutanlığına bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askerî öğrenciler ve ast
subay sınıf okulu öğrencileri ile 5434 sayılı Kanun Hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilecek aile fertleri, bunların vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölüm
leri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri, askerî sağlık kurum ve kuru-. 
tuşları yanında diğer resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından da yararlanırlar. Bunların tedavi 
giderleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır 
ve sağlık karneleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli. Sandığı tarafından verilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi emekliler ve aile fertleri ile dul ve yetimleri 
hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan hak sahipleri ayrıca 211 sayılı Kanunun 66 nci Mad
desinin (b) fıkrası hükmünden de yararlanırlar. 

Subay, askerî memur, astsubay ve uzman jandarma emeklilerinin 69 uncu Madde kapsa
mındaki büyük ebeveynleri ile, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve evlatlıkları ile üvey ço
cuklarının muayene ve tedavileri sadece askerî sağlık kurum ve kuruluşlarında bu Kanun hü
kümlerine göre yapılır. Birinci fıkrada belirlenenlerin çalışan veya emekli olup da diğer sosyal 
güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden istifade eden eşleri askerî kimlik kartı ve bu sos
yal güvenlik kurumlarının sağlık karneleri ile askerî sağlık kurum ve kuruluşlarından da yarar
landırılırlar. Bunlara ait askerî sağlık kurumv e kuruluşlarındaki tedavi giderleri Mîllî Savun
ma Bakanlığı, Jandarma Genel komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. ' 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengi hakkında söz isteyen sayın milletvekili 
var mı?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edile
rek, kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

3. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Bayındırlık, imar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/190) (S. Sayısı : 73) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal söz istemişlerdir; buyu

run efendim. 

RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
3414 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, İkinci Cihan Harbinden sonra, 1945 yılından itibaren köylerden şe
hirlere göç başlamıştır. Bu göç, dünyanın diğer Ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'de de başla
mıştır. Bilhassa 1950'den itibaren daha çok göç olmaya başlamıştır. Köyden şehire gelen insan
larımız, şehirde konut ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu ihtiyacı devlet veya vatandaşın göç ettiği şe
hirdeki belediye düşünmemiştir; bu nedenle, vatandaş konut ihtiyacını karşılamak için bazı yol
lara başvurmuştur. îştc, bunlardan birisi de gecekondu inşaıdır. 

Göç eden insanlar, kanuna aykırı, plan, proje, teknik ve fenne aykırı olarak, daha çok 
geceleri, ellerine geçirdikleri malzemelerle inşaatlarını yapıp, içine oturmuşlardır ve bu şekilde 
Türkiye'de, bilhassa büyük şehirlerde, gecekondu almış yürümüştür. Maalesef, bu, çok uzun 

(1) 73 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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yıllar devam etmiş; buna ne hükümet, ne bakanlık, ne de belediyeler bir tedbir alamamışlar
dır; ancak, vatandaşı cezalandırmak suretiyle korkutmuşlardır. Sahipsiz kalan vatandaş, 1966 
yılına kadar bu gecekondu inşama devam etmiştir ve bugün bu yerleşim yerlerimizden, "sağ
lıksız kent" diye şikâyet ediyorsak, nedeni, o zaman bu ihtiyaçlara, ne hükümetlerin, ne de 
belediyelerin cevap vermemesidir. İnşallah bundan sonra, bu gecekondu sorununa çözüm bu
lunur. Ancak, halen Türkiye'nin her tarafında gecekondu yapımı devam ediyor. 

tşte, bu gecekondulaşmayı bir disipline almak, planlı, projeli inşaat yaptırmak için, 1966 
senesinde, zamanın hükümeti, 775 sayılı Gecekondu Kanununu çıkarmıştır. Bu, isabetli bir ka
nundur; ancak, bu da kafi gelmemiş, gecekondulaşmayı önleyememiştir, 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre, Bayındırlık ve fskân bakanlığına yetki verilmiş; bu 
yetkiye dayanılarak, Hazine arazileri, vakıflara ait araziler, dar gelirli vatandaşlara tahsis edil
miştir. Bunun dışında, kooperatiflere arsa tahsisi yapılmış; ayrıca, Bayındırlık ve tskân Bakan
lığı ve belediyeler, bu kanuna dayanarak konut yapmış ve dar gelirli vatandaşlara bu konutları 
satmıştır, dağıtmıştır. 

Bu, faydalı bir hizmet olmuştur; ancak, dağıtılan bazı arsaların, kanunda öngörülen za
manda üzerine inşaat yapılamadığı için, dağıtılan şahısların elinden alınma durumu hasıl ol
muştur. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa, "dağıtılan arsaların üzerinde iki sene içinde temel inşa
atına başlanacak, beş sene içinde de üzerine inşaat yapılacak" diye madde konmuş; fakat, bu
nu yapacak şahısların birçoğunun parası olmadığı için, buna uyamamışlardır; uyamadıkları 
için de, bazı belediye başkanları tarafından, kanunu tatbik ediyorum diye, on, onbeş sene va
tandaşın üzerinde kalan arsalar geri alınmış veya günün rayiciyle, o vatandaşa satılmıştır. 

Bu şikâyetler 1980 yılında ayyuka çıkmıştır. Maalesef, ANAP döneminde, vatandaşın elin
den bazı arsalar alınmıştır. Vatandaştan gelen şikâyetler üzerine, o zamanın hükümeti akıllılık 
etmiş, yeni bir kanun getirmek suretiyle, vatandaşın elinde bulunan arsaların bir kısmını al
maktan vazgeçmiştir. 

3414 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yapılan bir değişiklikle, 1985 senesinden 1990 se
nesine kadar beş sene içinde, vatandaşlara veya kooperatiflere tahsis edilen arsalar üzerine, is
tenen şekilde inşaat yapılırsa ve bu işlemler biterse, o arsalar vatandaşın olacak veya o hakkı 
almayacağız denmişti. Ancak, bu kanunun çıkmasının üzerinden iki sene geçmesine rağmen 
-yıl 1992- süre yeterli olmamış ve zamanın tekrar uzatılması zorunluluğu duyulmuştur. Gerek 
bakanlık ve gerekse belediyeler, verilen bu arsaların veya binaların işlemlerini henüz bitireme-
miştin. îşte, bu işlemlerin bitirilebilmesi için, yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış ve bu tasarıya 
göre de, işlemlerin, 1985 yılından başlayarak 2000 yılına kadar onbeş sene içinde tamamlan
ması uygun görülmüştür. Şu anda görüştüğümüz tasarı da budur. 

Biz, Refah Partisi Grubu olarak bu tasarıyı olumlu karşılıyoruz. İnşallah, 2000 yılına ka
dar, 775 sayılı Kanuna göre verilen arsalar veya buna uygun olarak başlatılan inşaatlar biter 
ve 2000 yılına kadar da bu kanun görevini yapmış olur. 

Temennimiz, bu durumlara düşmeden, daha önceden, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı dar 
gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için gerekli işlemleri yapsın ve çarpık kentleş- « 
meyi önlemek için de şehir dışlarına peyk kentler kurmak için projeler hazırlasın ve bunları 
dar gelirli vatandaşlara versin. 
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Bu, faydalı bir iş olduğu için, Refah Partisi Grubu olarak, bu tasarıya müspet oy vereceğiz 
ve çıkacak kanunun hayırlı olmasını diler, Yüce meclisi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.3.1988 tarihli ve 3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3.5.1985 Tarih ve 247 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
16.8.1985 Tarih ve 250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"775 sayılı Kanun hükümlerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yetkisine dayanı
larak başlatılmış veya başlatılacak olan iş ve işlemlere adı geçen Bakanlıkça devam edilir. 

Bu Kanunda öngörülen devir işlemleri ile, birinci fıkradaki iş ve işlemler 9.9.1985 tarihin
den itibaren engeç onbeş yıl içinde sonuçlandırılır." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge.yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : , 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. i 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce fikrini beyan etmek isteyen sayın milletveki

li?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 

ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
4. — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kamın 
Hükmünde Kararname ve Tanın, Orman ve Köy işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/207) 
(S. Sayısı : 95) (1) 

(1) 95 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN— 4 üncü sırada, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları görüşülecektir. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır, 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma

sını isteyenler... İstemeyenler... Raporun okunması istenmemiştir. 
Tümü üzerinde Refah Partisi adına Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ZEKÎ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname hakkındaki görüşlerimizi bildirmek üzere, Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli üyeler, ülkemizde ilk meteorolojik rasatlar, bilindiği gibi, 1847'de yabancı şirket
ler tarafından başlatılmış ve 1867'de İstanbul Kandilli İklim İstasyonu hizmete girmiştir. Bila-
hara, 1937 yılında 3127 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak Devlet Meteoroloji Hizmet
leri Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Bu tarihten itibaren teşkilat giderek gelişmiş ve çağın 
şartlarına kendini uydurmaya çalışmıştır. Öyle ki, hava tahminindeki gerçekleşme oranı, bazı 
Avrupa ülkelerini de geride bırakarak, yüzde 86'Iara ulaşmıştır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaklaşık 4 bin personeliyle 24 saat hizmet vermek
tedir. Yapılan işin özelliği, böyle kesintisiz bir çalışmayı gerekli kılmaktadır. Meteorolojik hiz
metler, hemen hemen bütün sektörleri yakından ilgilendirmektedir, örneğin; hava, deniz ve 
kara trafiğinin normal seyri, sağlıklı iklim verilerine bağlıdır. Meteorolojik rasatlarla hava tah
minleri yapılmakta, böylece mal ve can kaybının önüne geçilmesi hususunda bazı tedbirlerin 
alınması sağlanmaktadır. Hatta, askerî harekâtlarda bile meteorolojik hizmetlerin rolü ve öne
mi büyüktür. Turizm, bayındırlık, enerji, sağlık, tarım ve orman sektörleri ise meteorolojiyle 
iç içedir. Bu alanlarda yapılacak faaliyet ve yatırımlarda mutlaka birtakım meteorolojik verile
re ihtiyaç vardır. Meteorolojik çalışmalar, özellikle tarım sektörü için fevkalade önemlidir. Ra
satlara dayanılarak yapılan tahminler, bazen büyük can ve ekonomik kayıpları önleyebilmek
tedir. Yapılan şiddetli yağış, sel, don ve fırtına ihbarlarıyla üreticilerin tedbir almaları sağlan
maktadır. Gerek ziraî mücadelede, gerekse orman yangınlarına karşı mücadelede yapılan özel 
meteorolojik tahminlerle emek ve malzeme israfı önlenmekte, azamî ekonomik fayda sağlan
maktadır. 

Ayrıca, topografik iklim durumuna ve sanayiin gelişmesine paralel olarak meydana gelen 
hava kirliliği konusunda da aynı teşkilatımız, önemli görevler üstlenmiş bulunmaktadır. 

İşte, çok farklı hizmetleri ifa eden bu teşkilat, bir ara Tarım Bakanlığına, altı ay süreyle 
de Çevre Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmüştür. Çok çeşitli sektörlere meteorolo
jik bilgi desteği sağlanması nedeniyle tekrar Başbakanlığa bağlanması, tarafımızdan da uygun 
görülmektedir. Bu arada, bazı personelin mağduriyetleri de son bulmuştur, 

Zaten Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda konuyu bütün yönleriyle ele almış ve mu
tabakata varmış olduğumuzdan dolayı, yapılan değişikliği müspet mütalaa etmekteyiz. 
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Bilvesile, hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (RP sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Yerlikaya, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Meteoroloji, atmosfer olaylarını inceleyen ve elde ettiği bilgilere dayanarak hava tahmini 
yapan bir bilim olduğu için, canlılar için önemli bir konudur. Meteorolojik hizmetlerin top
lum hayatımızda etkisi de her gün artmaktadır. Böylece, meteoroloji, günlük hayatımızın bir 
parçası haline gelmiştir. Çünkü, insan hayatı, daha doğrusu tüm canlılar, geniş ölçüde, hava 
olaylarının etkisi altındadırlar. 

Bilindiği gibi, ülkemiz, bütün çırpınışlarına rağmen, bir türlü sanayileşememiş ve bir ta
rım ülkesi görünümünden çıkamamıştır. İşte, tarımın, millî hâsıla içindeki yeri, yarattığı istih
dam hacmi ve ihracattaki payı, bu görünümün somut delilleridir. 

Ayrıca, tarım sektörü, nüfusumuzu dengeli bir biçimde besleyebilme ve sanayileşmenin 
gerektirdiği işgücü ve hammadde ihtiyacını karşılayabilme imkânlarına sahip olduğundan, eko
nominin sürükleyici sektörü durumundatlır. 

Bu nedenle, kalkınmamızı hızlandırmak ve büyütmek istiyorsak, tarım sektörünü değişik 
bir yapı içinde ele alıp desteklemek zorundayız. Bu yaklaşım içinde tarımsal üretimde verimli
liğin artırılması, tarımsal ürünlerin kalitelerinin yükseltilmesi, hava şartlarına bağımlılığı en 
az düzeye indirecek teknolojik sistemlerin kullanılması, dengeli beslenme için gerekli olan ve 
ihracat değeri bulunan tarımsal ürünlerin üretimine öncelik verilmesi gerekmektedir. Böylece, 
tarımsal üretimin artırılması, ana hedef olmalıdır. Bunun da gerçekleşmesi için, tarımda yeni 
ve gelişmiş üretim tekniklerinin uygulanması, tarımsal girdilerin artırılması, sulama sistemle
rinin geliştirilmesi, mekanizasyona gidilmesi, nadas alanlarının daraltılması, ikinci ürün uygu
lamasının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. 

Ayrıca, Ziraat Bankasının, tarım sektörünün bankası olduğu, her aşamada görülmelidir, 
banka da kendini göstermelidir. Kaynaklarının tamamını tarım sektörüne tahsis etmeli; köylü
ye, çiftçiye üreticiye ve kooperatiflere yeterli kredi açarak, gelişmeyi teşvik etmelidir. 

Ülkemizde tarımsal potansiyeli hazırlayan ve aynı anda dört mevsimin özelliklerini bir arada 
sunan, her şeyden önce, toprak, hava ve iklim koşullarıdır. Bu koşulları izlemeden yapılacak 
bir üretimin üaşarılı olmayacağı da ayrı bir gerçektir. Bu nedenle, üretim planlamasından, üre
tim tahakkukuna kadar geçen tüm aşamalarda meteorolojinin katkılarını göz ardı edemeyiz. 
Böylece, tarım ile meteorolojiyi birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Tarımsal üretimi etkileyen en önemli etkenlerden biri, hava şartlarıdır. Bölgeler itibariyle 
ürün çeşitliliği, toprağın yapısının yanı sıra, hava şartlarından kaynaklanmaktadır. Burada önemli 
olan husus, yeterli verimin sağlanabilmesi bakımından iklim şartlarına en uygun ürün çeşidi
nin̂  yetiştirilmesi ve tekniğin yaygınlaştırılmasıdır. 

Meteoroloji tarafından, yağış, hava sıcaklığı, çeşitli derinliklerdeki toprak sıcaklığı, nem, 
rüzgâr hızı ve yönü, güneşleme ve bulutluluk süreleri, toprak ve bitkilerdeki buharlaşma gibi 
ölçümler yapılmaktadır; ayrıca, iklim koşullarının bitkilerin yetişmesindeki etkileri gözlenmek-
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tedir. Bu şekilde elde edilen verilerden, tarımın, iklim şartlarına duyarlığını en az düzeye indi
rerek, çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Başka bir yönü de, meteorolojinin, 
ekim, dikim, gübreleme ve ilaçlama için en uygun zamanların seçiminde yaptığı tahminlerin, 
üretimde verimi büyük ölçüde etkilemekte olmasıdır. 

Modern tarımla birlikte meteorolojiye duyulan ihtiyacın da arttığı bir gerçektir. Bugün 
toprağın işlenmesi, çeşitli tarımsal girdilerin kullanılması, bölgeye adapte olacak ekipmanla
rın tespiti, muhtemel meteorolojik olaylara karşı önceden tedbir alınması, üretimin oluşma
sında büyük katkısı olan iklim faktörlerinin en iyi şekilde kullanılması gibi nedenlerle, meteo
rolojik verilere dayanmayan üretimden, başarılı sonuçların alınması düşünülemez. 

Artan nüfus, gelir düzeyinin iyileşmesi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi paralelin
de iç talebin karşılanması, dengeli beslenmenin sağlanması, ihracat imkânlarının geliştirilmesi 
ve diğer sektörlerin sermaye ihtiyaçlarının karşılanması, meteorolojik verilerden de yararlan
mak suretiyle, öncelikle, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
nedenlerle, tarım, meteorolojiyle iç içe çalışmak zorundadır. 

Ülkemizde modern tarımın gelişmesinde meteorolojinin büyük katkısı vardır. Bu nedenle, 
hava tahminlerinin elde edilmesi kadar, bunlardan istifade edecek kişi ye kurumlara ulaştırıl
ması da önem taşımaktadır. Üretime yön verebilmek ve gerekli önlemleri zamanında alabil
mek bakımından iki üç aylık devreleri kapsayan tahminlerin yapılması da, büyük yararlar sağ
lamaktadır. — • ' ' . ' 

i Türkiye'de ilk defa 1579 yılında İstanbul'da Raşit Takittin Efendi tarafından bir rasatha
ne kurulmuşsa da, o zamanki taassup bunu hemen yok etmiştir. 19 uncu asrın sonlarına doğru 
modern meteorolojinin tesisi fikri ortaya çıkmış ve bu amaçla İstanbul'da 1868 yılında bir me
teoroloji müessesesi olarak Rasathane-i Amire adıyla bir rasathane kurulmuştur. 1937 yılına 
kadar Türkiye'de meteoroloji çalışmaları, türlü nedenlerle Bayındırlık, Millî Savunma ve Ta
rım Bakanlıklarına bağlı ünitelerde yürütülmekteydi; 1937 yılında Atatürk'ün direktifiyle ve 
3127 sayılı Yasayla, bu dağınık üniteler, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü çatısı al
tında birleştirilerek, Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Yurdumuzda meteoroloji, son senelere kadar tali bir meslek kolu olarak düşünülmüş ve 
bu alanda eleman yetiştirecek örgütler kurulup geliştirilmemiştir. Bu nedenle, meteoroloji ça
lışmaları çok değişik seviye ve meslek gruplarından elemanların istihdamıyla gerçekleştirilmiştir. 

Teknik bir kuruluş olması gereken Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, sayısı pek 
sınırlı ve tali meslekten yüksekokul mezunlarıyla, çoğunluğu ilk, orta, lise mezunlarının oluş
turduğu bir personel kadrosuyla idare-i maslahat şeklinde idare edilmiştir. 1961 yılından bu 
yana, personel, kurslarla yetiştirilmiştir ve bununla yetinilmiştir. 

Devamlı gelişmeler kaydeden meteoroloji çalışmalarının, sadece üç-beş aylık kurslarla ye
tiştirilen personelle yürütülemeyeceği de açıktır. Genel Müdürlük tarafından açılan Meteoro
loji Meslek Okulu, öğretime devam etmektedir. Bu meslek okulunun enstitü haline getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

Çağımız, bilgi ve iletişim çağıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya gibi 
gelişmiş ülkelerin, gelişmiş teknoloji kullanımı ve bilgi birikimleri, toplumsal yaşama önemli 
katkılar sağlamaktadır. Ülkemizde de, meteorolojik modernizasyonun sağlanması ve toplum 
hizmetine sunulması şarttır; bunun için gerekli finansman sağlanmalıdır. 
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Ayrıca meteoroloji örgütünün yeniden düzenlenmesi, meteoroloji eğitiminin desteklenmesi, 
meteoroloji öğrencilerine burs ve staj olanakları sağlanması, meteoroloji meslek okulunun ye
niden düzenlenmesi, meteoroloji kurslarında millî teknik güçten yararlanılması, meteoroloji 
mühendislerine, meteoroloji örgütünde çalışma olanaklarının sağlanması da teşvik edilmelidir. 

Meteorolojik bilgilerin yayılması ve daha çok kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılır du
ruma gelmesi için, yabancı dil bilen elemanların sayısının artırılmasında zaruret vardır. Bunun 
yanında, turizm sektöründe de bu durum olumlu etkiler yapacaktır. 

Meteorolojiye gereken önem mutlaka verilmelidir, bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçın
mamalıdır. Meteoroloji çalışanlarının durumları düzeltilmeli ve iyileştirilmelidir. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü personeli, gerekli sosyal imkânlara kavuşturulmalıdır. Bu nedenle, Meteo
roloji Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanması kararı yerindedir. Meteoroloji tşleri Genel 
Müdürlüğünün çok çeşitli sektörlere meteorolojik bilgi desteği sağlaması nedeniyle, Başbakanlığa 
bağlı olarak hizmet vermesi doğrudur ve doğru olanı da budur. 

Bu nedenlerle, kanun hükmündeki kararnameye olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tüm üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 

geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Meteoroloji İşleri Genci Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

(Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 23.8.1991 tarihli ve 447 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısı) 

MADDE 1. — 8.1.1986 tarih ve 3254 Sayılı "Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunun" adı "Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun" olarak, aynı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Çevre 
Bakanlığına bağlı" ibaresi yerine "Başbakanlığa" bağlı, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında 
geçen "Çevre Bakanına" ibaresi "Başbakana", 24 üncü maddesinin son fıkrasında geçen "Çevre 
Bakanlığınca" ibaresi "Başbakanlıkça", 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "Çevre 
Bakanının" ibaresi "Başbakanın" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. . 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 2. — 3254 sayılı Kanunun, 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Başbakan bu teşkilatın yönetimiyle ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Ba

kanı vasıtasıyla kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
önerge yok. ' ' . ' -
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 3254 Sayılı Kanunun 447 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
maddesi ile yürürlükten kaldırılan 32/B maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Sözleşmeli Personel : 
MADDE 32/B — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Genel 

Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Mü
şavir, Müfettiş, Meteoroloji Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis, Mate
matikçi, Fizikçi, Jeomorfolog, İstatistikçi, Tabip, Diş Tabibi, en az 4 yıllık Teknik Yüksek öğ
retim görmüş Teknikerler ile Bilgisayar Programcısı ve Bilgisayar Çözümleyicisi kadroları kar
şılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer Kanunların söz
leşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli personel 
çalıştırabilir. 

Ancak, Uzman Yardımcısı ve Uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 32/A maddesinde 
belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanın
da, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
ler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 3254 Sayılı Kanuna aşağıdaki 32/C maddesi eklenmiştir. 
Fazla Çalışma Ücreti : 
MADDE 32/C — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı kadrola

rında çalışan memurlara 3056 sayılı Kanunun 10 Ocak 1992 tarih ve 475 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 31 inci maddesine göre Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan 
memurlara ödenen miktar ve nispetlerde ve aynı esaslar dahilinde Fazla Çalışma Ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Bir geçici madde teklifi vardır, okutuyorum : . . • ' . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/207 Esas Numaralı Tasarıya aşağıdaki metnin Geçici Madde 2 ola

rak ilavesini arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan Ülkü Güney 

Bursa Bayburt 
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Aydın Güven Gürkan Güneş Müftüoğlu 
îçel Zonguldak 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

"Geçici Madde 2. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda gerekli düzenlemeler yapı
lıncaya kadar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu haber, program ve teknik hizmetlerinde (vardiye 
hariç) fiilen görev yapan personele, 3056 sayılı Kanunun 10 Ocak 1992 tarih ve 475 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik 31 inci maddesine göre, Başbakanlık Merkez Teşkilatın
da çalışan memurlara ödenen miktar ve nispetlerde ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma üc
reti ödenir. " 

Gerekçe: Kendi kanunlarında düzenleme yapılıncaya kadar, Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumunun haber, program ve teknik hizmetlerinde çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın büyük 
özveriyle görev yapan personele de Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan memurlara öde
nen miktarda fazla çalışma ücreti ödenmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu geçici madde teklifi, Büyük Millet Meclisine veril
mesi ve komisyonlarda enine boyuna görüşülmesi icap eden bir kanun teklifi mahiyetinde ol
duğundan, muameleye koymamıza imkân olmadığını arz ediyorum. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun 28.2.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümün oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

5. — Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 Arkadaşının, 27.5.1988 Tarih ve 3461 Sayılı Türkiye Futbol Fede
rasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/380, 2/163) 
(S. Sayısı : 92) (1) 

(1) 92 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Yusuf Nanıoğlu ve 33 Arkadaşının, 27.5.1988 Tarih ve 
3461 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
müzakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır, 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Okunmasını arzu 

edenler... Okunmamasını arzu edenler... Okunmaması arzu edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde ANAP Grubu adına Sayın Yusuf Namoğlu'na söz ve

receğim. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yücel Bey, şahsınız adına mı söz istiyorsunuz? 
YÜCEL SEÇKINER (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Namoğlu. 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan,, değerli mil

letvekilleri; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı üze
rinde Grubum adına konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclise en derin saygı
larımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Spor, ülkeleri ve insanları birbirine yaklaştıran, barış ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, 
çağımızın en önemli sosyal olaylarından biridir. Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde, futbol, 
en çok ilgi duyulan ve heyecan uyandıran bir spor dalıdır. Tekonolojinin gelişmesi ve hızla yay
gınlaşan kitle iletişim araçlarıyla ülkenin her noktasına ulaşan bir spor dalı plan futbol, toplu
mun her kesimi tarafından da ilgi ve zevkle izlenmektedir. 

Buna bir örnek vermek gerekirse, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan 220 bin 
seyirci kapasiteli Maracana Stadı yıllar önce yapılmış olmasına rağmen, bu kapasiteli statta 
önemli maçlarda yer bulma imkânı çok zordur. Diğer bir örnek : Dünya kupası finali müsaba
kalarını televizyon, milyonlarca insanın izlemesini sağlamaktadır. 

Bu spor dalının kitleler tarafından benimsenmesi dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, sek
törde astronomik rakamların gündeme gelmesine fırsat vermiştir. Nitekim İtalyan oyuncu To
to Schilacci bu yıl 180 milyar Türk Lirası transfer ücreti almıştır. 

Değerli milletvekilleri, dünyada sporcu yetiştirme 6-7 yaşında başlamaktadır. Sporun te
melini oluşturan branşlar ise, atletizm ve yüzme dallarıdır. Bu spor dalları, küçük yaştaki be
denler üzerinde kas ve kemik yapılarının gelişmesini sağlamakta, daha sonra da sporcular ye-
teneklerine göre diğer spor,branşlarına yönlendirilmektedirler. Bu nedenle, sporcunun yetiş
mesi de bilimselliğe dayanmakta, eğitim de çok küçük yaşlarda başlatılmaktadır. 

Tüm Batılı ve başarılı ülkelerde olduğu gibi, sporun okullardan başlatılması zorunludur. 
Ülkemizde, hepimizin okul dönemlerinde yaşadığımız gibi 40 - 45 dakikalık beden eğitimi ders
lerinin yapısıyla, okullarda, sporun bilimsel anlamda yeterince yapıldığını iddia etmek olduk
ça güçtür. Bu nedenle, sporun gerçek ifadesiyle okullarda yapılması uygulaması, Batılı ülkeler 
standartlarına ulaştırılmalıdır. Bu konuyla ilgili bir anımı, gözlemimi ifade etmek istiyorum. 
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Hakemlik yaptığım dönemde Portekiz-tzlanda millî müsabakasını yönetmek üzere bu ül
keye gitmiştim. Gece oynanacak olan bu müsabaka için giderken, yol boyunca, çevrede, ışık
landırılmış semt sahalarını gördüm. Bu sahalarda 7 ile 15 yaş arasında gençler, çocuklar, hoca
larının nezaretinde antrenman yapıyorlardı. Tabiî ki, bu çocuklar ve gençler öğrenciydiler; an
cak, sporu bilimsel ve yeterli düzeyde yapabilmeleri için, öğrenim saatleri dışında bir zaman
da, bütün altyapı tesisleri ve eğitim imkânları sağlanmıştı. Sonuçta Portekiz genç millî takım
ları, Avrupa şampiyonluğu yanında, dünya ikinciliği gibi başarıların sahibi olmuştur. 

Altyapının, okullu sporcular için uygulanan saatlere yönelik sistemin çarpıcı bir sonucu 
olarak, bu ülkenin, futboldaki geleceğine umutlu bakılması da, son derece doğal olacaktır. 

Ülkemizde, bilhassa büyük kentlerimizde, gençlerin spor yapabilecekleri arsaların, şehir 
planlarında spor tesislerinin düşünülmeyişi sebebiyle, giderek yok olduğu malumlarınızdır. 

Başarıları kanıtlanan Almanya, Fransa, İngiltere ve Batılı ülkeler uygulamalarında oldu
ğu şekilde, gece spor yapılmasını hedefleyen, ışıklandırılmış semt sahalarının yapılmamış ol
ması en büyük eksikliğimizdir. 

Ticarî amaçla son yıllarda sayıları giderek artan halı sahaların, ifade ettiğim temel hedef
lere hizmet ettiğini söylemek güçtür. Çünkü, farklı bir yararı olsa da, bu tesislerin hedefi, genç
lerimizden çok, çalışan, ileri yaştaki insanlarımızın spor yapabilmelerine yöneliktir. 

Değerli milletvekilleri, işte, açıklamaya çalıştığım nedenlerle, gençlerimizin spor yapabil
melerine imkân verecek tesisler, mahallî yönetimler tarafından gerçekleştirilmeli, bütçelerinde 
bu konuda pay ayırmalı ve tıpkı Batıda olduğu gibi, spor altyapı tesisleri de mahallî yönetim
lerce yapılmalıdır. 

Bugün, "spor tesislerimizin geçmişe oranla çok daha iyi düzeyde olduğunu söylemek müm
kündür. Bizlerin de çok iyi hatırladığımız gibi, geçmişte sahalarımız çamur deryası halindeydi. 
Birinci Türkiye Ligi müsabakalarının, sahalarımızın bu durumu nedeniyle tehir edilmesi ayı
bını yaşamıştık. 

O dönemler, statlarda sahaların çimlendirilmesinden ve bakımının güçlendirilmesinden 
söz edilmekteydi; bugün ise üçüncü lig takımlarımızın çoğunun sahaları çimdir. 

Bunun yanı sıra, spor malzemeleri imalat ve çeşitliliğinde Avrupa standartlarına erişme
miz; kondisyon araçları ve gereçlerinin ülkemize getirilmesi; yurt dışı kamp imkânlarının sağ
lanması ve dış temasların artırılarak, sporcularımıza tecrübe kazandırılması da, son yıllarda 
geçirdiğimiz önemli aşamalardır. 

Türk sprocusunun, kendine olan güveni kazanmasında önemi olan bu aşamalar futbolu
muza da yansımış ve 1 - 9 -1 taktiklerinden, ofansif oyun anlayışına yönelmiş ve dünya şampi
yonu Alman Millî Takımına, kendi sahasında güç anlar yaşatacak' seviyeye ulaşılmıştır. 

Kulüp takımlarının Avrupa kupalarında son yıllarda gösterdikleri performans ve başarı
lar giderek artmış ve Galatasaray Kulübünün Avrupa kupalarında yarı finale yükselmesi sonu
cunu getirmiştir. 

Toplumumuzun böylesi başarılara duyduğu özleme, kupalarda geçilen bir tur sonrası, kent 
sokaklarında yaşanan coşkulu kutlamalarda tanık oluyoruz. 
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Bu yıl Avrupa kupalarına katılacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon-
spor'un, bu şampiyonlarda final oynaması veya şampiyon olması durumunda, ülkemiz düze
yinde yaşanacak mutluluğun değerini de tahmin edebilmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, işte böyle bir toplumun çok benimsediği futbol, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünce 1938 yılında çıkan 3530 sıyılı Kanun ile amatörce yönetilmekteydi. 1988 
yılında yürürlüğe giren 3461 sayılı Kanun ile de, elli yıl sonra, profesyonel futbolun özerk ol
ması amaçlanmıştır. 

Düşünce olumluydu; fakat yasa eksikli. Bu eksikliklerin başhcası, amatör futbolun ne ola
cağı konusunda açıklık getirmeyişi ve tek dereceli bir seçim sisteminin olmayışıdır. Nitekim, 
seçim sisteminde yanlışlığın sonucunu, ilk Federasyon Genel Kurulunda, kavga ve gürültülerle 
yaşadık ve gördük. 

tptal edilen genel kurul ve sonrasında, 1989 yılında yürürlüğe giren 3524 sayılı Yasayla 
atamalı federasyon başkanı ve yönetim kurulu sistemine geçildi. Oysa, FÎFA ve UEFA kuru
luşları, atamalı federasyonlara karşı olduğu gibi, aksine, tam özerk bir federasyonla çalışmayı 
istemektedir. Tam özerklik ile şunlar anlaşılmalıdır : Ekonomik özerklik, denetleme özerkliği, 
idarî özerklik ve merkez hakem kurulunun özerkliği, 

Adalet dağıtmakla görevli bu müesseseyi, yıllarca içinde bulunmam sebebiyle yakından 
biliyorum. Hakemlik müessesine politik baskı, basın baskısı, Futbol Federasyonu Yönetim Ku
rulu üyelerinin baskısı ve kulüp yönetimleri baskıları olmuş ve kurumlaşması engellenmiştir. 
Bu yasayla bu kuruma da özerklik getirildiğinde, eksiklik giderilmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sporun ve şüphesiz futbolun en önemli virüsleri, şike ve dopingtir. 
Dopingin temel sebebi eğitimsizliktir. Sporcu ve futbolcuların eğitimsizliğinde hocalar, onları 
yetiştiren yönetimlerin ve özellikle sağlıklarından sorumlu masörler vasıtasıyla yapılan yanlış 
uygulamalar önem taşımaktadır. Şike ise, hatır ve maddî çıkarlara dayalı son derece gayri sportif 
bir anlayış ve olgudur. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de maalesef, zaman zaman yaşan
maktadır. 

Bu konuda köklü tedbirlerin alınması ve sporcunun bu virüsten arındırılması şarttır. Ge
rekiyorsa, yasal düzenlemeler de yapılmak suretiyle, konunun üzerine cesaretle gidelmelidir. 
Yoksa, spor, sahalarımızdan masa başlarına taşınarak sonuçlandırılma tehlikesiyle karşı karşı
ya kalacaktır. 

Sayın Bakanın tartışmaya açtığı spor kulüpleri yasasında bu konu mutlaka yer almalı, ge
reken uygulamalar yapılmalı ve bu yasa taslağına bütün kulüpler duyarlı şekilde görüş ve öne
rileriyle katılmalıdır. , " ' ' ' . 

Kulüplerimizin, içinde bulundukları malî darboğazlardan kurtulmaları bu yasayla müm
kün olabilecektir. Çünkü, kulüpler futbolun yapı taşlarıdır. Bu nedenle, kulüp yapılarının dü
zenlenmesi ve kaynaklarının sağlıklı temellere dayalı olarak artırılması gereklidir. 

Amatör kulüplerimiz de, maddî imkânsızlık içindedirler. Yaklaşık 4 500 amatör kulübü
müze, kanun gereği, mahallî yönetimlerin, yapmakla yükümlü bulundukları yardım ve destek 
maalesef yeterince sağlanmaktadır. 

Avrupa'da mahallî idareler, amatör kulüplere destek vermekte, başta tesis olmak üzere, 
spor malzemesi, ve maddî konularda katkıda bulunmaktadır. 
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Futbol Federasyonunun, İstanbul Riva'da 258 bin metrekare arazisi vardır. Bunun 49 dö
nümü kendi mülkü olup, 209 dönümü de 49 yıllığına kiralıktır. 

• Bu arazide, eğitim ve kamp merkezi projeleri tamamlanmış, 1992 yılı birim fiyatlarıyla, 
38 milyar liraya tamamlanabilecek ve tüm millî takımlarımıza hizmet verebilecek modern bir 
tesis yapımı düşünülmüştür. 

Milli takımlarımız, bugün hâlâ otellerde kamp yapmaktadır ve bu kamplarda yaşanan olay
ların, basınımızda da söz konusu edilen içki, kumar, röntgencilik şeklinde iddiaların, sporcu
larımızı ve yöneticilerimizi rencide ettiği, müsabaka ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkile
diği de malumlarınızdır. 

Bu tesisin hizmete girmesiyle, bu tür iddia ve rivayetlerin de ortadan kalkacak olması ya
nında, 2000'Ii yıllarda aday olduğumuz olimpiyat oyunları içinde son derece uygun bir çevre 
koşullarındaki böylesi tesislere bir an önce kavuşulması da şarttır. Böylesine yararlı tesisler için 
herkesin ve Yüce Meclisimizin gereken ilgi ve desteği göstereceği inancındayım. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesi yaklaşık 459 milyar liradır. Bunun 135 mil
yar lirası organizasyonlara ayrılmıştır. Organizasyonlara ayrılan bu payla, sporcularımızı eğit
memiz ve olimpiyatlara hazırlanmamız zordur, hatta imkânsızdır. Bu nedenle, spora daha faz
la kaynak aktarımı yaparak, gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Futbolda, Batı standartlarına erişilmesinde, o ülkelerde uygulanan yöntemlerin de tercih 
edilmesi düşünülmelidir. Stadlar ışıklandırılmalı, müsabakalar gece oynatılmak suretiyle, da-. 
ha fazla seyici katılımı sağlanmalı ve böylelikle, kulüplerimizin malî sıkıntıları bir ölçüde gide
rilmelidir. Ayrıca, maçların cuma ve cumartesi günleri oynatılmaları suretiyle, futbolcuların, 
aileleriyle hafta sonu beraberliklerine imkân verilmeli ve psikolojik motivasyonlarını güçlendi
rerek, verimlilikleri artırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, stadlarımızın ve sahalarımızın, çağdaş, modern an
lamda iyileşirilmeleri geliştirilmezse, artan nüfus oranında yetişen gençliğe yeni spor alanları 
ve tesisleri kazandırılmazsa, sporun temel unsurları olan, sporcu, antrenör ve hakemlerin eği
timine önem verilmezse, yurt dışı temasla, sporumuza tecrübe ve özgüven kazandırılmazsa, 
birçok spor dalında, millî takımlar düzeyinde başarılardan söz edilemeyecektir. 

Yeni yasanın sporumuza ve Türk futboluna hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclisin değerli 
üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yoktur. 
Sayın Soçkiner, buyurun efendim. 
YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısıyla ilgili görüşlerimi açıklamak 
üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Türkiye'de Futbol Federasyonunun ilk temeli 1903 yılında Beşiktaş, Galatasaray, Fener
bahçe, Süleymaniye, Vefa, Beykoz ve Nişantaşı kulüplerinin kurulmasıyla başlamıştır. Türki
ye'de ilk resmî futbol federasyonu yirmi sene sonra, 23 Aralık 1923 yılında, rahmetli Selim 
Sırrı Tarcan tarafından kuruldu ve Türkiye îdman Cemiyetlerine bağlandı. İdman Cemiyetle
ri, faaliyetini, 1936 yılında 3530 Sayılı ICanunla kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
terk etti. 1988 yılına kadar Beden Terbiyesine bağlı olan Futbol Federasyonu, 1988 yılında, 3461 

— 311 — 



T.B.M.M. IV: 84 . 1 7 . 6 . 1 9 9 2 0 : 2 
' • - . . • i . • • • ' 

sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı özerk bir kuruluş olarak faaliyete geçti; fakat, seçimler bir 
neticeye varamadığı için, 3461 sayılı Kanunun seçime ilişkin hükümleri, 3524 sayılı Kanunla 
değiştirilerek, federasyon organlarının atama yoluyla görevlendirilmeleri sağlandı. 

. • . . • . • : . • ' • . I , • , ' 

Spor, kendi âleminde, dili, dini ve ırkı ayırmadan, sadece kurallarını uygulayarak, birlik 
ve beraberlik sağldr. Gerek dünyada, gerekse Türkiye'de futbol, en çok ilgi çeken ve heyecan 
uyandıran bir spor dalıdır, sporun lokomotifidir. Bugün 300 milletvekili çıkaracak bir parti 
7 milyon oyla geliyor, Fenerbahçe Kulübünün ise 17 - 18 milyon taraftarı vardır. Yani, sporun 
büyüklüğü, buradan daha iyi anlaşılmaktadır. 

Bu kanun tasarısını destekliyoruz; hatta, bütün federasyonların özerk ve seçimle gelmesi
ni istiyoruz. Kanun tasarısındaki birkaç maddeye değinmek istiyorum. 

5 nci maddede, "Genel Kurul her yıl haziran ayının ilk haftasında olağan olarak toplanır. 
Lüzumu halinde üyelerin üçte birinin veya spordan sorumlu Devlet Bakanının çağrısı üzerine 
olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, yönetim kurulu ve diğer 
kurulların seçim ve teşkilleri yenilenebilir'deniyor. 

Bir yerde, seçim özerk; hiçbir itirazımız yok, fakat, bu maddeyle, Devlet Bakanının kon-
torllü altına giriyor. 

Basın bunu çok tenkit etti; ama, biz Anavatan Partisi olarak, bunun böyle kalmasını, böyle 
olmasını istiyoruz. Çünkü, bir yerde, devletin kontrolünden çıktığı zaman, kulüpler ne yapa
cak? Kulüpleri 4 sene rehavet içinde bırakırız. ' 

6 ncı maddede ise "Genel kurulun görevleri şunlardır: .• 
1 ] ' ' ı 

b) Başkanı, Yönetim Kurulunu, Tahkim ve Denetleme Kurulu ile Merkez Hakem kurulu
nu seçmek" deniyor. 

Burada, başkanvekillerinin seçimi unutulmuş. Bilmiyorum, tasarıya bunun eklenmesi la
zım. 6 ncı maddeye, "Başkanvektllerini Genel Kurul seçer" ibaresinin ilave edilmesi gerekir. 

7 nci maddede şöyle denmiş: "Gençlik ve spor teşkilatının yönetim kademelerinde görevli 
olanlar, bu görevlerinden asgarî bir ay önce ayrılmış olmadıkları sürece, Başkanlığa ve kurul
lara aday olamaz ve seçilemezler." 

Burada, Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de bir ay önce çekil
meleri lazımdır. federasyon Başkanı, eğer seçime girecekse, spor teşkilatındaki bir memur gibi, 
onun da ayrılması, istifa etmesi lazımdır. 

Tasarının 13 üncü maddesinde, "Tahkim Kurulu, dört yıl için, Genel Kurulca seçilecek 
beş asil, beş yedek hukukçu üyeden teşekkül eder" denmektedir. 

Bilmiyorum, bunların hepsinin hukukçu üye olması şart mıdır? En az üç hukukçu üye 
ile, iki spor adamının girmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

17 nci maddede yan kurullar şöyle sıralanmış: 
"a) Disiplin Kurulu, 

b) Tahkik Kurulu, 
c) Teftiş Kurulu, 
d) Sağlık Kurulu, 
e) Araştırma ve Geliştirme Kurulu, . 
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f) Malî Danışma Kurulu, 
g) Hukuk Kurulu, 
h) Dış İlişkiler Kurulu, 
ı) Profesyonel tşler Kurulu, 
i) Amatör İşler Kurulu, 
j) Diğer Yan Kurullar*' 
Burada adet belirtilmemiş. Yani, bu kurullar 100'er kişi de olabilir mi? Adet belirtilmesi 

daha uygun olurdu. 
Futbol Federasyonu Kanun Tasarısının Türk gençliğine ve futbolumuza hayırlı, uğurlu ol

masını diler, saygılar sunarım. , 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkiner. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Refaiddin Şahin, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Doğru Yol Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Futbol Federasyonunun özerkiliğine dair getirilmiş olan bu kanun teklifinin, bir evvelki 

kanun teklifine göre, üzerinde titizlikle çalışılarak, gerçekten özerkliğe hassasiyet gösterilmiş, 
seçimle iş başına gelme kural ve kaidesine sonuna kadar riayet edilmiştir. Bu noktadan hare
ketle de, çıkarılacak olan bu yasayla Federasyon kurullarının teşekkülü ile Federasyon Başka
nının seçimi tamamıyla genel kurulun inisiyatifine ye iradesine tâbi olacaktır. 

Geriye doğru baktığımtzıda, geçmiş dönemlerde, özerklik adı altında 3461 sayılı Kanunla 
bu konuda bir adım atılmış ve toplanılan genel kurulla başkan ve Federasyon üyelerinin seçimi 
cihetine gidilmiş; ama genel kurulda başkan seçimi, arzu edilen istikametin dışında, genel ku
rulun iradesi dahilinde bir seçime doğru yön aldığından dolayı, bu husus askıya alınmıştır. Daha 
sonra yasal boşluk uzun müddet devam ettirilmiş, sonunda 3524 sayılı Kanunla bir değişiklik 
yapılarak, Federasyon organları tamamen atama yoluyla iş başına geltirilme şeklini almıştır. 

İşte bu tasarı Anavatan Partisi İktidarı döneminde yapılmış olan işlemin, yeniden 3461 
sayılı Yasanın esprisine ve ruhuna uygun olarak özerk bir hale getirilmesinin ve bu özerklik 
içerisinde de Futbol federasyonu Kurulunun ve Başkanının tamamen genel kurulu teşkil eden 
üyeler tarafından seçilmek suretiyle gerçek özerk hale getirilmesini temin edecektir. Bu tasarı
nın hazırlanması sırasında, tasarı metni değişik kurullara, kuruluşlara gönderilmiş ve hatta 
bizlere de takdim edilmiş, bizlerin de görüşleri istenmiştir. Bizler de görüşlerimizi belirttik. De
ğişiklikler, genellikle bu görüşler istikametinde ve mümkün mertebe özerkliğe tam sahip olma
sı açısından gereken yardım ve destek verilmiştir. Her kesimden insanın ilgisini ve odağını teş
kil eden Futbol Federasyonu konusu, basında da geniş bir şekilde yer almış ve uzurt tartışma
lar sonrasında Bakanlık, o tartışmalardan da yararlanıp tasarıyı titiztikle hazırlayarak Yüce 
Meclise getirmiştir. 

Aslında, biraz evvelki konuşmacı arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, tasarının bütün 
federasyonları teşmil edecek şekilde hazırlanması daha uygun olurdu. Yani, Federasyonlar Özerk 
Yasa Tasarısı şeklinde bir tasarı gelmiş olsaydı, o tasarının içerisinde bütün federasyonların 
da bu sorunları kendiliğinden çözülmüş olurdu. Nitekim, bu aşamadan sonra, diğer bütün fe
derasyonların da bu tip yasalara ihtiyacı olacaktır. 
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Arkadaşlarımızın da izah ettikleri gibi, spor kesiminde futbol, dünyanın ilgi odağını teş
kil ediyor; ama profesyonel olarak. Dünya kamuoyunun ilgisini çeken bu gösteri sporunun, 
aslında diğer sporları da ihmal etmeyecek şekilde, diğer sporlara yardımcı olacak biçimde, ta
sarıda bir hassasiyetin bir dikkatin gösterilmesi gerekirdi düşüncesindeyiz. Zira, her ne kadar 
amatör futbolla profesyonel futbol meselesini bu tasarı kapsıyorsa da, aslında bugün profes
yonellik, maalesef ülkemizde çok kötü yaygınlaşması sonucu, özellikle ikinci ve üçüncü ligde 
başarısız neticeler vermiştir. Dolayısıyla da o ikinci ve üçüncü ligde takımı bulunan şehirlerde
ki amatör sporlar genellikle profesyonellerin gerisinde kalarak ihmale uğramışlardır. 

Şimdi, bu Yasa elbette ki, bir boşluğu dolduracaktır. Özellikle, bu Yasa, federasyonlarda 
seçimle işbaşına gelme yolunu açacaktır ve özerk futbol federasyonu da buna bir örnek teşkil 
edecektir. 

Burada, yasa, amatörlüğü kapsıyor olmasına rağmen, hangi ölçülerde ve ne şikelde ama
törlüğü kapsıyor konusunda bir açıklık yoktur. Kanun teklifini incelediğimizde, bazı konular
da detay olduğunu da görüyoruz. Zamanla bu kanunun işlerlik kazanarak, iyi sonuçlar vere
ceğine de inanıyoruz. 

Ayrıca, yasada deniliyor ki: "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütün tesislerinden; 
imkânlarından istifade eder." 

Eder de, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, bu yasanın içerisinde bir yeri yok... Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünün, bu yasa içerisinde, ne eskisi var, ne yenisi var ve ne de mevcudu 
var; yani siz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütün imkânlarından istifade edeceksiniz; 
ama onu, federasyonun içinde veya federasyonun genel kurulunda temsil ettirmeyeceksiniz. 
O da, tabii, biraz eksiklik gibi geliyor. 

Ben, bir eksik genel müdür olarak bunu arz etmek istemedim; bunu, hazırlayanların ken
dilerinin düşünmesini istedim. Nitekim, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde geçmişte hiz
met etmiş olan, müsteşar yardımcılığı, müsteşarlık ve bakanlık yapmış olanlar da var. Burada, 
genel kurula davet edilenlerle mukayese ettiğimizde, herhalde onların da öncelikli davet edil
melerinin lazım geldiği kanaati ve düşüncesi hemen aklımıza gelmektedir. 

Şimdi, bu yasanın elbette ki, olmayan ve boşlukta olan bir yasanın yerine titizlikle oturtu
larak, iyi sonuçlar getireceğine inanıyoruz ve bir an evvel de, bu yasanın Meclisten geçerek ilgi
li genel kurulun toplantıya çağrılarak, Futbol Federasyonuna işlerlik kazandırılması yerinde 
olacaktır. Bunu da spor kamuoyu, özellikle futbolla ilgili spor kamuoyu, önemle ve bir yerde 
de sabırsızlıkla bekliyor. 

Sayın Başkan, değeri milletvekilleri; bugün Avrupa Futbol Şampiyonasını izliyoruz ve he
men hemen her akşam iki maç halinde oynanan bu müsabakalarda, Türk futbol millî takımı
nın olmayışını üzüntüyle görmekteyiz. Gönlümüz, Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyo
nasında, hatta olimpiyat şampiyonasında ve böyle bir organizasyonda, futbol olarak, Türki
ye'nin de temsil edilmesini arzu eder. 

Ümit ediyoruz ki, yasa, ileride, böyel imkânların doğmasına ve Türkiye'nin, Avrupa, dünya 
ve Olimpiyatlara futbol olarak iştirakini ve başarılı sonuçlar almasını teminde bir baz, bir des
tek ve bir dayanak olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Yasanın lehinde oy kullanacağımızı arz ediyor, bu yasa
nın, futbol camiasına ve spor camiasına hayılı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Şahin teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
Amaç . 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara 

göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve 
yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye 
Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Türkiye Futbol federasyonunun merkezi Ankara'dadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Şahsı adına Sayın Ergüder; buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; geçenlerde bir olim

piyat kanunu görüştük; Yüce Heyet, istisnasız, olumlu oy kullandı. On sene sonra yapılacak 
bir olimpiyatın temel direkleri on sene evvel atıldı ve biz de, gerek şahsen, gerek Anavatan Grubu 
olarak, Sayın Bakanımızı ve örgütü takdirle karşıladık. Hemen hemen hayatımda ilk defa gö
rüyorum ki, bir devlet yönetiminde, on sene evvel tedbir alınıyor. Çok güzel bir şey bu, Batılı 
bir anlayış. 

Şimdi, arkasından da Futbol Federasyonu Teşkilat Kanununu görüşüyoruz. Şimdi, efen
dim, Yüce Parlamentonuzun naçiz bir üyesi olarak, benim tek hedefim vardır : Parlamento. 
Benim için, cumhurbaşkanı, başbakan ve hükümet, sorumlu kimseler olarak icranın başında
dır; fakat ben, Parlamentonun peşindeyim; Parlamentoyu onore etmek, Parlamentoya dertleri 
anlatmak... Çünkü, memleketi idare eden asıl, Parlamentodur. Parlamentonun kuvvetli şahsi
yeti, kuvveti hükümetleri doğurur, kuvvetli başbakanları ve cumhurbaşkanlarını doğurur ve 
devleti de yönetir, inanın bana, devleti, başbakan ve cumhurbaşkanı yönetmez, Parlamento 
yönetir. Parlamentonun çok nitelikli olması Türk Milletinin lehinedir. 

Şimdi, açıkça konuşalım; şu futbol merakı nedir Türkiye'de?.. Bazı parlamenterlere bazı 
izahatlarda bulunmam lazım ve bunlar da biraz orijinal sözlerdir; onun için, Grubum adına 
değil, şahsım adına söz aldım. " 

Mesela, Arjantin, Latin Amerika deyince akıla samba ve futbol gelir, inanın, Türkiye, 
Latin Amerika'yı geçti; futbol öylesine bir tutku haline geldi ki, artık karı koca kavgaları baş
ladı. Cumartesi pazar günleri, evlat, babasını, kadın, kocasını göremiyor... Dikkat ederseniz, 
İngiltere'de pazar günleri maç yoktur; kilise, yasak koydu. Bendeniz de, Türkiye'de ilk defa 
-sayın Bakanım hatırlar- pazar maçlarının kaldırılmasını isteyen bir yöneticiyim. Bendeniz, şe
ref duyduğum, hatta beni Parlamentoya kadar getiren Fenerbaçe'nin yönetiminde tam 30 yıl 
bulundum; federasyon üyeliği de yaptım; Fenerbahçe'nin as başkanlığını, genel sekreterliğini, 
muhasipliğini yaptım; fakat birinci başkan olamadım; çünkü, birinci başkan olmak için para 
lazım. , 
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Şimdi, Parlamentoyu dokümante ediyorum : Federasyon, dünyanın en fiyakalı bir maka
mıdır; hatta, bazen derler ki "canım, başbakan olacağına, federasyon başkanı ol veya kulüp 
başkanı ol." Yani, bir mizah; ama aslında var. Teşrif ettiğiniz zaman maçlarda görürsünüz, 
bakan, kulüp başkanı ve biraz sonra da milletvekilleri oturur; o derece onore olunur. Herkesin 
de merakı, hele kapitalistlerin merakı, evde hanımına laf geçiremeyen, kulüpte, para sayesinde 
-Türkiye'de- başkan olur; ama hepsi değil. Mesela, arz edeceğim size, Sayın Bakanım kızma
sın; bu beyefendi Trabzon'da bir kulüp yönetmiş ve Trabzon Sporu 4 büyükler arasına sok
muştur, kendi şahsî varlığıyla stadyumlar yapmıştır; Mehmet Ali Yılmaz Bey... Bugün benim 
kulübümün başkanı da dünyanın parasını veriyor; hem karşılıksız; faizle beraber değil... Gala
tasaray da öyle. Bir tek Beşiktaş müstesna... Beşiktaşı bir memur idare ediyor; o biraz daha 
iyi; hakikaten iyi, takdir ederim. Bu kapitalist zihniyet yavaş yavaş kaybolacaktır; çünkü, buna 
tahammül edilmez. Kulüplerin ağzı fok balığı gibidir, milyarları yutar. Tasavvur edin, iki tane 
bacağa, iki tane kola, bir kafaya 8 milyar lira transfer ücreti! Bu da neden ileri geliyor? Kulüp
lerin profesyonel olmadığından. Eğer kulüpler herkese bir pay, müşterek bir fon tesis etseler, 
o zaman sermayedar da rahatsız olmayacak. Bugün bunun da faydası yok değil, açıkça söyle
yelim. Evvela ben kendimden söyleyeyim. Bendeniz mütevazı bir avukatım; ama Parlamentoya 
biraz da Fenerbahçe'nin sayesinde gelmişimdir, bunu söylerim. Mehmet Ali Yılmaz Bey de öy
le... Allah'a şükür iyi bir mühendis, iyi bir işadamı; ama Türkiye'de kendileri gibi genç ve ça
lışkan olan binlerce mühendis ve mimar var. Niye öne çıkmıştır? Bir toplumun hizmetkârı ol
muştur. Trabzon gibi, futbolla ateş gibi yanan bir halkın yardımına gitmiştir. Binaenaleyh la
yıktır, gelmiştir Spor Bakanı olmuştur. Tamam. 

Şimdi, Türkiye'de futbolun sorunu -genel müdürlerin, müsteşarların yanında konuluyo
rum, özür dilerim; ama biraz deneyimim var- ancak şirketleşmeyle çözülür. Tabiî, şimdi bu 
lafı -Müsteşar da orada oturuyor, Sayın Bakan da- biraz soğuk karşılarlar; ama şirket olma
dan hiçbir zaman Edirne'den yukarı çıkamazsınız. Sen tnter'i yeneceksin, Hollanda'yı yene
ceksin, Almanya'yı yeneceksin!.. Nefesin yetmez buna, hayat şartların yetmez... Bir defa, niye 
yetmez? Protein almıyorsun. Biz çocukları mekteplerden almıyoruz; dağdan, sokaktan, oku-
yamamış çocukları alıyoruz. Eskiden bunların birçoğu üniversite mezunuydu; Şereflerin za
manında falan; şimdi öyle değil; şimdi, para; ama eğitim az. Bastır parayı, forma mevzubahis 
değil; bugün Galatasaraylı yarın Fenerli; hatta birbirinden çalma, mesela Beşiktaş'ın şimdi sı
kıntılı derdi var, Şifo Mehmet'i merak ediyorum, mesela bizimkiler kandırabilir mi, 5 milyar 
yerine 6 milyar lira verir. Parlamenterim dikkat edin; 6 milyar lira! 6 milyar lira yani, çocuk 
oyuncağı değil, 8 milyar lira! ' 

Şimdi şirketleşmeye giden ilk kanun bu oluyor. Bu kanun, şirketleşmenin gizli adımını atı
yor. Bundan sonra futbolun yüksek seviyede idaresi için bilim adamları ile meslekten adamlar 
gelmeye başlayacak. Dikkat ederseniz A grubu, B grubu seçimlerinde hep delegeler spor mu
hitlerinden geliyor. Geldiği zaman santrforun kim olduğunu bilir, yahut kalecinin kim olduğu
nu bilir; frikik atışını bilir. Bugün kulüplerin başında bulunan -özür dilerim- bazı arkadaşlar, 
jimnastikten sınıfta kalmıştır, kulüp başkanı olmuştur; enteresandır bu yani! Sporun başında 
bulunan insanın da, biraz spordan anlaması lazımdır. Yelken kulübünün başında olan ada
mın, rüzgârın nereden geleceğini bilmesi lazımdır. Trapta şampiyon olduk... Bakın, beynelmi-
nel yarışmada altın madalya aldık; güzel bir şey bu. O halde, ihtisaslaşma başlıyor şimdi. 

Bu kanunun mükemmel bir kanun olduğu iddia edilemez; ama iyi bir adımdır. Yalnız, 
Sayın Bakanım, ehemmiyetle üzerinde durduğum konu, 5 inci madde. 1 inci maddeyi genel 
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konuşuyoruz, 5 inci maddeye geldiğimiz zaman, orada, kulis altı faaliyetler başlayacak. A ve 
B grubundan gelecek olan delegelerin, mazi, kalbinde bir yaradır. Hatırlarsınız Sayın Bakan, 
delegelerin otellere yerleştirildiği, sokağa çıkmaya mani olunduğu bir federasyon başkanının 
seçiminde, şampanyadan Corden Ruj'a, Dombrilyum'a varıncaya kadar ikramlar yapıldı... Olup 
olacağı bir başkan seçimiydi, dünyanın parası sarf edildi... Vakıa UEFA'nın filanın başkanı 
olmak için, en aşağı, milyarder olmanız lazım. Çünkü seçim mıntıkaları bütün dünyadaki dev
letlerdir; ama Türkiye'de federasyon başkanı olmak için de kulise girmeniz lazım. Kulise girdi
ğiniz zaman da, delegasyon ilişkisi gerekir; aynen bizde olduğu gibi. Nasıl bizde genel kurul
larda, otellerde hapisler yapılıyor, ziyafetler veriliyor, dümbelekler çalınıyor; aynı vaziyet ora
da da devam edecek. Yalnız, bunun, spora fazla girmemesi lazım. Onun için bu 5 inci madde
deki imkânları çok daha iyi düşünmenizi, birinci ligi, ikinci ligi ve üçüncü ligi de nazarı itibara 
almanızı rica ederim. 

Sözlerimi bitiriyorum. Hepinizi sevgi ve sagyıyla selamlarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
CENGİZ BULUT (izmir) — Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsı adına 1 inci madde üzerine Sayın Cengiz Bulut, buyurun efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; önce burada oturan mil

letvekili arkadaşlarımıza, katıldıkları için teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, ben millî futbol hakemliği yaptım; futbolun her şeyini yaptım; mahalle 

takımlarından geldim. 
Türkiye'de bir yabancı sporcu rezaleti var; iki günde adamlara pasaport veriyoruz; ben 

Yugoslav göçmeniyim; bizim sülalemiz, senelerden beri bekliyor; ama adam iki günde, ister 
futbolda, ister başka branşta olsun, bir nüfus cüzdanı çıkartıyor, veya bizden birisi ile evlene
rek işi kapatıyor. 

Bana göre bu, Türkiye Cumhuriyetinin ciddiyetiyle alay etmektir. Lütfen bu işle biraz il
gilenirseniz, seviniriz. 

Piyasada futbolcu kalmadı... Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor hepsini top
luyorlar; ayrıca oynatmayacaklarını da topluyorlar; öbür takımlara ise bir şey kalmıyor. İstan
bul'un dışındaki maçlar ile Trabzon'un bazı maçlarının dışındaki maçlara seyirci gitmiyor, ya
ni büyük maçların dışındakilerine gitmiyor. NedenjL^ Yedek futbolcuları bile büyük takımlar 
kenara koyuyor. Ben oynatmasam, bari karşı takım da oynatmasın diyorlar ve korkunç bir fut
bolcu transferiyle sahayı boşaltıyor, karşı takımlarda da sporcu kalmıyor. > • 

Lütfen, buna bir sistem, bir şekil getirin. Yazık oluyor öbür takımlara. Dört beş takımın 
dışında ki takımların maçları, inanın artık keyif vermiyor, amatör takımların maçları gibi olu
yor; ikinci lig maçları dahi onlardan daha zevkli oluyor. Buna bir çare bulunuz, bu çok önem
lidir. 

Ben Sayın Bakanı halen Trabzon'lu biliyorum; bizim bakanımızsınız, spor için de bir şans; 
burada siyaseti bir tarafa barıkalım, ben de bir partili olarak konuşmuyorum; artık bu sorun
lara çözüm kararlarını lütfen siz getiriniz. 
' Televizyonda gelirler hakkında bir güzel şey söylediniz; bir memlekete gitmişsiniz, kaç üye 
var, kaç para Ödüyorlar, ne şekilde geliri geliyor, bunları söylediniz. Adam, ancak sadece viski
sinin parasını ödüyormuş. Ancak, bir de, o memleketlerde kaç tane semt sahası var, kaç tane 
genç takım var, kaç tane lisanslı sporcu var; bunlara da bakmak lazım. İşte Türkiye'nin en 
büyük sıkıntısı bu. 
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Bugün, İstanbul, Ankara ve İzmir'de spor tesisleri elden gidiyor. İzmir'de belediye baş
kanlığı yaptım, biz başaramadık, yani semt sahalarını çoğaltamadık; çünkü milyarlar tutuyor. 
Eğer bütçenizden bu semt sahalarına büyük para ayırabilirseniz, kaynak dediğimiz para ayıra-
bilirseniz, yapabilirsiniz. Biz vitrin yapıyoruz... İzmir'e 100 binlik stat yaptık, ama küçük sa
haları, o statlarda oynayacak olan, yani yetişecek sporcuların oynacakları o küçük sahaların 
hepsini kapattık. Vitrin boş duruyor... Bize önce tarla lazım; tarla toplayalım, vitrin kolay. Bi
zim sıkıntımız: Vitrin bol; ama, tarlaların hepsi elden gidiyor Sayın Bakanım. Bu büyük şehir
lerde semt sahalarıyla ilgili olarak, belediyelerin -ANAP'Iıymış, SHP'liymiş, DYP'liymiş bu 
mesele değil- imkânları yetmiyor. Bizler, ufak tefek sahalar yapıyoruz ve bunlar da, tabiî, yet
miyor. Siz buna el atarsanız, bütçenizden para ayırırsanız, bu devrede bu semt sahalarını ço-
ğaltabilirseniz, Avrupa'da incelediğiniz gibi, onların sayıları kadar, biz de genç takım, lisanslı 
sporcu yetiştirebiHrsek, tahmin ediyorum ki, bir patlama yaparız. Çünkü, eksiliyoruz, kötüye 
gidiyoruz. Semt sahaları bittikçe, bir daha Lefterler, bir daha Metinler yetiştiremeyiz. Tabiî Trab-
zonspor şanslı, çünkü orada siz varsınız; ama Türkiye'nin başka yerlerinde bu şans bitiyor. 

Başarılar diliyorum. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

1 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Federasyonun Görevleri 

MADDE 2. — Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri şunlardır; 
a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağla

mak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak, 

b) Millî ve milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Tür
kiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, 

c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile millî müsabakalar için plan, program ve ben
zerî her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak, 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. . .. .. 
Madde üzerinde önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Teşkilat 

MADDE 3. — Türkiye Futbol Federasyonu, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Federasyonun Merkez Teşkilatı 
MADDE 4 . — Federasyonun merkez teşkilatı, 
a) Genel Kurul, ' 
b) Başkanlık, 
c) Yönetim Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu, 
e) Tahkim Kurulu 
f) Merkez Hakem Kurulu, 
g) Yan Kurullar, 
h) İdarî Birimlerden, 
meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) 
kan, bir yanlışlık var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) 

kan, 3 üncü maddede değişiklik var, komisyonda değiştirilmiş. 

BAŞKAN — 3 üncü madde konuşuldu, bitti efendim; şu anda 4 üncü madde üzerinde. 
konuşuyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Ama yanlış 
okutulduğunu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kabul edildikten sonra..."*. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Hangisi ka
bul edildi yalnız? 

BAŞKAN — 3 üncü madde kabul edildi, 4 üncü madde üzerinde müzakere yapıyoruz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — 3 üncü mad

de, komisyonda değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Aynen okuyorum, 3 üncü madde bize, "Türkiye Futbol Fedarasyonu, mer
kez ve taşra teşkilatından oluşur" ibaresiyle gelmiştir. 

MİLLÎ»EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Komisyonun 
kabul ettiği metin şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatın
dan meydana gelir." 

Arada çok fark var. 

BAŞKAN — Efendim, bunun müzakereler esnasında söylenmesi gerekirdi. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Ben, bu ka
dar bariz bir yanlışlığı yapabileceklerini tahmin edemedim ki... 

BAŞKAN — Efendim, çizim hatası olmuş. Bize verilen metinde çizilirken, bu madde çi
zilmiş. 

— Sayın Baş-

— Sayın Baş-
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Şu halde, 3 üncü maddeyi tekrar okutacağım. Lütfen, Komisyonun dikkat etmesini istir
ham edeceğim, bu şekildeki çizim hataları zamanında haber verilsin, Sayın Genel Kurulu bu 
hususta yanlış karar almaya mecbur etmeyelim. 

\ 3 üncü maddeyi komisyondan geldiği şekliyle tekrar okutuyorum : 
Teşkilat 
MADDE 3. — Türkiye Futbol Federasyonu, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından 

meydana gelir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, oylanmış bir maddenin tekrar oku

nup oylanması zabıtlara nasıl geçecek? Komisyon geri alsın, tekrar müzakere edip getirsin; ak
si, halde, kanun sakat çıkar. Bir İçtüzük hatası yapılıyor gibi geliyor bana. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) —- Komisyon, ilgili maddeyi geri alabilir Sayın 
Başkanım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydırt) — Tekriri müza
kere talebinde bulunma imkânımız var. 

BAŞKAN — Peki efendim, en sonunda, tümünü oylamadan evvel, bir ilaveyle, bir teklifle 
bunu düzeltelim. Belki sayın milletvekillerinin, yurt dışı teşkilatı hakkında söyleyeceği sözler 
de vardır; değil mi efendim? O hususta da müzakere açabiliriz. 

4 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili yoktu; maddenin oylanmasında kal
mıştık. " 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum •' 
Genel Kurul 
MADDE 5. — Genel Kurul dört yıl için seçilecek (A) ve (B) grubu üyelerden oluşur. 
(A) GRUBU ÜYELER : 
Profesyonel 1 inci Lig kulüplerinden bu ligde şampiyon olmuş kulüplerden kulüp genel 

kurullarınca seçilecek altışar, bunların dışındaki 1 inci Lig kulüplerinden kulüp genel kurulla
rınca seçilecek dörder temsilci; 2 nci Lig kulüplerinden her grupta bulunan kulüplerin yönetim 
kurullarınca kulüp genel kurul üyeleri içinden seçilecek birer temsilcinin gruplarında kendi ara
larından seçecekleri onikişer; 3 üncü Lig kulüplerinden her grupta bulunan kulüplerin yöne
tim kurullarınca kulüp genel kurul üyeleri içinden seçilecek birer temsilcinin gruplarında ken
di aralarından seçecekleri üçer temsilciden oluşur. 

(B) GRUBU ÜYELER : 
a) En çok üyesi bulunan Futbol Antrenörleri Derneği genel kurulunun tespit edeceği on üye, 
b) En çok Türkiye Futbol Federasyonu hakem klasmanında yer alan üyeye sahip Futbol 

Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği genel kurulunun seceği on üye, 
c) A Millî Takımda asgarî yirmi defa millî olmuş futbolcuların kendi aralarından seçecek

leri onbeş üye ile en çok üyesi bulunan profesyonel futbolcular derneği genel kurulunun tespit 
edeceği on üye, 

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu genel kurulunun tespit edeceği on üye, 
e) FİFA ve UEFA icra kurullarında daha önce hizmet etmiş veya halen hizmet etmekte 

olanlar, 
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f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından seçilecek üç üye, 
g) Futbol Federasyonu Başkanlığını asgarî bir yıl süre ile asaleten yapmış olanlar, 
Genel Kurula katılırlar. 
A Grubu üyelerin seçiminde, kulüplerin en son oynanan sezonda bulundukları ligler esas 

alınır. 
Seçimlerle ilgili olarak yukarıda genel kurullara verilen yetkileri, bu genel kurullar yöne

tim kurullarına devredebilirler. 
(B) Grubunun (e) ve (g) fıkralarında belirtilen üyeler ömür boyu, diğer (A) ve (B) Grubu 

Genel Kurul üyelerinin görev süresi ise dört yıldır. 
Genel Kurul her yıl haziran ayının ilk haftasında olağan olarak toplanır. Lüzumu halinde 

üyelerin üçte birinin veya Spordan Sorumlu Devlet Bakanının çağrısı Üzerine olağanüstü top-
. lanabilir. Olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların se

çim ve teşkilleri yenilenebilir. 
Genel Kurul, üye sayısının en az üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Zaimoğlu. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 5 inci 

maddesinin "(A) Grubu Üyeler" başlığını taşıyan bölümde, bence, demokrasi kurallarına uy
mayacak şekilde seçim yapılmaktadır. Çünkü, daha önce yapılan seçime kendim de katılmış
tım ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğini de milletvekili oluncaya kadar sürdür
müştüm. 

Burada beni kuşkuya düşüren konu şü: İkinci ligde bir hata var, bir de kulüp genel kurul. 
üyelerinin seçilmesi konusu var. 

Burada, ikinci ligde tescil edilmiş her grubun puan cetveline göre ilk 12'sinin katılmasının 
daha uygun olduğu kanaatindeyim. Çünkü, ikinci ligde bulunan 54 takımın toplanacağı bir 
kurulda yapılacak seçimin bir bloklaşmaya sebebiyet vereceği, o günkü seçimlerde açıkça ve 
somut olarak tarafımdan ortaya çıkarılmıştı. 

Şimdi, burada, ligin tescil edilmiş olan ilk 12 takımının sıralamalı olarak birer temsilcisi
nin ikinciligde bu (A) grubu üyeler içine dahil edileceğine ve de üçüncü ligin 9 grubunun 167 
takımının seçilmesinin çok daha demokratik olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Bakanımız alınmasın; bence, burada spordan sorumlu Devlet Bakanımızın çağrısı 
üzerine (B) Grubu Üyeler" bölümünün en alt paragrafındaki metnin, olağanüstü toplantı ha
linde çıkartılmasının da çok daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum : • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının" 5 inci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yücel Seçkiner Halil Orhan Ergüder ' 

Ankara. İstanbul 
Mehmet Nedim Budak Halil Şıvgın 

Ankara Ankara 
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Cengiz Bulut 
tzmir 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 
Avni Akyol 

Bolu 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu genel kurulunun tespit edeceği 20 üye. 
Gerekçe : Tasarıda, amatör futbolun yükünü çeken 4 500 civarında spor kulübü gereğince 

temsil edilmemektedir. Oysa, Avrupa spor demokrasilerinde, federasyonların genel kurullarında, 
spor kulüpleri, büyük ağırlığı oluşturmaktadırlar. Türkiye'de bu henüz gerçekleşmiş değildir. 

Bu bakımdan, spor kulüplerinin oluşturduğu Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfede
rasyonunun kulüpler adına temsilci sayısının artırılmasıyla genel kurulun oluşmasında biraz 
daha demokratik davranılmış olacaktır. 

Millî olmaları veya bir derneğe üye bulunmaları nedeniyle sayıları bini ancak geçebilen 
profesyonel futbolcuların toplam 25 delege ile temsil edildiği genel kurulda, 4 500 spor kulü
bünün hiç olmazsa 30 delege hakkına değer görülmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 
Görüşülmekte olan ' Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının" 5 inci maddesinin (B) Grubu Üyeler" başlıklı bendine (h) fıkrasının eklenmesini 
arz ederiz. 

Salih Ergün 
İstanbul 

Orhan Ergüder 
istanbul 

Emin Kul 
İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Madde 5. —h) Futbol Adamları derneği tarafından seçilecek beş üye. 
Gerekçe : 
Şu anda futbol sporunun yönetici sporcu, gazeteci ve teknik adamlardan oluşan, Ankara, 

İzmir, İstanbul'da şubeleri bulunan ve 410 üyeye sahip Futbol Adamları Derneğinden, seçim
lerde kaliteyi yükseltmek bakımından beş üyenin temsil edilmesi uygun mütalaa edilmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ' 'Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının madde 5. (B) Grubu Üyeler" Bölümüne (h) fıkrası eklenerek değişiklik yapılmasını 
Genel Kurulun onayına arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yusuf Namoğlu Mustafa Kalemli 

İstanbul Kütahya 
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Turhan Tayan Melike Haşefe 
Bursa İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

h) Futbol Adamları Derneği Genel Kurulunun tespit edeceği üç üye. 
Gerekçe : 
Türk futboluna hizmet etmiş ve fakat A ve B grubu üyeler kapsamında olmayan futbol 

adamlarının genel kurulda temsil edilmeleri imkânının sağlanması. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre, gelen önergeleri muameleye koyuyoruz efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının 5 inci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
ve Arkadaşları 

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Kurulunun tespit edeceği yirmi 
üye, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Katılmıyoruz 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ' 'Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının" 5 inci maddesinin "B Grubu Üyeler" başlıklı bendine (h) fıkrasının eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

ve Arkadaşları 
Madde 5. — h) Futbol Adamları Derneği tarafından seçilecek beş üye. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının" madde 5, (B) Grubu Üyeler" bölümüne (h) fıkrası eklenerek değişiklik yapılma
sını Genel Kurulun onayına arz ederiz. 

Yusuf Namoğlu 
tstanbul 

ve Arkadaşları 
h) Futbol Adamları Derneği Genel Kurulunun tespit edeceği üç üye. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN— Katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi, önergeyle değiştirilen şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurulun Görevleri 
MADDE 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır; 
a) Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak, gerektiğinde 

bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, Yönetim Kurulunu ve Başkanı 
ibra etmek, 

b) Başkanı, Yönetim Kurulunu, Tahkim ve Denetleme Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu
nu seçmek, 

c) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek, 
d) Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı ve satımı için yetki vermek, 
e) Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan denetleme raporunu kabul etmek, 
f) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş olan önergeler vardır, okutuyorum : ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının madde 6'nın (b) fıkrasında değişiklik yapılmasını Genel Kurulun onayına arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yusuf Namoğlu Elaattin Elmas 
İstanbul İstanbul 
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Yusuf Pamuk Salih Ergün 
İstanbul İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

b) Başkanı, Başkan Yardımcılarını, Yönetim Kurulunu, Tahkim ve Denetleme Kurulu ile 
Merkez Hakem Kurulunu seçmek, 

Gerekçe : 
Kanunun bu fıkrasında Genel kurulun 2 adet Başkan Yardımcılarını seçmesi bu ilaveyi 

gerektirmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının" 6 ncı maddesinin (c) fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Süha Tanık 
İzmir 
Ali Er 

İçel 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Rauf Ertekin 
. Kütahya 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre muameleye koyuyorum.: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının" 6 ncı maddesinin (c) fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz 

efendim. <•' 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Katılmıyoruz 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının madde 6'nın (b) fıkrasında değişiklik yapılmasını Genel Kurulun onayına arz ederiz. 
Saygılarımla. 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

ve Arkadaşları 
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b) Başkanı, Başkan Yardımcılarını, Yönetim Kurulunu, Tahkim ve Denetleme Kurulu ile 
Merkez Hakem Kurulunu seçmek. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Önerge sa

hipleri, önergelerindeki, "Başkan Yardımcıları" ibaresini "Başkanvekili" olarak değiştirirler-
sc katılıyoruz efendim. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — "Başkanvekili" olarak değiştiriyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergedeki "Başkan Yardımcıları" ibaresini, "Başkanvekili" olarak düzel

tiyoruz. 
Komisyon bu şekilde katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Bu şekilde ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi, önergeyle değiştirilen şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Başkan ve Başkan Vekilleri 
MADDE 7. — Başkan ve başkan vekillerinin görev süresi dört yıldır. 
Başkan ve iki başkan vekilinin seçimi Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyelerinin seçimin

den önce yapılır. 
Başkanın yokluğunda, görevlerini Başkanın belirleyeceği Başkan vekili yürütür. 
Başkan ve başkan vekilleri, Genel Kurula katılan üyelerin oy çoğunluğu ile seçilir. Süresi 

dolan Başkan yeniden seçilebilir. 
Gençlik ve spor teşkilatının yönetim kademelerinde görevli olanlar, bu görevlerinden as

garî bir ay önce ayrılmış olmadıkları sürece Başkanlığa ve kurullara aday olamaz ve seçilemezler. 
Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, spor

dan sorumla Devlet Bakanı tarafından başkan vekillerinden birisi seçime kadar Başkan olarak 
atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın miletvekili var mı? 
Buyurun Sayın Seçkiner. v 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Gençlik ve spor 
teşkilatının yönetim kademelerinde görevli olanlar, bu görevlerinden asgarî bir ay önce ayrıl
mış olmadıkları sürece, başkanlığa ve kurullara aday olamaz ve seçilemezler" deniyor. 

Burada, halen görevde olan Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de 
istifa etmesi gerekir. Genel kurulda seçime girsinler; fakat görevlerinden bir ay önce istifa et
meleri gerekir. Bu durumda, halen görevde olan Federasyon Başkanı ve üyelerine büyük bir 
avantaj sağlanıyor. 

Teşekkür ederim; saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Scçkiner. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Başkanın Görevleri . 
MADDE 8.— Başkanın görevleri şunlardır; 
a) Federasyonu temsil etmek, 
b) Federasyonun faaliyetlerini bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuata göre yürütmek, 
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, 
f) Gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek, 
g) Harcamaları yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkanvekillerine veya genel sekreteri

ne devretmek, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın Milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulu * 
MADDE 9. — Yönetim Kurulu, Başkan ve başkan vekilleri dahil onbeş üyeden teşekkül 

eder. Başkan ve başkan vekilleri dışındaki bu üyelerden, 
a) Beşi birinci lig, ikisi ikinci lig, biri üçüncü lig Genel Kurul üyeleri arasından olmak üze

re sekiz üye (A) grubu üyeler arasından, 
b) Dört üye (B) grubu üyeler arasından, 
Genel Kurulca oy çokluğu ile seçilir. 
Ayrıca, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde oniki yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu

nun görev süresi dört yıldır. 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri kulüplerinin başkanı veya yönetim ku

rulu üyesi iseler, seçilmekle bu sıfatları sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Şahsı adına buyurun Sayın Zaimoğlu. 
RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 9 uncu madde

nin (b) bendinde "Dört üye (B) grubu üyeler arasından seçilir" hükmü yer almaktadır. 
Her değişik gruptan olmasında yarar vardır; aynı gruplardan iki kişinin olması bence bü

yük sakınca doğurur. 
Genel Kurula arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
Başka söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

- Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulunun Görevleri 
MADDE 10. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 
a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri dü

zenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, 
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım 

kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, 

c) Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, masör ve benzerî 
elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hak
larını sağlamak, bunlann kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, 

d) Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvurulan karara bağlamak, bununla 
ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, 

e) Futbol takımlarını, futbolcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, 

f) Personelin malî ve sosyal hakları ile ilgililerin huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk 
ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek, 

g) Genel Kurul'dan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesis
ler yapmak, yaptırmak, 

h) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmelgve futbol 
faaliyetlerinin her türlü araç gereç, malzeme ve benzerî ihtiyaçlarını sağlamak, 

ı) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak, 

i) Görev alanına giren konularda düzenleme^ yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her 
türlü faaliyetleri yürütmek, 

j) Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda 
ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek, 

k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak, 

1) Kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile 
futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak, . 

m) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak, 

. n) Bütçeyi hazırlamak, 

o) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak, 

ö) Bu kanun, ana statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

— 328 — 



T.B.M.M. B : 84 17 . 6 . 1992 0 : 2 

11 inci maddeyi okutuyorum : > • 

Denetleme Kurulu 

MADDE 11. — Denetleme Kurulu, dört yıl için, Genel Kurulca seçilecek malî konularda 
ihtisas sahibi olan beş asil, malî konularda ihtisas sahibi olan beş yedek üyeden teşekkül eder. 
Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : . . > 

Denetleme Kurulunun Görevleri 
MADDE 12. —• Denetleme Kurulu, Federasyonun malî işlemlerini Genel Kurul adına de

netler ve ayrıca her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tahkim Kurulu 
MADDE 13. — Tahkim kurulu, dört yıl için Genel Kurulca seçilecek beş asil, beş yedek 

hukukçu üyeden teşekkül eder. 

Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. 

Tahkim Kurulu kararları kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tahkim Kurulunun Görevleri 

MADDE 14. — Tahkim Kurulu, Federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; fede
rasyon ile teknik direktör ve antrenörler, kulüpler ile teknik direktörler ve antrenörler; kulüp
ler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulun
ca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin 
karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum : 
Merkez Hakem Kurulu 
MADDE 15. — Merkez Hakem Kurulu dört yıl süre için asgarî üçü FİFA kokartlı olmak 

üzere Genel Kurulca faal olmayan hakemler arasından seçilecek dokuz asil dokuz yedek üye
den teşekkül eder. 

Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

Merkez Hakem Kurulunun Görevleri 
MADDE 16. — Futbol takımı bulunan kulüplerin yapacakları resmî ve özel futbol müsa

bakalarının yönetimini ve bu müsabakalarla ilgili futbol oyun kuralları açısından teknik an
laşmazlıkların çözümlenmesini, il ve ilçe hakem kurullarının kurulmasını, hakemlerin, göz
lemcilerin eğitilmesini, bunların klasmanlara ayrılmasını, yükselme ve düşme şartları ile statü 
ve talimatlarda belirtilen diğer görevleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

Yan Kurullar 
MADDE 17. — Federasyonun faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan yan 

kurulların başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle Federasyon Başkanı 
tarafından belirlenir. -

Yan kurullar şunlardır : 

a) Disiplin Kurulu, 

b) Tahkik Kurulu, 

c) Teftiş Kurulu, 

d) Sağlık Kurulu, 

e) Araştırma ve Geliştirme Kurulu, 

f) Malî Danışma Kurulu, 

g) Hukuk Kurulu, 

h) Dış İlişkiler Kurulu, 

ı) Profesyonel İşler Kurulu, 

i) Amatör İşler Kurulu, 

j) Diğer Yan Kurullar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum'•: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 

İdarî Bilimler 

MADDE 18. — İdarî birimler, Federasyonun bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 
yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak ve Başkan tarafından verilecek görevleri ye
rine getirmek üzere bir genel sekreter ve yeteri kadar genel sekreter yardımcısı, danışmanlar, 
teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idarî ve teknik personelden oluşur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
x 19 uncu maddeyi okutuyorum : 

Federasyonun Yurt İçi Teşkilatı 
MADDE 19. — Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak maksadıyla, tüm illerde fah

rî futbol temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden olu
şan Federasyon temsilcileri kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 20'yi okutuyorum : 
Federasyonun Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 20. — Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden 
oluşan Federasyon Temsilcilikleri kurulur. Bu temsilciliklerin görevi, futbolun yurt dışında temsili 
ile yurt - yurt dışı futbol ilişkisini kurmak ve geliştirmektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesi gereğince bir düzeltme talebimiz var; bunu en sonda da 
yapabiliriz. Yalnız onu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeye mi ait efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — 3 üne madde

ye ait. 

BAŞKAN — Tamam efendim; o hususu dikkat nazara alacağız; hata bizdedir ve Sayın 
Genel Kuruldan özür diliyorum. Onu, tümünü oylamazdan evvel muameleye koyacağız. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Tabiî. Geçen 
defa "Komisyon dikkatli takip etsin" diye sert bir ikazınız oldu da... 

BAŞKAN — Evet, hata bizimdir, özür diliyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Esasında, Ko
misyon hatalı değildi; Başkanlık Divanına ikazda bulundu. Teşekkür almamız icap ederken 
tekdir aldık!.. 

BAŞKAN — Teşekkür ettik, özür diledik, Genel Kuruldan... • ' • 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Esasında, çok 

saygı duyduğum çok sevdiğim için o konuda tarizde bulunmadım, onun için bu tarizimi şimdi 
yapıyorum. Sonunda da tekrar düzeltmeyi yapacağız. Çünkü... 
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BAŞKAN — Efendim biz bunu dikkat nazara aldık ve size haber gönderdik. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — 3 üncü mad

deyle ilgili olan var. Burada en iyi şekilde çıkması bizim görevimiz. 
BAŞKAN — Tabiî, bizim arzumuz da odur, keşke hep böyle yapılabilse, bütün gayretimiz 

odur ve bunun madde 20 ile pek alakası yok. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Biz bunun tümünü oylamazdan evvel karar aldık ve zatı âlinize de haber gönderildiğini zanne
diyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Nasıl 
BAŞKAN — Zatı alinize de haber gönderildiğini zannediyorum. Haber verilmedi mi bu 

hususta? Tümünü oylamazdan evvel, onun 86 ncı maddeye göre düzeltileceği hakkında malu
mat arz edildi. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Tabiî, tabiî; 
onu biliyorum, teşekkür ederim. Yalnız deminki ikazınız çok ağır oldu. Komisyon çok dikkatli 
takip ediyor. Esasında, Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin okunacakken, Kâtip Üye 
Hükümetin teklif ettiği metni okudu; o şekilde yanlaşhk oldu. 

BAŞKAN — Evet, öyle oldu hata bizde; özür diliyoruz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Rica ederim. 
BAŞKAN — Sayın Genel Kuruldan özür diliyoruz. 
20 nci madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : . ' 
Federasyonun Bütçesi 
MADDE 21. — Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca düzenlenerek Genel Kurulun 

onayından sonra uygulanır. 
Başkan, tahsilat ve harcamaları bütçede belirtilen esaslar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
Başkan yetkisini sınırlarını belirtmek kaydıyla başkan vekillerine ve Genel Sekretere dev

redebilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
Federasyonun Gelirleri 
MADDE 22. —Federasyonun gelirleri şunlardır. 
a) Spor-Toto ve Spor-Loto'dan kulüplere verilen isim haklarının % 18'i, 
b) Kulüplerin profesyonel (Jübile maçları hariç) müsabaka hasılatlarının % 10'u, 
c) Başvuru harçları ve para cezaları, 
d) Kulüplerin televizyon ve radyodan, yapılacak müsabaka yayınlarından elde ettikleri 

gelirlerin % 10'u ile millî ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edi
lecek gelirler, 

e) Türk Sporunu Teşvik Fonunun yıllık gelirinin en çok % 10'u, 
f) Millî ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ, 
g) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzerî gelirler, 
h) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilen 

gelirler, > 
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ı) Faiz gelirleri, 
i) Bağış ve yardımlar, 
j) Diğer gelirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Zaimoğlu. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22 nci madde, 
bence en önemli maddelerden biridir. Çünkü, burada federasyonun gelirlerinin kontrol altına 
alınması ve de zor durumda olan kulüplerin daha çok ezilmesi konusunda bir denge yaratıl
ması mevzuu vardır. Burada zaten zor durumda olan kulüplere, biraz daha zorluk çıkarıyoruz 
gibi geliyor bana. Çünkü, maddenin (a) bendinde, Spor-Toto ve Spor-Lotodan kulüplere veri
len isim haklarının yüzde 18'ini almak, federasyona feda etmek, Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu üyeliği yapmış bir üyenin itirafı olarak bence çok fazladır. Bunun yüzde 10'a düşürül
mesinde büyük yarar vardır kanaatindeyim. 

İkinci olarak; maddenin (d) bendinde "Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak mü
sabaka yayımlarından elde ettikleri gelirlerin yüzde 10'u ile millî ve temsili müsabakaların tele
vizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler" diye bir ibare var. Bu yüzde 10 da yine 
bence çok fazladır. 

Bir de maddenin (e) bendinde, "Türk Sporunu Teşvik Fonunun yıllık gelirinin en çok yüzde 
10'u" diye bir hüküm var. 

Bu da, bence, bu teklifte muğlak olan bir hükümdür. Bunun da düzeltilmesinde yarar var 
kanaatindeyim. Çünkü, kulüplerimiz, biraz önce değerli milletvekili arkadaşlarımın da ifade 
ettiği gibi, çok ama, çok zor durumdadır. Bir de onlara bu şekilde bir kısıtlama koyarsak, çok 
daha fazla zor duruma sokarız kanaatindeyim. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
Bu hususta bir önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 

Federasyonun Giderleri , 

MADDE 23. — Federasyon bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek 
için ilgili mevzuat ve bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 

Vergi Muafiyeti 

MADDE 24. — Bu Kanuna göre yapılacak müsabakalardan elde edilecek gelirler ile fede
rasyonun diğer gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde uüzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
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Cezalar 
MADDE 25. — Futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disiplin ve sport

menliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, millî ve milletlerarası teamüllere uy
gun olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit edilir. 

Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarış
mayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme dü
şürmedir. 

Uygulanacak para cezası beşyüz milyon lirayı geçemez. Bu miktarı beş katma kadar art
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kulüpler 
MADDE 26. — Futbol kulüpleri ile diğer spor küluplerinn futbol şubeleri federasyona 

bağlıdır. Bunlar hakkında bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak esaslar uygulanır. 
Federasyon, kulüpleri Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt ve tes

cil eder. Kaydı yapılmayan veya herhangi bir vecibesini yerine getirmeyen kulübün kayıt ve tes
cili iptal-edilir. Bu kulüpler müsabakalara iştirak ettirilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkiner. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3289 sayılı Beden 

Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 20 nci mad
desi "Spor kulüpleri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Beden Terbiyesi ve 
Spor Teşkilatına dahil olurlar. 

Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatınca tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafından 
tertiplenen veya bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamazlar. Tescil olunma
mış kulüpler adına lisans verilemez. 

Spor kulüpleri faaliyet gösterdikeleri dallarda antrenör tutmaya mecburdurlar. 
Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir" diyor. 
Burada, 3289 sayılı Kanunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, bu kulüplerin tescil ve 

vize işlemlerini uhdesine almıştır. Şimdi, biz, bu kanuna atıf yapmadan, bu görevi Futbol Fe
derasyonuna veriyoruz. Burada bir yanlışlık yar gibi geliyor. 

Saygılarımla arz ederim. t • '' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkiner. 
Bu hususta bir önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
Futbol Kulüplerinin Devri 
MADDE 27. — Futbol dalında faaliyet gösteren kulüpler, futbol şubelerini kanunlarda 

belirtilen şekil ve esaslarda, kuracakları veya kurulmuş anonim şirketlere devredebilirler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istöyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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28 inci maddeyi okutuyorum : 
Tesis ve Personelden Yararlanma 
MADDE 28. — Federasyon, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tesis ve personelin

den, bu Genel Müdürlük ile yapacağı sözleşme ve protokol esasları çerçevesinde yararlanabilir 
ve kulüpleri yararlandırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yayınların Düzenlenmesi 

MADDE 29 . — Futbol müsabalarının televizyon ve radyodan yayınlanmasının düzenlen
mesi ve programlanmasına Federasyon yetkilidir. Kulüplerin bu konuda yayın kuruluşları ile 
yapacakları sözleşmeler, federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurun Sayın Seçkiner. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özerk Futbol Fe

derasyonu Yasası diyoruz, kulüplere özerklik tanirken, burada, kulüpleri, Futbol Federasyo
nunun etkisi altında bırakıyoruz. "Futbol müsabakalarının radyo ve televizyondan yayınlan
masının düzenlenmesi ve programlanmasına federasyon yetkilidir." deniyor. 

Bugün Türkiye'de özel teleizyonlar yayına başladığına göre, isteyen kulüplerin bunda ser
best olması lazımdır. Hangi televizyonu istiyorsa yayın hakkını kulüp ona verir. Bunda fede
rasyonun' hiçbir yetkisinin olmaması lazımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkiner. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ana Statü, Statü ve Talimatlar 
MADDE 30. — Bu Kanunda belirtilen teşkilatın çalışma ve usul ve esasları ile Kanunun 

uygulanmasına dair diğer hususlar, Genel Kurulun yapacağı Ana Statü ile Yönetim Kurulu
nun yapacağı statü ve talimatlarla belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 

Bakanlığın Gözetim ve Denetimi 

MADDE 31. — Federasyonun başta millî ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bü
tün faaliyet ve? işlemleri, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, şahsı adına Sayın Zaimoğlu. 
Buyurun. 
RASÎM ZAlMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce tekli

fin tümü üzerinde görüş belirten Doğru Yol Partisine mensup milletvekili arkadaşımız ifade
sinde, Anavatan Partisinin çıkardığı kanunun özerk olmadığını, bu teklifin özerk olduğunu 
söyledi. 

' Ben şimdi size şu cümleleri okuyorum ve bu özerk midir, değil midir konusundaki yoru
mu size bırakıyorum. 

"Federasyonun, başta millî ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve 
işlemleri, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir." 
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Değerli arkadaşlarım, tekrar soruyorum : Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimi altın
da olan Futbol Federasyonu, acaba özerk midir, değil midir? Lütfen cevap versinler. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
REFAİDDÎN ŞAHİN (Ordu) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 
REFAİDDÎN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Bakanı, ken

disine bağlı, sorumlu olduğu bakanlığın her şeyini denetler ve gözetler. 
Saygıyla arz ederim. 

, BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
31 inci maddeyi oylarınıza sönüyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE ,32. — 3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde l'i, okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen Ana Statü, statü ve talimatlar yürürlüğe 

girinceye kadar bu husustaki mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ /MADDE 2. — Spordan sorumlu Devlet Bakanı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantı ile ilgili her türlü işlem 
mevcut Federasyon tarafından yapılır. 

Bu toplantının başkanı, spordan sorumlu Devlet Bakanıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 3461 ve 3524 sayılı kanunlara göre görev yapan Başkan, Yönetim 

Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu ile yan kurullar, bu Kanuna'göre oluşacak Fede
rasyon teşkiline kadar görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4 ilave edilmesini isteyen bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" 

Tasarısının, geçici madde ekleyerek, değişiklik yapılmasını Genel Kurulun onayına arz ederiz. 
Saygılarımızla. 
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Yusuf Namoglu 
İstanbul 

Turhan Tayan 
Bursa 

Melike Haşefe 
İstanbul 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girişinden sonra yapılacak ilk Futbol Fe
derasyonu Genel Kurulu toplantısına; kulüp ve dernek genel kurulları içinden Yönetim Kurul
larınca Futbol Federasyonu Genel Kuruluna katılacak üyeler belirlenir. Bu üyeler, kulüp ve der
neklerin yapılacak ilk genel kurullarında onaylandırılır. Bir sonraki Futbol Federasyonu Genel 
Kurulu için üyeler yeniden belirlenebilir. 

Gerekçe : Bir seferlik bu hakkın yönetim kurullarına verilmesi kanunun uygulamaya ko
nulması bakımından büyük kolaylık getirecektir. Bütün kulüp ve dernekler, bu yıl içinde genel 
kurullarını yapmış olduğundan, sadece bu yetki için genel kurulların olağanüstü toplanmala
rı, kulüp ve derneklere maddî ve manevî külfete neden olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALt YILMAZ (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4 olarak ilave edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum-: 
MADDE 33. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE"34. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünü oylamadan önce, içtüzüğün 86 ncı maddesine göre bir konuyu 

düzeltmek durumu hâsıl olmuştur. Komisyon Başkanın da belirttiği gibi, teklifin 3 üncü mad
desi, bir hata sonucu yanlış okunmuştur. Doğrusunun şu şekilde olacağını sizlere tefhim et
mek istiyorum : 

Maddenin başlığı "Teşkilat" oluyor ve maddenin de şu şekilde düzeltilmesi gerekiyor : 
"Türkiye Futbol Federasyonu, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir." 

Komisyon ve Hükümet bu düzeltmeye katılıyorlar mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — İçtüzüğün 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereği, düzeltilen maddeyi yeni
den oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde okunur okunmaz, bize, hatalı okunduğu izah edilmiş olsaydı, hata yapmaktan ka
çınmış olurduk ve. derhal tashih ederdik. Hata, beşer icabıdır, Genel Kuruldan tekrar özür di
liyorum. 

Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında oy pusulası bulunmayan sayın üyeler, adını, soyadını, seçim bölgesini belirtir bir 

kâğıdı imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

6. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/322) 
(S. Sayısı : 79) (1) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, 3201, 6245 ve 657 sayılı Kanunlarla 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede değişiklik Yapılmasına Dain Kanun Tasarısı ve İçişler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş söz is

temişlerdir. Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; 3201, 6245 ye 657 sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Türkiye'de 100 808 dernek kuruluşu mevcut olup, halen bunlardan 48 151 dernek, hukukî 
varlığını sürdürmektedir. Dernek sayısının fazla olması sebebiyle geçmiş yıllarda derneklerin 
etkin ve verimli bir şekilde denetlenmesi sağlanamamış, dolayısıyla, kuruluş amacı dışına çı
kan derneklerin faaliyetlerinin tekrar yasal çerçeve içerisine çekilmeleri mümkün olamamıştır. 

Türkiye'de dernekçilik, Osmanlı dönemindeki vakıfların görevlerini yerine getirmektedir. 
Bu derneklerin başında, cami yaptırma ve yaşatma dernekleri, okul ve öğrencilerini koruma 
dernekleri, sporun gelişmesiyle ilgili dernekler, okul yaptırma dernekleri, yol, köprü, çeşme 
yaptırma dernekleri, şehirlerin güzelleştirilmesi ve çevre koruma derneklerini sayabiliriz. 

Cami alanında şu anda Türkiye'deki büyük mimarî eserlerin tamamı bu cami yaptırma 
ve yaşatma dernekleri vasıtasıyla yapılmakta ve şehirlerimizin büyük bir bölümünde güzel eserler 
meydana getirilmektedir. 

Yine, okul ve öğrencilerini koruma dernekleri de, kendilerine bağlı tüm okulların ihtiyaç
larını gidermekte öğrencilerine bu dernekler tarafından yardımlar yapılmaktadır. 

(1) 79 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Okul yaptırma derneklerine gelince; bilhassa imam-hatip ve benzeri okulların tamamı bu 
dernekler vasıtasıyla yaptırılmaktadır. Devlet beş kuruş harcamadan, binlerce okul bu şekilde 
yapılmıştır. Halen 228 imam-hatip okulu, bu dernekler vasıtasıyla yaptırıldığı halde, şu anda 
öğretime açılmamışlar ve boş bina olarak bekletilmektedirler. 

Son zamanlarda, halkımızın çevre konusunda duyarlı olması nedeniyle, çevre koruma der
nekleri de büyük hizmetler yapmaktadırlar. 

Bu dernekler, devletin yapacağı birçok hizmetin halk tarafından yapılmasını intaç etmek
tedir. Bu nedenle, derneklerin teşvik edilmesi inancındayız. Bu, aynı zamanda, sosyal ve dinî 
hizmetlerin özelleştirilmesi manasına da gelmektedir. 

Daha önce de arz ettiğimiz gibi, 100 808 derneğin denetlenmesi hakikaten büyük bir me
seledir. Denetleme eksikliğini giderme ve denetlemede etkinliği sağlamak amacıyla, görevi, mün
hasıran dernekleri denetlemek olan bir grubun teşkili olumlu bir adımdır. 

2908 sayılı Dernekler Kanununun 45 inci maddesinde, dernekleri denetlemeye yetkili olan 
birimler sayılırken, dernekler özel denetleme grubu elemanlarına da yer verilmiştir. Aynı ka
nunun 46 ncı maddesiyle de, özel denetleme grubunun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulması, bu grubun kuruluş, çalışma şekli, denetleme esas ve usullerinin bir yönetmelik
le düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

2908 sayılı Kanunda, dernekler özel denetleme grubu elemanlarının unvanlarına, seçimle
rine, niteliklerine, yükselmelerine ve mesleğe girişte aranacak özel şartlara açıklık getirilme
miştir. Bu yasa tasarısı, dernekler özel denetleme grubunda görevlendirilecek elemanların sta
tülerine ve unvanlarına açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Dernekler özel denetleme grubu elemanları, kamu kurum ve kuruluşlarının emsali dene
tim elemanları gibi haklara sahip kılınması, bunların özel hizmet ve denetim tazminatlarından 
faydalanmalarını imkân dahiline sokmuştur. 

Yurt içinde gündelik alabilmeleri hususu da sarahate kavuşturulmuştur. 

Ayrıca, dernek denetçiliği ve dernek denetçi yardımcılığı kariyer haline getirilerek, yapıla
cak yeterlik sınavında başarı göstererek denetçiliğe atananlar hakkında, bir defaya mahsus ol
mak üzere, derece yükselmesi uygulaması benimsenmiştir. Bunlar, Türkiye'deki derneklerin sıh
hati açısından çok önemlidirler. 

. Gene, Türkiye'de bu dernekleri kuranlar ve yürütenlerin birçoğu, Anadolu'da, hukuk ve 
muhasebe bilgisi az olan hayırseverlerden teşekkül etmektedir. Bunların bilgisizlikleri, her za
man başlarına iş açmakta, mahkemelerde sürünmelerine ve çoğu zaman hapis ve para cezala
rına çarptırılmalarına sebep olmaktadır. Yasayla getirilmekte olan özel denetleme grubundaki 
denetçiler, bu hususta öğretici rol oynarlarsa, derneklerin gelişmesine ve hizmetlerin yapılma
sına faydalı olacakları kanaatindeyiz. 

Kanun tasarısını olumlu olarak karşıladığımızı belirtin, grubum ve şahsım adına hepinizi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Grupları adına konuşmak isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 19. — Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler Özel Denetleme Grubunda 
dernek denetçisi ve dernek denetçi yardımcıları istihdam edilir. 

Denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan şartlara ek olarak; 

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya öğrenim itiba
riyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksek
okullardan birini bitirmiş olmak, 

b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak; erkek adaylar için askerlik 

hizmetini tamamlamış veya erteletmiş olmak, 
Şarttır. 
Denetçi yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak ye

terlik sınavında başarı gösterenler "Dernek Denetçisi" unvanını alırlar. 
Bu sınavda başarısız olan denetçi yardımcıları, yeniden yeterlik sınavına alınmazlar. Bu 

sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanlar, hiç bir şekilde de
netçiliğe atanamazlar ve bunların denetçi yardımcılığı görevlerine son verilir. Görevlerine son 
verilen denetçi yardımcıları, İçişleri Bakanlığında durumlarına ve derecelerine uygun başka kad
rolara atanırlar. ! 

Dernek denetçiliği ve dernek denetçi yardımcılığıyla ilgili usul ve esaslar ile bunların eğiti
me tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili oyu

nu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Oylama'işlemi bitmiştir. 
Küreler kaldırılsın efendim. 
İlgili Kanunun 2 nci maddesini okutuyorum efendim. 
MADDE 2. — 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 17. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İçişleri Bakanlığı Emni

yet Genel Müdürlüğünde "Dernek Denetçisi" unvanı ile çalışmakta olan personel, ek 19 uncu 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel şartları taşımasalar dahi, yüksek öğrenimli olmaları 
ve aynı maddenin son fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümlerine istinaden oluşturulacak 
sınav kurulu tarafından en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarı 
göstermeleri kaydıyla; üç yıldan fazla hizmeti olanlar "Dernek Denetçisi", üç yıldan az hizme
ti olanlar ise"Dernek Denetçi Yardımcısı!' kadrolarına atanırlar. 

"Denkek Denetçisi" ve "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına geçirilemeyenler, du
rumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Bu süre içinde kadroları iptal edilenler, eski 
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kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarını bu görevlerinde bulundukları sürece 
almaya devam ederler. 

Yapılan sözlü sınavda başarılı olarak "Dernek Denetçisi" unvanını alanlar, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) 
numaralı fıkrası hükmünden yararlandırılırlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 451 sayılı Kanun Hük
münde kararname ile değişik 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına, "... Bakanlıklar Merkez Teşki
latına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : . 

MADDE 4. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı madde
sinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişik (11) numaralı fıkrasına, "... Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri" iba
resinden,sonra gelmek üzere "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları," ve 
"...Kontrolörlüğe" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dernek Denetçiliğine" ibareleri eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 657 Sayılı Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (I) 

saydı Cetvelin (I-g) fıkrasına, "... Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükle
rin Kontrolörleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek 
Denetçileri" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 450 sayılı Kanun hükmünde Ka
rarname ile değişik "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II-Tazminatlar" bölümü
nün "A-özel Hizmet Tazminatı" bendinin (f) fıkrasına "... ve Bakanlıklar Merkez Teşkilatına 
dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları" ve "F-Denetim Tazminatı" ben
dinin (a) fıkrasına "... Bakanlıklar ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Merkez Teşkilatına 
dahil Kontrolör ve stajyer Kontrolörler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları" ibareleri eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 7. — Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar 
iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümün
den çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi, ekli listesiyle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka

bul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi, ekli listesiyle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyeni erler... 

Kabul edilmiştir. ' 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. —Bu Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri 1.1.1992 tarihinde, diğer maddeleri 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

Kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

5. — Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında. Kanun Tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 Arkadaşının, 27.5.1988 Tarih ve 3461 Sayüı Türkiye Futbol Fede
rasyonu Kuruluş ve Görevleri Halkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/380, 2/163) 
(S. Sayısı : 92) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı
sının açık oylama neticesini duyuruyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 251 
Kabul : 251 
Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. 

7. •— Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Manisa Milletvekili Tevfik 
Diker ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/359, 2/49, 2/280) (S. Sayısı ; 78) (1) 

BAŞKAN — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı.Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Manisa 

(1) 78 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Milletvekili Tevfik Diker ile Çorum Millevtekili Cemal Şahin'in Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Okunmasını iste
yenler... İstemeyenler... İstenmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen milletvekili? 
SHP Grubu adına Sayın Şahin, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili ar

kadaşlarım; görüşülmekte olan yasa tasarısı sebebiyle söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Aslında, pek çok arkadaşımın işaretlerini görüyorum : "Niçin çıktın konuşuyorsun? Siz
den başka söz almak isteyen yok; madem öyle, siz de söz almayın, öbür yasalar gibi, bu yasa 
tasarısı da geçsin" diyorlar. 

Tabiî, buna saygı duyuyorum; ama, müsaade ederseniz, benim pek çok arkadaşımdan farklı 
bir tutumum^ yönüm var. Çünkü, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde, o üniformayı 
giymiş, kıdemli başçavuş rütbesine kadar yükselmiş ve pek çok sıkıntılarla karşı karşı kalan 
bir arkadaşınızım. Hal böyle olunca, görüşülmekte olan ve halen Türk Silahlı Kuvvetleri bün
yesinde görev yapan subay ve arstsubaylarımızın belli oranlarda sorunlarını çözen ve onlara 
çare arayan bu yasa tasarısı sebebiyle; bu tasarıda olmasını dilediğim halde bulamadığım bazı 
konularla ilgili bilgi ve düşüncelerimizi Yüce Heyetinize arz etme gereğini gördüm. Buraya çık
ma sebebimin özü budur. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan yasa tasarısıyla, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Yasasının 109, 110 ve 14 üncü maddesine göre, belli koşulların gerçekleşmesi duru
munda, astsubayların subaylığa geçişler yeni bir düzene, yeni bir şekle bağlanıyor. Mevcut sis
temde, yani 926 sayılı Yasanın 109 ve 110 uncu maddesindeki koşulları yerine getiren astsubay
larımız, o yasada tadat edilen koşullara göre astsubaylıktan subaylığa yükselebilmekte ve bi
rinci aşamada, yani 109 uncu maddeye göre, astsubaylıktan subaylığa geçenler 2 nci derecenin 
3 üncü kademesine ve kıdemli yüzbaşı rütbesine kadar yükselebilmektedirler. 

Yine aynı yasanın arz ettiğim 14 Üncü maddesine göre, astsubaylık görevlerini sürdürmek
te iken bir fakülte ya da yüksekokulu bitirenler ise, yine, subaylığa belli şartlar içerisinde geçe
biliyorlar ve bunlar da albaylık rütbesine kadar yükselebiliyorlar. 

Burada şunu arz etmek istiyorum : Yüksekokul ya da fakülteyi bitirerek astsubaylıktan 
subaylığa geçen insanlarımız, acaba mevcut hizmetlerini, yani muvazzaf görevlerini sürdürür
lerken nasıl okuyorlar? 

Değerli arkadaşlar, biz yıtlarca bunun acısını çektik; bu, halen de çekilmektedir. Şunu de
mek istiyorum : İnsanların çağdaşlaşması, insanların istedikleri doğrulumda veya istedikleri 
seviyede bir öğretim ve eğitimi yapmaları, onların doğal hakları olmalıdır. Ancak, mevcut iç 
hizmet yasasına göre , halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içerisinde bulunan subaylarımız 
ve astsubaylarımız, gereği gibi, yasal şartlar içerisinde, belli koşullar içerisinde bu tahsillerini 
tamamlayamıyorlar; adeta, gizli kapaklı, kaçak bir şekilde bu eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. 
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Bizim dileğimiz odur ki, halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan subay ve 
astsubaylarımız, bu görevlere nasp edildikten sonra, diledikleri dalda eğitim yapabilmeli, yük
sekokul ya da fakülteleri bitirebilmelidirler. 

Bir diğer arzu ettiğimiz; ama tasarıda olmayan bir husus da şu : Tasarıdaki bu koşulları 
yerine getirmiş olsa bile; yani, emsallerine göre temayüz etmiş olan ve 109 uncu maddedeki 
koşulları yerine getirebilen ya da 14 üncü maddeye göre yüksekokul ya da fakülteyi bitiren her 
astsubayın da subay olmadığını biliyoruz. Bu yıl, yani 1992 yılında görüşülen Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesi sırasında bu konuyu idile getirmiş ve yazılı olarak cevaplandırılması dileğiyle 
Genelkurmay Başkanlığına, daha doğrusu Millî Savunma Bakanlığımıza bir soru arz etmiş
tim. Bu soruyu, bilginiz olsun ve de zabıtlara geçsin diye arz ediyorum. Şimdiye kadar, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde -70 yıllık cumhuriyet döneminde- astsubaylıktan subaylığa geçen subay
larımızın sayısını sormuştum. Az çok düşünebilmişsinizdir... Bana verilen yazılı cevaptan, şimdiye 
kadar, 70 yıllık dönem içerisinde, 270 kişinin astsubaylıktan subaylığa geçiş yapabildiğini öğ
renebildim. Bu rakamı 70 yıla vurun... Yüzbinlerce insanın gelip geçtiği bu ocağın, bu konuda 
ancak 270 İçişi gibi sembolik -var ile yok arasında- bir sınırlamaya tabi tutulmuş olmasını uy
gun görmüyorum ve böyle bir göstermelik rakamı düşünemiyorum. 

Bunu, şunun için söylüyorum : Geliniz, artık, çağın koşullarına uygun olarak, çeşitli me
şakkatlerle, çeşitli zorluklarla, gizli kapaklı, enerjilerini sarf ederek, hayatlarını vererek, hatta 
saçlarını beyazlatarak herhangi bir yüksekokul ya da fakültede okuyan astsubaylarımızın, bu 
okulları bitirir bitirmez, hiçbir koşula tabi olmadan, astsubaylıktan subaylığa geçme şartını 
artık kabul edelim ye bunu yasalaştıralım. 

Bu arada, mutluluk veren bir durumu da arz etmek istiyorum : Benim, daha önce vermiş 
olduğum bir yasa teklifim vardı, İç Hizmet Yasasının ve askerî cezaların değiştirilmesiyle ilgili 
isteklerim vardı. Bunlar halen komisyonda bekliyor. Bu vesileyle de olsa ya da bilemediğimiz 
başka koşullarla da olsa, Genelkurmay Başkanımızın bizi mutlu eden, iki üç gün önce basına 
da yansıyan bir beyanatları oldu: "Artık, hiçbir koşul aramaksızın, astsubaylarımız subay ola
bilmeli, hatta bununla da yetinilmemeli, general dahi olabilmelidirler" diyor. 

Biz, Sayın Genelkurmay Başkanımızın, bizi gerçekten mutlu eden, çağın koşullarına uy
gun gördüğümüz bu beyanatını bir senet olarak kabul ediyor ve bunun gerçekleşmesi için, ilgi
lilerden, behemehal yasa değişikliği yapmalarını bekliyoruz. Bekliyoruz diyorum; çünkü, artık 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesi içerisinde bulunup da yüksekokul bitiren çok insan var ar
kadaşlarım... Bir örnek olsun diye arz ediyorum : Sadece Ankara'da, benim bildiğim, tanıdı
ğım elli civarında, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu astsubay vardır; ancak, bugünkü mevzu
ata göre bu insanlarımız, bu çocuklarımız rahatlıkla subay olamıyorlar ve yine o astsubay rüt
besiyle kalıyorlar; hele hele 15 yıllık bir zorunlu hizmet süresi de göz önüne alınırsa, bugünkü 
mevzuat, bu insanları âdeta o üniformanın içerisine hapsetmekten başka bir işe yaramıyor. Ço
cuklarımız, hem görevlerini layıkıyla yapmışlar, hem temayüz etmişler, hem de gecelerini gün
düzlerine katarak, her çeşit maddî ve manevî sıkıntıyı çekmek suretiyle bu arada bir yükseko
kul ya da bir fakülteyi de bitirmişler; ama, ne yazık ki, bir taraftan 15 yıllık zorunlu hizmet 
süresi, öbür taraftan rahatlıkla subaylığa geçirilememesi, astsubaylıktan subaylığa geçilmesi
nin âdeta dikenli tellerle örülen yollara, şartlara, koşullara, kadrolara bağlanması sonucu, bu 
insanlarımız, bu çocuklarımız, astsubaylıktan subaylığa geçemiyorlar ve bir yerde anlamsız bir 
tahsil yapmış oluyorlar. 
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tşin bir diğer yanı şu : Ankara Hukuk Fakültesini bitiriyorsunuz -çok zor şartlarda da 
olsa- subay oluyorsunuz; ama, askerî hâkim olamıyorsunuz... 

Şimdi, bizim Anayasamız, fırsat ve imkân eşitliğini, yasalar önünde eşitlik hükümlerini 
getirmiş. Nasıl oluyor da, hukuk fakültesinden mezun olan insanlar belli sınav şartlarından 
geçmek suretiyle hâkim olabilirlerken, astsubayken bir hukuk fakültesini bitirip subay olanlar, 
sırf astsubaylıktan geldikleri için, askerî yargıç olamıyorlar? Biz bunu, günün şartları ve man
tığına uygun görmüyoruz ve bu haksızlığı ortadan kaldıracak yasa tasarılarının getirilip bir 
an önce yasalaştırılmasını ilgililerden istirham ediyoruz. 

Şimdi, denilecektir ki, sizin yasa teklifi verme hakkınız yok mu?.. Elbette var değerli ar
kadaşlarım; ama biz istiyoruz ki, bunu bir konsensüs sağlayarak yapalım. Bu konuda daha 
önce verilmiş tekilfimiz var; ama, bu teklifimiz -veriliş tarihinden itibaren- üzerinden beş altı 
ay geçmiş olmasına rağmen, Millî Savunma Bakanlığımız müspet ya da menfi bir cevap vere
mediği için komisyonda bekletiliyor. Bizim yaptığımız, bu teklifin, çağın koşullarına uygun 
şekilde, herkesi memnun eden bir genel konsensüs içerisinde yasalaşmasını beklemekten ibaret 
oluyor. 

Bir diğer husus da şudur : İnsanlar kanun önünde eşittir; bu, Anayasamızın bir amir hük
müdür; ama, gelin görün ki, uygulama böyle mi? Düşünebiliyor musunuz; iki yıllık bir yükse
kokulu bitiren ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi olan bir personel, mevcut sistemle 
1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedir; ama, aynı şartlan ve koşullan taşı
yan yüksekokul mezunu bir astsubay, sadece astsubay olduğu için, yani sadece o şerefli rütbe
leri taşıdığı için 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselememektedir. Biz bunu bir eksik, 
bir özür olarak; hatta, bir anlamda da insan haklarına aykırı, demokrasimizin bir ayıbı olarak 
görüyoruz. Bu husus da behemehal göz önüne alınmalı, tıpkı 657 sayılı Yasaya tabi olan em
salleri gibi, astsubaylarımıza da 1 inci derecenin son kademesine kadtr, hiçbir kısıtlama geti
rilmeden, yükselme imkânı sağlanabilmelidir. 

Arz etmek istediğim bir diğer husus da şudur : Bu tasarının ek 25 inci maddesi, sadece 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasasında değil, 657 sayılı Devlet Memurları Yasa
sında da çok büyük sıkıntılara neden olacak bir hükmü getiriyor. Madde şöyle düzenlenmiş 
: "Astsubaylardan Ek-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngörülen üçün
cü ve daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; bu kademede bir yılını 
tamamlamak, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kade
me ilerlemesi yapma şartlarını taşımak kaydıyla bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci 
dereceye yükseltilirler." Şimdi, bizim, maddedeki personelin son 6 yıllık not ortalamasının 90 
olacağı hükmüne itirazımız var. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın hemen hemen tümünde -
ister 926 sayılı Kanuna tabi personel olsun, ister 657 sayılı Kanuna tabi personel olsun- bu du
rum büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Bir kere, bu kanunun, 1984 yılında çıktığı zaman, 
enformasyonu gerektiği kadar yapılmadığı için, sicil veren hemen hemen tüm amirlerimiz bundan 
bihaber olarak sicilleri tanzim etmişlerdir ve kamu kurum ve kuruluşlarından hangisine gider
seniz gidin, 300, 500, 1 000 kişi çalıştıran koca kurumda 6 yıl içinde not ortalaması ,90'ın üze
rinde olan ancak 5-6 kişi çıkabilmektedir. 

Şimdi, düşünebiliyor musunuz, yüzlerce kişinin çalıştığı bir kurumda, sırf amirin ilgilen
memesi ya da yasada öngörülen koşullan yerine getirmemesi sonucu ancak 5-6 kişi bu not or
talamasını tutturabilmekte ve yasada öngörülen menfaatları elde edebilmekte; ama 6 yıl içinde 

— 345 — 



T.B.M.M. B : 84 17 .6 .1992 0 : 2 

not ortalaması 89 olan bir personel ise bu haktan yararlanamaktadır. Ben bunu çok büyük 
bir çelişki ve çok büyük bir sıkıntı olarak görüyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde bu gibi yasa tasarılarını hazırlayan görevlilerden istirha
mım -aynı şeyin 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel için de geçerli olduğunu arz 
etmiştim- bu 6 yıllık ortalama sicil notunun behemehal çok daha aşağılara düşürülmesidir. Not 
ortalaması 89 olan, bu haklardan yararlanamıyor; ama, not ortalaması 90 olan yararlanabili
yor... Bu uygulama pek çok haksızlıklara ve huzursuzluklara neden olmakta ve personelimi
zin, çocuklarımızın çalışma şevkini kırmaktadır. 

Arz etmek istediğim son husus da şudur: 926 sayılı Yasaya tabi personelin belli sıkıntıları
nı az da olsa gidereceğini sandığım, o duygu ve düşüncelerle hazırladığım, konuşmamın başın
da arz ettiğim ve şu anda da Millî Savunma Komisyonunda bekletilen Askerî Ceza Yasası ve 
Askerî tç Hiçmet Yasasıyla ilgili kanun tekliflerimiz var. Millî Savunma Bakanlığından ve Ge
nelkurmay Başkanlığından istenilen bu görüşlerin kısa zamanda verilmesini ve tekliflerin bir 
an önce Meclisten geçirilmesi için ilgili komisyonların ve herkesin elinden geleni yapmasını di
liyorum. -

Bu tasarı, atılmış bir ileri adımdır; ama, istenilen tüm sıkıntıları giderecek mahiyette ol
madığını da arz etmiştim. Tüm bunlarla birlikte, bir iyileştirmedir ve iyi bir düzenlemedir. Bu 
nedenle, grubumuz ve şahsım olarak buna olumlu oy vereceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurunuz efendim. (RP sıralarından al

kışlar) 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Ka
nuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşül
mesiyle ilgili olarak Refah Partisi Sakarya Milletvekili olarak Grubum adına söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem üyeler, bu tasarı esas itibariyle 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesiyle ilgilidir. Getirilen tasarının 1 inci maddesiyle, 926 sayılı Kanunun ödül verilmeyle 
ilgili 202 nci maddesi değiştirilmektedir ve bu maddeye, uzman jandarma, uzman erbaş, spor 
sahalarında çalışanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de ilave edilmektedir. 

Tasarının 2 nci maddesi ise, bu 202 nci maddeyle ilgili olarak verilen madalya, minyatür, 
nişan, şilt, şerit, rozet ve benzeri mükâfatların, ödüllerin ve beratların bedellerinin Millî Sa
vunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden 
karşılanmasıyla ilgili bir maddedir. 

3 üncü maddesi ise, 926 sayılı Kanunun eki olan 7 nci,ve 8 inci gösterge tabloları ile ilgili
dir. 7 nci gösterge tablosu astsubaylıktan subaylığa geçenlerle, 8 inci gösterge tablosu da astsu
baylarla ilgilidir. Bu gösterge tablolarının başına 1 inci derecenin gösterge rakamları ilave edil
mektedir. 

4 üncü madde ise, 926 sayılı Kanunun eki olan 2 ve 3 sayılı gösterge cetvelleri ile ilgilidir. 
bunlar da astsubaylıktan subaylığa geçenler ve astsubaylar hakkındaki gösterge cetvelleridir. 
Bu gösterge cetvellerine, 15.10.1991'den 31.12.1995 tarihine kadar uygulanacak ek gösterge ra
kamları ilave edilmektedir. 
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5 inci maddede ise, 926 sayılı Kanuna üç ek madde ilave edilmektedir. Bunlar ek madde 
23, 24 ve 25'tir. Bu ilaveyle de, 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre ast
subaylıktan subaylığa nasp edilenlerle 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerin 
ve astsubaylardan fakülte ve yüksekokul bitirenlerle 2 nci derecenin üçüncü kademesini kaza
nılmış hak aylığı olarak alan ve 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde 90 ve yukarısı olanların 
1 inci dereceye yükseltilmesinin usul ve esasları düzenleniyor. Bu şartları taşıyanlar, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu haklan kazanmış olacaklar. 

Son madde olan 6 ncı maddede ise, yine 926 sayılı Kanuna iki ek madde ilave edilmekte
dir. Ek geçici 59 ve 60 inci maddelerle, astsubaylardan subay olanlar ile astsubaylardan, bu 
tasarıyla getirilen ek 23 ve 24 üncü maddelerdeki şartları taşıyanların ve bunlardan, aynı şart
ları taşımakla beraber bu tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adî ma
lullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ve dul ve yetik aylığı alanların 1 inci dereceye yük
seltilmeleri düzenlenmektedir. 

Muhterem üyeler, tasarı astsubaylar, astsubaylıktan subaylığa geçenler ve emekli dul ve 
yetimlerle ilgili birtakım haklar getirmektedir. Biz bunları takdirle karşılıyoruz; bu düzeltmeyi 
destekliyoruz. 

Ancak, bu vesileyle, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan ve bilhassa, ordumu
zun silah, araç ve gereçlerinin bakım hizmetlerini yapan tesislerde -ki, buralarda binlerce işçi, 
mühendis ve uzman çalışmaktadır- müşahede ettiğimiz bazı sıkıntıları da burada dile getirme
yi faydalı görüyoruz. Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, bugün orduda, askerî tesis
lerde; mesela, hava kuvvetlerinde, uçakların ve diğer savunma araç ve gereçlerinin bakım hiz
metlerini yapan fabrikalarda 6 000 civarında personel, işçi ve usta çalışmakta, çeşitli meslek
lerden insanlar görev yapmaktadır; subay mühendisler vardır, memur mühendisler vardır, saat 
ücretli mühendisler vardır, birinci sınıf işçiler vardır, vasıfsız işçiler vardır, ustalar vardır. 

Şimdi, burada dikkatinize arz etmek istediğim husus şudur : Astsubaylarla ilgili olan bu 
düzeltme ne kadar takdire şayan ise, bu sahada ortaya çıkan ve biraz sonra bahsedeceğim den
gesizlikleri giderici yeni tekliflerin süratle Genel Kurula getirilmesi de o kadar şayanı arzudur. 
Bunu niye arz ediyorum?.. Bakınız, aldığımız bilgilere göre, ortalama olarak on yıldır çalışan 
personelin ücretlerindeki dengesizliği ortaya koymak istiyorum. 

Şubat 1991'de, yani bundan takriben birbuçuk sene önce hava kuvvetleri tesislerindeki su
bay mühendisin eline geçen aylık ücret, 1 milyon 738 bin lira, saat ücretli mühendisin eline 
geçen 1 milyon 720 bin lira; birinci sınıf işçinin eline geçen, 1 milyon 220 bin lira, vasıfsız işçi
nin eline geçen ücret de 725 bin liradır. Yapılan toplusözleşmeler ve memur maaş katsayıların-
daki değişikliklerle, 1992 yılının mayıs ayına geldiğimizde, subay mühendislerin eline geçen aylık 
ücret, 3 milyon 531 bin lira, saat ücretli mühendisin eline geçen 7 milyon 500 bin lira; birinci 
sınıf işçinin eline geçen, 5 milyon lira, vasıfsız işçinin eline geçen aylık ücretse 3 milyon 100 
bin liradır. 

Burada büyük bir dengesizliğin ortaya çıktığı görülmektedir. Subay mühendisler, mühen
dis olmalarına ilaveten, bu tesislerde, askerî araçların, uçakların ve diğer savunma araç-gereçlerin 
bakımının yapılmasında, hizmetin sevk ve idare edilmesinde idareci makamında bulunan in
sanlardır. 

Düşünün ki, bugünkü rayiçlerle, bir ağır bakım tesisinde fabrika müdürü 3,5 milyon lira, 
onun emrinde çalışan, saat ücretli, işçi statüsünde, sigortalı olarak çalışan bir mühendis ise 
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7,5 milyon lira maaş almaktadır. Yine bu fabrika müdürünün emrinde çalışan birinci sınıf va
sıflı bir işçi 5 milyon lira, vasıfsız bir işçi ise 3 milyon 100 bin lira maaş almaktadır, önümüz
deki yaz ortasında, toplusözleşme zammı yürürlüğe girdiği ve memur maaş katsayısı da yüzde 
25 olarak uygulandığı takdirde, bu reel ücretler, ele geçen ücretler bakın ne düzeye gelmekte
dir : Fabrika müdürü olan subay mühendisin eline 4 milyon 413 bin lira, saat ücretli mühendi
sin eline 9 milyon 100 bin lira; birinci sınıf vasıflı işçinin eline 6 milyon lira, vasıfsız işçinin 
de eline 3 milyon 6Q0 bin lira geçecektir. 

Tabiî, bu durum, ordudaki ücret dengesinin bozulmasıdır. Ben, maaş veya ücreti yüksek 
olanlara yüksektir demiyorum; keşke Türkiye'de de herkese, Batı Avrupa'da olduğu gibi, ayda 
15 milyon, 20 milyon lira ücret verecek seviyeye ulaşsak; millî gelirimiz, sanayileşmemiz bu 
kademeye ulaşsa... Ancak, mevcut geliri taksim ederken, hiç olmazsa dengeli şekilde taksim 
etmeye mecburuz. , 

Bugün, Millî Savunma Bakanlığı kuvvet kumandanlığı bünyesindeki tersanelerimizde, ağır-
bakım tesislerimizde ve fabrikalarımızda çalışan insanlar, ordunun savunma araç-gereçlerinin 
bakım hizmetlerini yapmaktadırlar. Bunlar -bilhassa subay mühendisler için söylüyorum- fev
kalade iyi eğitim görmüş arkadaşlardın birçoğu da Batıda eğitim görmüş arkadaşlardır, yete
nekli arkadaşlardır, en az sivil mühendisler kadar yetenekli arkadaşlardır. Bunu, bir mühendis 
olarak söylüyorum. 

Şimdi, siz, eğer buralardaki ücret dengesini bu kadar bozarsanız, hem orduyu, subaylığı, 
savaşı, araç-gereçleri ve hem de mühendisliği bilen bu vasıflı insanların süratle ordudan kaç
malarına sebep olursunuz; bu eleman eksikliğini kolay kolay telafi edemezsiniz ve bunlar dışa
rıda da kolayca iş bulurlar. 

Tabiî, bu ücret dengesizliği, sadece orduda ve kuvvet kumandanlıklarını fabrikalarında 
olan bir olay değildir. Değerli milletvekili arkadaşlarımız basından günü gününe takip ediyor
lar, görüyorlar; sivil sektörde de aynı dengesizlikler süratle ortaya çıkmaktadır. Bilhassa, 657 
sayılı Kanuna göre çalışan memurlar ile toplusözleşme statüsüne göre çalışanlar arasında ücret 
dengesi çok süratli bir şekilde bozulmaktadır. Bakın, önümde bir tablo var; işçi kontrolör ay
da 5 milyon 350 bin lira, memur kontrolör ayda 2 milyon lira, 657 sayılı Kanuna göre çalışan 
bir memur mühendis ise 3 milyon 600 bin lira almaktadır. 

Dün akşam, Genel Kuruldan çıktıntan sonra, gece takriben saat 00.30'da, seçim bölgem 
olan Adapazarı'ndan bir telefon geldi, -bunu ücret dengesizliğinin boyutlarını gözlerinizin önüne 
sermek için söylüyorum- Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan memur statüsündeki bir tahsil 
memurunun -aşağı yukarı onbeş yıldır çalışmaktadır- ayda eline 1 milyon 700 bin lira, aynı 
kurumda işçi statüsünde çalışan bir kişinin eline ise ayda 4 milyon lira ücret geçmektedir. 

Yine, mesela Sanayi Bakanlığına veya bir diğer bakanlığa baktığınızda, buralarda çalışan 
şoförlerin bir kısmı memurdur, ayda 1 milyon 600 bin lira veya 1 milyon 700 bin lira alırlar; 
sendikalı olarak işçi statüsünde çalışan şoförler de 3,5-4 milyon lira ücret alırlar. Tabiî, Anaya
sanın temel prensibi, aynı işe aynı ücret şeklindedir ve aynı zamanda bu, adalet ve hakkaniyet 
ölçüsüdür. Aynı işyerinde çalışan, masa komşusu olan, beraberce aynı odada çalışan insanlar, 
bu kadar farklı ücret aldıkları zaman*, kamu yönetiminde birtakım sıkıntılar başlar. Maalesef, 
millî gelirin yetersizliği sebebiyle, dağılım bozukluğu sebebiyle, zaten her sektörde, her sahada 
geçime yetmeyen ücretlerdeki -aynı işi yapanlar arasındaki- bu dengesizlik, kamu sektöründe 
çalışanlarda, yavaş yavaş, fevkalade huzursuzluk meydana getirmektedir. 
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Şöyle biraz hafızalarımızı tazelersek; 1960'Iı yılların sonunda ve 1970'li yılların başında, 
bu ücret dengesizlikleri sebebiyle Personel Kanunu çıkarılmıştı ve o kanundaki birtakım den
gesizlikler sebebiyle, merkez valilerinin âdeta sokak nümayişi yapacak şekilde toplantılar yap
tığını, bu şekilde tezahürlerin ortaya çıktığını görmüştük. 12 Mart Mühadalesi öncesinde, ka
mu personelinde bu huzursuzluk fevkalade artmış durumdaydı. 

Bu huzursuzluk ve dengesizlik böyle devam ederse, kamu yönetimi verimsizliğe ve başarı
sızlığa mahkûm edilir. 

Hüümetin personel rejiminde süratle düzenleme yapmasını diliyoruz. Gerek asker, gerek 
sivil sektörde, kamu yönetiminde, ücret dengelerini ^sendikalı sendikasız meselesini, memur 
ve işçi statüsünü bir tarafa bırakarak ve aynı işe aynı ücreti uygulayarak- Hükümetin ortaya 
koyması gerekmektedir. Aksi takdirde, memleket büyük sıkıntılara duçar olur. Nitekim, bu du
rum, 1980 yılı öncesinde birtakım kamu kuruluşlarında, işçi statüsünde ve memur statüsünde 
olanlar diye, uzun uzun tartışmalara ve çekişmelere sebep olmuştu; bugün o durumları hatır
lıyorum. 

Astsubayların ücret şartlarını düzelten, aylıklarını ve gelirlerini düzenleyen bu tasarıyı burada 
müzakere ederken, diledim ki bu meseleler de kökten halledilsin. Özellikle ordumuza dönmek 
istiyorum. Millî Savunma Bakanlığı kuvvet kumandanlıkları bünyesindeki bu dengesizlikleri 
gidermek için ne yapılabilir?.. 

Şunları yapmakta fayda vardır : Subay mühendislere, sözleşmeli personel ve işçilere tanı
nan ikramiye hakkının tanınması; subay mühendislerin, mühendislik tazminatlarının artırıl
ması; görev yaptıkları makamla ilgili olarak, subay mühendislerin makam tazminatı almaları
nın sağlanması; 657 sayılı Yasaya tabi sivil memur mühendislere verilen teknik personel zamla
rının, subay mühendislere de verilmesi; toplu iş sözleşmelerinde meydana gelecek artışların, 
aynı oranda subay mühendislere de yansıtılması; 657 ve 926 sayılı Yasalara tabi subay, astsubay 
ve sivil memurların da özlük haklarının dengeli şekilde iyileştirilemesi yönünde yapılacak de
ğerlendirmeler, şüphesiz bu hizmet camiasının verimli çalışmasını sağlayacaktır. 

Aynı tedbirleri şüphesiz, diğer kamu kuruluşlarında ve sivil sektörde çalışanlara da sürat
le uygulamak gerekmektedir. Memleketin gelişmesi, ileriye gitmesi, insanların şevk ve umut 
içinde geleceğe umutla bakmalarına, güven duymalarına bağlıdır. Şüphesiz, kısa zamanda, Tür
kiye'de, birçok şeyi mucizevi bir şekilde ilişleştiremez ve değiştiremezsiniz; ama hiç olmazsa, 
adaletli ve dengeli şekilde yapılacak düzenlemeler, insanların geleceğe ait umutlarını ve çalış
ma şevklerini artırır. 

Şu düşüncelerle, bu tasarının ordumuz ve çalışanları için hayırlı olmasını diler; hepinizi 
hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen başka üye? Yok. 
Tasarının tümü Üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. , 
1 inci maddeyi okutuyorum, buyurun : 
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Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek 
ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 202. — Silahlı Kuvvetler (Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) subay, 
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerden eğitimde, atışta, sporda, uçuculuk
ta, denizaltıcıhk dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık hizmetlerinde ve 
tabiî afetlerde üstün hizmet ve başarı gösteren, yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yeni
likler getiren, Silahlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin miktarını artırmak, subay ve ast
subayların boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla, Kuvvet Komutanlık
ları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca gerekli görülecek yerler
de açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik yapan, mesleğine ait eser yazan veya tercüme 
eden kişiler ile askerî okullardan yönetmeliklerinde tespit edilen derecelerle mezun olan öğren
ciler, ödül yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 926 sayılı Kamımın 203 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 203. — Bu Kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar, şilt ve şerit ro

zetleri ve bunların beratlarının yapım giderleri ve ödüller; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
t 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun değişik 137 nci maddesine bağlı EK-VII sayılı Astsu

baylıktan Subaylığa Geçenler tçin Aylık Gösterge Tablosu ile Ek-VIII sayılı Astsubaylar tçin 
Aylık Gösterge Tablosuna, 1 inci derece olarak aşağıdaki gösterge rakamları eklenmiştir. 

"EK-VII SAYILI CETVEL ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN AYLIK 
GÖSTERGE TABLOSU 

Kademeler 

Dereceler • Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ön Yüzbaşı 1440 — _ _ _ _ _ _ _ 
(Kd. Yzb) 

EK-VIII SAYILI CETVEL ASTSUBAYLAR İÇtN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 
Kademeler > 

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II. Kad. Kd. Bşcvş. 1320 1380 1440 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 926 sayılı Kanuna 9.4.1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile eklenen II ve III sayılı ek gösterge cetvellerine, 1 inci derece olarak aşağıdaki ek gösterge 
rakamları eklenmiştir. 

"II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 
(Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler İçin) 

1.1.1992'den 1.1.1993'den 1.1.1994'den 1.1.1995'den 
itibaren uy- itibaren uy- itibaren uy- itibaren uy

gulanacak Ek gulanacak Ek gulanacak Ek gulanacak Ek 
Derece Göstergeler Göstergeler Göstergeler Göstergeler 

1 2400 2800 3200 3600 

III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 
(Astsubaylar İçin) 

• • 

1.1.1992'den 1.1.1993'den 1.1.1994'den 1.1.1995'den 
itibaren uy- itibaren uy- itibaren uy- itibaren uy

gulanacak Ek gulanacak Ek gulanacak Ek gulanacak Ek 
Derece Göstergeler Göstergeler Göstergeler Göstergeler 

1 2400 2800 3200 3600" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 23. — Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan 

subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden Kanuna 
ekli EK-VII veya EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablo
larında 2 nci »derece için öngörülen üçüncü kademej'i kazanılmış hak aylığı olarak almak ve 
bu kademede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı ola
rak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, aylık almakta oldukları gös
terge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler. 

BAŞKAN — Ek Madde 23 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Ek Madde 23'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek Madde 24'ü okutuyorum : 

EK MADDE 24. — Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl ve daha fazla 
süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploma
sı almış olan astsubaylar; Ek-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngö-
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rülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılını tamam
lamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi 
yapma şartlarını taşımak şartıyla bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yük
seltilirler. 

BAŞKAN — Ek madde 24 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Ek Madde 24'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek Madde 25'i okutuyorum : 
EK MADDE 25. — Astsubaylardan Ek-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci dere

ce için öngörülen üçüncü ve daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; üçüncü 
kademede enaz bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademelerde bulunmak, son 6 yıllık 
sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesi yapma şartla
rını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler." 

BAŞKAN — Ek Madde 25 üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Ek Madde 25'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi, kabul edilen ek maddelerle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki en geçici maddeler eklenmiştir. 
"EK GEÇİCİ MADDE 59. — 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 10^ uncu maddelerine göre 

astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren
lerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci 
derece üçüncü kademesinde en az bir yılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı Aylık Gös
terge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen 
Ek 23 üncü maddede öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge 
rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, 
adî malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de, bi
rinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Ek Geçici Madde 59 üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek Geçici Madde 60'ı okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 60. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı Aylık 

Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanun 
ile getirilen ek 24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almakta oldukları gös
terge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, 
adî malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de, bi
rinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

BAŞKAN —- Ek Geçici Madde 60 üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Ek Geçici Madde 60'ı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen ek geçici madde 59 ve 60'la beraber madde 6'yı oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8 . — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenlerv. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 

ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

8. — Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tara
fından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
Raporları (1/391) (S. Sayısı : 108) (1) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki, ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil 
Kart Verilerek "Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz alan sayın üyeleri okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Yaşar Eryılmaz; şahısları adına, Sayın Münif Islamoglu, Sayın Mustafa Balcılar, Sayın 
Gaffar Yakın. 

Gruplar adına ilk söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yaşar Eryılmaz'ın. 
. Sayın Eryılmaz; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Başkan, Sayın milletvekil
leri; Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilmek Suretiyle 
Devlet Tarafından Karşılanmasına ilişkin Kanun Tasarısı nedeniyle söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, şahsım ve grubum adına Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz sağlık açısından, geçen üç beş yıl içinde önemli bir nokta
yı yakalamıştır. Altını ısrarla çizmek istediğim konu, Türkiye'de, toplumun, sağlığa karşı son 
derece duyarlı olma noktasıdır, işte bu duyarlılık, yönetimleri, kısa sürede, özellikle, ödeme 
gücü olmayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm aramaya sevk etmiştir. Bu bağlamda, 20 
Ekim Seçimleri sırasında, meydanları sarsan, insan sağlığını bir anlamda siyasî spekülasyonla
ra ortak eden meşhur yeşil kart nihayet gündemimize ve önümüze geldi. Üzülerek ifade etmek 
istiyorum ki, tabiri caizse, dağ fare doğurdu ve üzüntüm yine şu ki, bu bir fiyaskoyla neticele
necek... Gerçi, tasarı henüz yasalaşmadan birtakım festivaller, şölenler, davul-zurnalarla dağı
tılan yeşil kartların rengi soldu, sarardı ve bana göre işlevini yitirdi. Yine endişemiz, yenileri
nin de aynı sonuca mahkûm olacağıdır. •• ' 

Sayın milletvekilleri, özellikle sağlık alanında, toplum, ortak bir hafızada buluşmuştur. 
Bu ortaklıktır ki, bizleri, doğruları hep beraber kabul etmeye, yanlışları hep beraber ayıklama
ya zorlamalıdır. Zira, objemiz insan; kantarımız ise, bizlerin vicdanlarıdır. 

(1) 108 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yeşil kart nedir?.. Yeşil kart, ödeme gücünden yoksun vatandaşlarımızın, sağlık kuruluş
larına başvurduklarında, ücretsiz bakım ve tedavilerinin yapılacağını gösteren bir kimlik kartı
dır. Peki, bu yeni bir sistem midir?.. Bize göre değildir. Çünkü, bu uygulamayı biz başlattık 
ve bizim başlattığımız, aynen, hiçbir değişikliğe uğramadan devam ediyor. Aramızdaki tek fark, 
bizim uygulamamızın, yeşile boyanmasının yanı sıra, insan onuruna yakışır bir biçimde, kişi
nin ödeme güçlüğünde olduğunu beyan etmesiyle yapılmasıdır; sizin yeşil kart uygulamanız 
ise, ödeme güçlüğünde olan vatandaşlarımızın fakirliğini kartla tescil etmenizdir. 

Bizim uygulamamızda, vatandaş, hastane ve hekimini serbestçe seçebiliyordu, istediği üni
versite ve devlet hastanesine gidebiliyordu; yani, istediği hekime gitme olanağı vardı; siz ise, 
hekim seçme özgürlüğünü, her türlü özgürlüğe taraftar görünerek ortadan kaldırıyorsunuz. 
Niçin?.. 

Sayın Sağlık Bakanı, 24.2.1992 Pazartesi günü, Kızılcahamam yeşil kart dağıtımı şovunda 
bakınız ne diyor : "Yeşil kart sahibi hasta vatandaş, öyle, her istediği hastaneye gidemeyecek
tir; önce sağlık ocağına; ocak hekimi gerek görürse, sağlık merkezine; sağlık merkezi gerek 
görürse, devlet hastanesine; devlet hastanesi gerek görürse, Bakanlığa bağh eğitim hastanesine 
ve nihayet oradan, gerek görülürse, üniversite hastanelerine sevk edilebilecektir." 

Bu ne demektir?.. Bu, vatandaşın hekim seçme özgürlüğüne indirilen bir darbe değil mi
dir?.. Dahası var: Hangi personelle?.. 

Vatandaşlara bu kısıntılar getiriliyor... Altyapı olmadan bunlar nasıl yapılacaktır?.. En
kaz devraldığınızı söylediğiniz sağlık teşkilatının bütün altyapı sorunlarını ortadan kaldırdınız 
mı?.. Eğer öyleyse, sizi gerçekten kutlamak istiyorum. 

Özellikle bazı bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hastalanmamalarını da salık ve-
riyorum(!) çünkü, Sayın Bakanın sevk zinciri içinde öyle yerler var ki, hastayı görecek ne tek 
bir hekim; bazı büyük köylerde de, maalesef, ne tek bir uzman hekim bulunmaktadır. Bunla
rın isimlerini burada zikretmek istemiyorum; eğer arzu edilirse Sayın Bakana arz edebilirim. 

Hekim açığının, altyapı noksanlığının, tıbbî araç ve gereç yetersizliğinin bulunduğu yöre
lerdeki vatandaşlarımızın sevk zincirine tabi tutulması, bilemiyorum hangi mantığın eseridir..., 
Bakınız, şimdi ne oluyor?.. Hasta vatandaş, sağlık ocağındaki hekime yalvarıyor; kendisinin 
hastaneye sevk için birtakım değişik tavassutlara başvuruyor, Çünkü, hastaneye şevki yapılırsa 
ve orada yatarsa, ilaç masrafları da karşılanabiliyor. Bu durum, sağlık* personeli ile, vatandaşı 
karşı karşıya getiriyor ve arzu edilmeyen nahoş hadiseler oluyor. 

Değerli milletvekilleri, öyle zannediyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
bulunan siz saygıdeğer üyelerimizin, yoksul ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız hakkın
da ve sosyal bir güvenceyi içeren bir yasaya karşı çıkmanız, gerçekten düşünülemez; biz de Ana
vatan Partisi olarak böyle bir niyet içinde değiliz; ancak, yine Anavatan Partisi olarak, "yeşil 
kart çıkaracağım" diye, insanlarımızla alay etmeye de müsaade etmiyoruz. 

179 bin liranın altında geliri olanlara dağıtılması düşünülen ve her ne kadar Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ilave edilen bir ek madde ile bunu üç katına kadar artırma, yetkisini Bakanlar 
Kuruluna veren bir maddeyle insanlarla alay etmek, gerçekten sizleri düşündürebilmelidir. Bu, 
sırf seçimde angaje olunduğu için, "çıkarılmadı" denmesin diye hazırlanmış, komplikasyon-
Iarı düşünülmemiş, altyapısı hazırlanmamış finansının ne olacağı bilinmeyen ve en kötüsü de, 
vatandaşlarımızı sukutu hayale uğratabilecek bir tasarıdır ve ben yine de başarılı olmanızı di
liyorum. 
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, Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısı münasebetiyle, sağlık hizmetlerini makro planda ir
deleme yükümlülüğü hissediyorum. Çünkü, sağlık hizmetlerinin dört temel öğesi vardır; bun
lar; insan gücü, finansman, örgütlenme modeli ve fizikî yapı ve teknolojik donanımdır. 

Hangi düzeyde olursa olsun, sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve işletilmesinde, bu dört 
öge, bir arada ve uyum içinde ele alınmak zorundadır. 

Sağlık eldbinin vazgeçilmez üyesi olan hekimler ve diğer ilgililerin özlük ve sosyal hakları, 
günün şartlarına göre -belki yeşil kart kadar ivedi olarak- ele alınmalıdır ki, hizmeti veren mutlu 
olursa, bu mutluluk, inanıyorum ki hizmeti alanlara da yansıyacaktır. 

Finansman meselesine gelince: Türkiye'de, 1980'li yılların başlarına kadar sağlık konu
sunda en önemli açmaz, sağlık hizmetinin tamamen parasız olmasına inananların yaygın ol
masıydı. Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde -bir iki örnek hariç- hükümetlerin halka pa
rasız sağlık hizmeti vermesi diye bir olgu yoktur. Halka sunulan sağlık hizmetinin karşılığı, 
şu veya bu şekilde halktan alınmaktadır ve parası olanın da, ücret ödemesi doğaldır. 

Türkiye'yi yeniden keşfetmiyoruz; sağlık alanında dünya ne yapıyorsa, bunlardan bize en 
uygun olanını seçmek ve bunu tespit etmek, siyasî iktidarların tercihi olabilir. Ancak, kimse
nin elinde sihirli değnek yok... Sayın Aktuna da, bu sihirli değneğe sahip olmayanlardan birisi... 

Sayın Bakan, sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimini incelediği takdirde, tedavi hizmetleri
nin satılan bir hizmet veya bir hayır hizmeti olarak başladığını; buna karşılık, koruyucu sağlık 
hizmetlerinin finansmanının, sorunun toplumsal yönden önemli olması, hizmetlerin ücretlen-
dirilmemesi ve benzeri nedenlerle, hükümetlerin, vergi gelirlerinden ayırdığı ödeneklerle karşı
lanmasının âdeta evrenselleşmiş olduğunu görecektir. 

Sayın milletvekilleri, bize göre, yeşil kart olayında, kamuoyu, yeterince aydınlatılamamış-
tır. Zannediliyor ki, kartı cebine koyan, istediği hastaneye gidecek ve sorun bitecek... Dileği
miz, Türkiye'de insanların gerçekten böyle bir kartla sorununu bitirebilmeleridir; ama gerçek 
öyle değildir. Türkiye'nin, sağlık yönünden, çok önemli çok ciddî ve üç beş ayda çözülemeye
cek ölçüde ciddî boyutları olan sağlık sorunları vardır. Ortak hafızada buluşan bizler, bu soru
nu, elbirliğiyle, hep beraber göğüsleme mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, sosyal yönü çok önemli olan ve sağlık sektörüne kalıcı bir müda
hale anlamını taşıyan böyle bir tasarının, ciddî ve sabırlı çalışmalar olmadan hazırlandığı an
laşılmaktadır. 

Tasarının bir bölümü de, yasanın, doğu ve güneydoğuda öncelikle başlatılacağıyla ilgili 
maddeleri havidir. O zaman, bana göre Sayın Bakan, İstanbul bakanı olmadığını anlamalı ve 
vizyonunu kısmen de Anadoluya çevirmelidir. Biz, Istanbuluyla, doğusuyla batısıyla, ülkemizdeki 
her insana eşit sağlık hizmeti dağıtımından yanayız; ama, sayın Bakanın, 10 milyon nüfuslu 
İstanbul'a çok zaman ayırması, gerçekten kamuoyunda da yadırganmaktadır. 

Yine, problemin farkına varamama, en büyük problemdir. Tıpta bu duruma, hastalığı his
setmeden hastalanma diyoruz ve bu ağır klinik tabloya da, en çok Sayın Bakanın uzmanlık 
alanında rastlıyoruz. 

Neticede şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Türkiye'de sağlık alanında yapılanlar, altı 
ay evvelinden hiç de iyi değildir ve her şey, altı ay öncesinden çok daha kötüdür. Hastaneler 
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gerçekten darboğazdadır, Bunu telaffuz etmek isteyen yöneticiler de, şu veya bu nedenle -bana 
göre birtakım baskılarla- telaffuz etmekten imtina etmektedirler. Biz, sağlığı siyasî spekülas
yona çok fazla sokmak istemiyoruz; çünkü, hepimiz, bunun millî bir politikada olgunlaşma
sından, millî bir politika olarak kamuoyuna yansımasından yanayız ve bu meselenin, bu altı 
ay içinde en ufak bir ileriye gidişini görmeyişimizden dolayı da üzgünüz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Geriye gitti.. 
YAŞAR ERYILMAZ (Devamla) — Geriye gidişlerle ilgili, bir başka zamanda, konuyu, 

çok daha detaya ve ayrıntıya indirmek de mümkündür. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Geriye götüren sizsiniz! 
YAŞAR ERYILMAZ (Devamla) — Bizim yaptıklarımız ortada... Sizin yeşil kartınız da, 

bizim tamimlerle bildirdiğimiz ve hastanın şifahî beyanına tabi bir uygulamadan başka bir şey 
değildir. Bu gerçeğin bilinmesi gerekli. 

Değerli milletvekilleri, sağlığın, insanla uğraştığını ve bu kutsal varlığa, hepimizin, azamî 
ölçüde ye politikadan uzak olarak yaklaşmamızın bir vicdan görevi olduğunu vurgulamak is
tiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, çıkarılacak yeşil kartın, bizce karamsar yapısına ve görüntüsü
ne rağmen, insanlarımıza şifa dağıtmasını diliyoruz. 

Yüce Heyetinize sağlıklar diliyor ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. . " 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; kısaca "Yeşil Kart Kanunu" diye konuşulan, bugüne kadar gelinen, öyle bilinen, Ödeme 
Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Kar
şılanması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde konuşmak için Grubum adına söz almış bulunu
yorum. önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Burada, öncelikle, izafî olarak yaptığım bir değerlendirmeyle, Sayın Bakanı tebrik ediyo
rum, Sayın Tansu Hanımın, seçim zamanında vaat edip unuttuğu ev ve arabaya göre, bu yeşil 
kart, göreceli olarak çok ciddî bir gelişmedir; ama gerçekler karşısında gülünçtür ve acıdan 
öldürücüdür. 

Bugün, iş istemek için Meclise gelen vatandaşların Meclis kapılarında nasıl bir yığınak 
oluşturduğunu hepimiz biliyoruz ve pek yakında da Meclisin kapıları, bu yeşil karttan almak 
isteyenlerle dolacaktır. 

Sayın Demirel, meydanlarda yeşil kartı cebinden çıkarıp halka gösteriyor ve seçimden sonra 
herkese yeşil kart verileceğini söylüyordu. Sayın Bakan, seçimden sonra Kızılcahamam'da, da
ha sonra da Güneydoğu Anadolu'da yeşil kart dağıttı. Demek ki, yeşil kart vermek için kanu
na ihtiyaç yokmuş... Bu şovlar geçtikten sonra, şimdi, böyle gülünç bir kanun tasarısıyla, Sa
yın Bakan yeni bir şov peşinde görülmektedir. 

Bu da gösteriyor ki, milletin çok sıkıntısını çektiği bu mesele istismar edilmekte; üzerine, 
şov üstüne şov yapılmaktadır. 

Kişilerin sağlık yönünden mahrumiyetleri, zulümlerin en büyüğüdür. Devlet, kişilerin sağlık 
yönünden mahrumiyetlerine sahip çıkmalıdır. Siz, bu zulmün farkına varmış olarak herkese 
yeşil kart göstererek geldiniz. Halkı aldatmak da ayrı bir zulümdür. Sizi bu zulüm götürür... 
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Kanun tasarının gerekçesinde, "Tüm yurttaşlarımız, ciddî cağlık sorunlarıyla karşılaştık
larında, gereken teşhis ve tedavi imkânlarına sahip olmalıdırlar" deniyor; ama yeşil kart ver
me şartı, aylık gelirin, asgarî ücretin üçte biri olan 179 bin liradan daha az olması sınırına bağ
lanıyor... Aylık geliri 179 bin lira olan kişi yeşil kart alamayacak; yani 179 bin lira aylık geliri 
varsa, yiyecek, içecek, giyinecek, kirasını verecek -Bakanlığın bu kanun tasarısındaki tavrına 
göre de- hasta olursa muayene parasını ödeyecek, tahlil yaptıracak, röntgen istenirse parasını 
verecek, hele hele, milyonlarca liraya çıkan bir ameliyata ihtiyacı varsa, onu da bu 179 bin li-
rayla ödeyecek! Bu kanun tasarısının anlamı budur. 

Bir kişi, 179 bin lirayla, bırakın kirayı, giyinmeyi, bırakın simit yiyip karnını doyurmayı; 
piyasada parayla satılan şu sulardan bir ay boyunca içse, o parayı yetirebilir mi acaba? Onun 
için, bu sınır, hem gülünçtür, hem de acıdır. 

Bu kanun tasarısı, geçerliliğini yitirmiş bulunan fakirlik ilmühaberlerinin ve bundan ev
velki bakanların bakanlık dönemlerinde çıkarılan veya şimdiki Sayın Bakanın da bir zaman 
evvel çıkardığı tamimlerin yeni bir görüntüsüdür. Halbuki, meydanlarda söylenen bu değildi. 

Bu değerlendirmelerle, hepinize tekrar saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ünaldı. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Münif tslamoğlu; buyurun efendim. 
MÜNİFİSLAMOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. < 
Bu kanun tasarısı dolayısıyla, mesleğinde, pratisyen hekimlikten mütehassıs hekimliğe, klinik 

şefliğine ve başhekimliğe kadar yıllarca ömrünü vermiş, politikada da hasbelkader bir yere gelmiş 
bir insan olarak, sağlık mevzuunda görüşlerimi size arz etme imkânını bulduğum için mutluyum. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Nasıl "hasbelkader" dersiniz; o kadar büyük mücadeleler 
vermiş bir insansınız. 

BAŞKAN — Gaffar Bey, lütfen... 
MÜNtF İSLAMOĞLU (Devamla) — Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu uzun meslek ve politik hayatımda şuna kani oldum ki, sağlık 

meseleleri, sloganlarla, hatta, ne kadar samimî olursa olsun, hislerle, bir noktaya, bir neticeye 
erişmiyor. Şimdiye kadar, cumhuriyet hükümetlerinde bakanlık yapmış değerli arkadaşlarım, 
sağlık mevzuunu halletmek, için, mutlaka, çok çaba sarf etmişlerdir. İmkânların çok dar ol
duğu devirde, o bakan arkadaşlarım, Türkiye'nin başının derdi olan sıtmayı, frengiyi, tüber
külozu, o dar imkânlarla ortadan kaldırmışlardır. Sağlık mevzuuna, her bakan eğilmiştir; yal
nız, bu eğilme, bazen heveslerle.olmuştur. 

İngiltere, bu meseleyi halletmiş. Nasıl halletmiş? Sosyalizasyonla halletmiş; "biz de yapa
lım, bu işi halledelim" demişler. İngiltere'de, hepinizin bildiği gibi, bu iş, yüz sene evvelden, 
Beveridge planıyla başlamış. 1945 senesinde, İşçi Partisi, iktidara gelince, sosyalizasyonu ilan 
etmiş ve ondan sonra bunun tatbikatı İngiltere'de iyi karşılanmış; Muhafazakâr Parti, tekrar 
iktidara geldiğinde, bunu kaldıramamış. İngiltere'deki bu misali gören değerli insan rahmetli 
Yusuf Azizoğlu arkadaşım, 1963 senesinde sosyalizasyona başladı. Bu uygulama, ilk defa, sağlık 
mevzularının çok geri kaldığı güneydoğudan ve doğudan başladı; milyonlar sarfedilerek, sağ-
lık.ocakları, sağlık evleri yapıldı; bu uygulamada vazife alan doktorlara iki üç misli maaş veril
di ve özel muayenehane açma haklan men edildi; doktorlar da seve seve oralara gitti. Fakat, 
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Türk ekonomisinde para değeri her gün düştüğü için, bu paralar, kısa bir müddet sonra, para 
olmaktan çıktı. O zaman, doktorlar, muayenehane açma hakkını haiz olmadıkları halde, mu
ayenehane açmaya başladılar; kanun ihlal edildi ve usulsüz olarak, oraları doldurmak için, mu
ayenehane açma hakkını, kanuna rağmen kabul ettiler; fakat, o da yürümedi. 

Daha sonra, Tam Gün Çalışma Yasasını ortaya çıkardılar ve bu uygulama, ilk defa, eğitim 
hastanelerinde başladı. Muayenehanesini kapatanlara, o zamanki parayla 2 500 lira tazminat' 
verilmesi öngörüldü. Bunu kabul eden doktor arkadaşlarımız vardı; fakat, kısa bir müddet 
sonra, Türkiye'de yine para değeri düştüğü için, bu para da hiç mesabesine indi ve doktorlar, 
yeniden muayenehane açmaya başladılar. 

Daha sonra, Sayın Ecevit Hükümeti döneminde, bütün hastaneleri -fakülte hastaneleri 
dahil- full-time çalışmaya Tam Gün Çalışma Yasasına uymaya mecbur kıldılar. Bunun sonu
cunda, değerli birçok profesör arkadaşım, üniversite hastanelerinden ayrıldı, hastaneler boşal
dı ve Türkiye'nin 57 vilayetinde, sağlık kurulu kurulamaz hale geldi. Van'da bir yere hademe 
olmak isteyen bir vatandaş, sağlık raporu almak için, Erzurum'a, Ankara'ya gelmeye mecbur 
oldu. Hastaneler, yalnız, hemşireler, aşçılar ve hademelerden ibaret bir hal aldı. 

Daha sonra bizler hükümet olduk, bu kanunu değiştirmek istedik; ama, hepinizin bildiği 
gibi, o günkü şartlar altında kanun çıkarmak imkânımız yoktu. 

Daha sonra gelen 12 Eylül hükümetleri, eski uygulamayrdevam ettirdiler, mecburî hizme
ti getirdiler. 

Bende 10 sene süreyle Numune Hastanesi Başhekimliği yaptım. O zamanki talimatname
ye göre, fakrü hal kâğıdı getiren veya başhekimin takdirine göre fakir vatandaşlardan para al
mıyorduk. Bir gün, Sayın Dernirel, hastaneye geldi ve bana, fakir hastaların vaziyetini sordu; 
dedim ki : Efendim, birinci ve ikinci sınıf yerler ücretli, üçüncü sınıf için de eğer fakrü hal 
kâğıdı getirinezlerse, ücret alıyoruz. Bunun üzerine, Sayın Dernirel, "Olmaz böyle şey; üçüncü 
sınıfı tamamen ücretsiz yapın" dedi ve tatbik ettik; devlet batmadı. Bakan olduğumda da yine 
bu mevzuu sordu ve "fakrü hal kâğıdı alıyoruz... Ne lüzum var! Benim vatandaşımı, muhtarın 
önünde boynunu eğip, ben fakirim, bana mazbata ver demeye niye itiyorsunuz? Ben fakirim 
diyen her vatandaşı ücretsiz kabul edin. Hatta Koç bile, ben fakirim derse, ondan da para 
almayın" dedi. Bunun üzerine, ben tamimimi yaptım; TüVk devleti batmadı. Şunu iddia et
mek isterim ki, -burada beni tanıyan, bilen arkadaşlarım vardır- gerek Numune Hastanesinde 
vazife gördüğüm zaman gerek bakanlığım sırasında, tek bir kimse, hastane kapısından dön
memiştir; hangi siyasî parti mensubu olursa olsun, Türk vatandaşları, hastanelerimize müra
caat ettiğinde, daima hastane kapıları açılmıştır. Bunu alın açıklığıyla burada ifade etmek, be
nim için, belki tefahur gibi görünür; ama, vazife olduğunu da kabul etmek isterim. 

Lütfen, bu söyleyeceklerimi, samimî bir izah olarak kabul buyurun; Sayın özal, bundan 
evvelki Amerika seyahatinde, daha doğrusu tedavi için Amerika'ya gittiğinde, tedavi olduğu 
hastanenin mükemmelliğini görmüş ve "niye benim memleketimde hastaneler böyle değil?" 
demiş ve çok hayran olmuş; doğrudur. Sağlık Bakanına emretmiş, hastaneye çağırmış, "bu 
hastanenin çalışmasını incele, bunu Türkiye'de tatbik edelim" demiş. Gayet samimî söylüyo
rum, herkesin yapabileceği bir iştir bu. Bakan gidiyor, tetkik ediyor, dönüyor ve diyor ki; "Ame-
rika'daki hastaneler, ticarî işletme gibi. Hastanenin kazancından doktorlara prim veriyorlar 
ve bu suretle hastaneler devlete de çok yük olmadan vazifelerini mükemmel şekilde görüyor 
ve gördüğünüz gibi, böyle de devam edip gidiyor." 
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Bizde de bunu başlattılar. Bu başlama safhasında, zannedersem bir tatbikat hatası yapıl
mış olacak ki, doktorlar, hastanenin gelirinden pay aldıkları için, bazı hastalan geri çevirdiler. 
ölüleri rehin alma buradan başladı. Bu, biraz fazla oldu; biz de bunu kullandık; doğrudur 
ve liderimiz, biz ve hepimiz vatan sathında dedik ki, hastane kapılarını vatandaşa açacağız, 
paran yoksa öl zihniyetini kaldıracağız. Bu sloganımız da, sanıyorum, vatandaştan, büyük ka
bul gördü. • * ' 

Sonra, adaylarımızdan bir arkadaşım, yeşil kartı, partiye telkin etmiş ve "Yeşil kart diye 
bir uygulama getireceğiz. Bunu, vatandaşlar alacaklar ve bu suretle, herkes, bu-yeşil kartı gös
tererek hastanelere girecek" denmiş. Tabiî, o zaman biz de seçim derdinde olduğumuz için bu
nun detayını öğrenememiştik; yani, yeşil kartı icat eden, Sayın Bakan değildir. 

Bu arada bütçe görüşmeleri sırasında, Sayın Mesut Yılmaz Beyefendi, burada Başbakana, 
"yeşil kartı herkese verecek misiniz?" dedi; kendileri de "evet, herkese vereceğiz" dedi. Anga
je olduk; doğrudur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yalnız, yeşil kartı, biz şöyle düşündük - sanıyorum, benim partimin lideri ve diğer arka
daşlarım da aynı şeyi düşünüyorlar- fakrü hal kağıdı, fakrü hal mazbatası, fakir ilmühaberi 
kelimeleri, vatandaşı incitici bir mahiyet taşımaktadır. Biz, bunun yerine, o fakrü hal kağıdını 
değiştirip, ismine, yeşil kart diyelim ve bunu verelim diye düşündük. Sanıyorum, kanun tasarı
sı hazırlanırken biraz aceleye gelmiş ve bu, biraz, kale alınmamış gibi, geliyor. Çünkü tasarı, 
asgarî ücretin, vergi ve sigorta hariç, kalan kısmının üçte biri kadar aylık geliri olanları fakir 
kabul ediyor; yani, 175 bin lira paran varsa zenginsin(î); 174 bin lira paran varsa, sen bu yeşil 
kartı almaya layıksın(î), gibi acayip bir durumla karşı karşıya kaldık. 

Tabiî, bu düzelir. Biz bu vatandaşı askere alıyoruz, biz bu vatandaştan vergi alıyoruz; onun 
da en büyük sıkıntı hali, hastalık halidir; o zaman da, burada devletine güvenmeli, devletin
den bir medet bulmalıdır. O ne zaman olacak? Tabiî ki, hasta olduğu zaman da olacak. Fakir 
olan adama, şu kadar gelirin var, bu kadar gelirin var diyerek, para değerinin de her gün bu 
kadar değiştiği bir memlekette, 175 bin lirayla -araba parası olarak- buradan îbni Sina Hasta
nesine gidip gelmenin mümkün olmadığı bir devirde bunu isterseniz, çok acayip bir şekille kar
şılaşmış olursunuz. 

Tabiî, kanun tasarısının maddelerine geçtiğimiz zaman teklifim olacaktır. Kanun tasarısı
nın ilerideki maddelerinde belirtileceği üzere, tespit edilen kurullar, fakir denilen insanlara, 
bu yeşil kartı vermeliler ve yeşil kart, fakrü hal mazbatası yerine uygulamaya girmelidir. Bu 
hususta da bir takririm olacak. • 

Değerli arkadaşlarım, dikkat buyurursanız, tasarının Hükümetten gelen şeklinin 1 inci 
maddesinde, 'bunun muvakkat bir kanun olduğu, genel sağlık sigortası uygulamasına geçilin-
ceye kadar tatbik edileceği ve geçici bir uygulama olduğu belirtilmiştir. 

Ben, bunu, çok loji karşılamıyorum. Kanunlarda muvakkat maddeler vardır; ama, bir ka
nunun muvakkat olduğunu ilk defa duyuyorum! "Muvakkat" diye bir kanun gelmez. 

"Sağlık sigortası gelince meseleler hallolur" deniliyor. Evet, hallolur. Gerek Anavatan Par
tisinin, gerek Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ve gerekse de Doğru Yol Partisinin, daha evvel 
de Adalet Partisinin, Demokrat Partinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin bütün programların
da ideal bir şey vardır: Sağlık sigortası. Sağlık sigortası idealdir. Cidden, dünyanın birçok mem
leketi, sağlık sigortasıyla meselelerini halletmişlerdir. Şimdiye kadarki hükümetler bunu yapa
madılar. Niye yapamadılar? Her partinin programında var, ideali bu eğer bunu, bundan ev-
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velki siyasî partiler veya bizler yapsaydık, dağ fare doğururdu; çünkü, Türkiye'nin sağlık me
selelerini çözmek için -daha evvel bir arkadaşımın ifade ettiği gibi- altyapıyı yapmak lazım; 
altyapıyı yapmadan, en güzel sistemi de getirseniz, dejenere olur, nitekim bundan evvelki sis
temlerin olduğu gibi. 

Sağlık sigortasında esas, hekimi seçmek, hastaneyi seçmek hürriyetidir. Peki, bunun için 
altyapın var mı; yok. Hastane standardizasyonu n var mı; yani, Ağrı Hastanesiyle, Gümüşhane 
Hastanesiyle, Kastamonu Hastanesiyle Ankara ve İstanbul hastaneleri aynı seviyede mi; değil. 
Ben, niye Gümüşhane'de veya Kastamonu'da tedavi olayım; gelirim Ankara'ya; sağlık sigorta
lıyım ya... Doktorlar da aynı şekildedir; doktor standardizasyonu da yoktur Türkiye'de. 27 ta
ne tıp fakültesi olan ve senede 5 bin doktor yetiştiren bir memlekette -tabiî, çok güzel bir şey 
de- hekimler arasında, yani, eski fakültelerle yeni fakülteler arasında,hekim standardizasyonu 
bakımından çok büyük farklar vardır. Ben, sağlık sigortası primini ödüyorum, niye gideyim 
-küçümsemiyorum- şu fakülteden mezun bir genç doktora; giderim Yüksel Bozer'e; kimse ön
leyemez ki, ben sigortalıyım, hekim seçme hürriyetim var. Hastane de böyle. Onun için, böyle 
hayallerle; Amerika şöyle yapmış, Fransa böyle yapmış diyerek bir noktaya varamayız. Sağlık 
sigortasını kabullenen memleketlerin kişi başına yıllık millî geliri asgarî 5 bin doların üzerinde, 
seninki 1 000 - 1 500 dolar civarında, Ağrı'da 200 dolar, Kastamonu'da 300 dolar... Böyle bir 
memlekette sağlık sigortasına gitmek hüsranla neticelenir; idealdir, mutlaka oraya varacağız; 
ama, altyapıyı hazırlayarak bunu yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, ne İstanbul'dur ne Ankara'dır ne İzmir'dir ne de Bursa'-
dır; ama, Bursa'nın bazı kazaları var ki, çok geri kalmıştır, Anadolu'nun birçok yeri çok geri 
kalmıştır; oralarda fakir fukara vardır. Bunlardan, şu gelir seviyesinin üzerinde gelirinvar diye 
para almak, hastane kapısını, vatandaşın yüzüne kapatmaktır; buna, kimsenin hakkı yoktur. 
Paranın değeri meydanda; bugün-174 bin lirayla sınır koymuşlar- eline ayda 1 milyon lira ge
çen adam da fakirdir, 2 milyon lira geçen de fakirdir. Bugün, diyalize girmenin neye mal oldu
ğunu hepiniz biliyorsunuz, organ naklini biliyorsunuz, kalp ameliyatlarını biliyorsunuz... "175 
bin lira gelirin var, nereden bulursan bul" laflarıyla bir noktaya varamayız. Onun için, rakam 
koymamak lazım; çünkü, bugün 1 milyon rakamını koysan, 1 milyonun yarın ne olacağı belli 
değil. 

Kanun tasarısının bazı maddelerinde birtakım değerlendirme yerleri var; ilçelerde şunlar
dan, şunlardan ibaret deniliyor. Oralarda, heyetler, fakir olduğunu tespit ettikleri kişilere ver
sinler yeşil kartı ve o kişi de, o, yeşil kartla gelsin hastanelere, gururla, "ben Türkiye vatandaşı
yım, bil,kartı aldım, kapılar bana açılacak" desin. Bu, Doğru Yol Partisinin de, liderinin de 
idealidir, hepinizin de idealidir; bunu yapmaya mecburuz. Vatandaşa, hastane kapılarında "paran 
yoksa öl" lafını tekzip ederek, onun yerine getireceğimiz sistemde bunu uygulamaya koymak 
mecburiyetindeyiz. Bu, hepimizin şeref vazifesidir. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşım dedi ki; "sağlık mevzularında politika olmaz; 
Hepimiz, bu millî sağlık politikasında beraber olmalıyız.". 

Doğrudur; ne askerlikte, ne okulda, ne de hastanede politika yapılır; ama, bizim bir ama
cımız var: Vatandaşımıza, acze düştüğü zaman el uzatmak. Bunu yapmak, bütün partililerin, 
asgarî vatandaşlık vazifesidir. 

Bu bakımdan, maddelere geçildiği zaman da izah edeceğim, arz edeceğim, takririmi vere
ceğim. Eğer lütfen kabul buyurursanız, yeşil kart meselesinin efsane olmadığını, memlekete 
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onur verici bir hareket olduğunu kabul edeceksiniz. Çünkü, fakrü hal kağıdıyla gelmek, fakir 
ilmuhaberiyle gelmek, vatandaşı zedeliyor. Vatandaşı zedelemeden, hastane kapısına yeşil kartla 
veya adına ne derseniz deyin, bir kartla gelmesi kadar, vatandaşın gurur duyacağı başka bir 
şey yoktur. Bu bakımdan, eğer o teklifimi kabul buyurursanız, sanıyorum ki bu, kanunun esp
risine uygun olacak ve böylece hepimizin vatandaşımıza karşı yükümlü olduğunu ve Anayasa
nın da emrettiği hususları yerine getirmiş olacağız. 

Hepinizi, beni sabırla dinlediğinizden dolayı saygıyla selamlıyorum; teşekkür ediyorum. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tslamoğlu. 
Sağlık Bakanı Sayın Aktuna; buyurun efendim* 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet

vekili arkadaşlarım; benden evvel, gerek grupları adına, gerekse şahıslan adına konuşan de
ğerli konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Hepsini büyük bir dikkatle dinledim ve hepsin
den çok çok yararlandım, insanın bilgileri, hiçbir zaman yüzde yüz mutlak hale gelmez, dai
ma eksiğiniz vardır; dinlersiniz, eksiğinizi öğrenirsiniz; bazen de, insanları dinlemekle, aslında 
ne kadar doğru bir iş yaptığınızı daha iyi anlarsınız. 

öyle anlaşılıyor ki, birçok kimse, -bunu üzülerek söylemek zorundayım- ne basını, ne te
levizyonu takip ediyor. Biz, gerek basın yoluyla, gerek televizyon yoluyla, çok sık bir şekilde, 
yapmakta olduğumuz çalışmaları, üzerinde çalıştığımız projeleri, çok net bir şekilde anlatıyo
ruz. İşte bugün, Bezmi Âlem Valide Sultan Vakıf Guraba Hastanesinde yaptığım konuşmada 
da, ne yapmakta olduğumuzu anlattım. 

Üç önemli proje üzerinde çalışıyoruz. Yedi aydan beri Sağlık Bakanıyım; Hükümetimizin 
koalisyon protokolünde yer alan ilkeler doğrultusunda, üç önemli proje üzerinde çalışıyoruz. 

Birincisi, cumhuriyetten bu yana birçok iktidarlar değişti, birçok bakanlar değişti, birçok 
değerli hizmetler yapıldı; ama, her ülkenin her toplumun, kendi gerçeklerine, kendi gereksi
nimlerine, kendi koşullarına uygun bir ulusal sağlık politikası olmasına rağmen; henüz daha 
Türkiye'de böyle bir politika ortaya konmadı. Herhalde hepimiz burada mutabıkız; böyle bir 
politika yok. Her gelen iktidar, her gelen bakan, kendi şahsî görüşleri doğrultusunda, süper 
visual, yüzeysel, semptomatik tedavi niteliğinde ugulamalar yaptı. Bu uygulamalar da, ne be
nim değerli sağlık personeli arkadaşlarımı mutlu etti, ne de halkı mutlu etti. Demek ki, her 
ülkenin, kendi koşullarına ve gerçeklerine uygun bir ulusal sağlık politikası olması gerekir. ' 

Biz, işe böyle başladık, bu ana projeyle başladık. Ortaya ne çıktı: Meselelerimizi, hiçbir 
zaman için, Bakanlığın kapılarını kapatarak, bu işi bilen birkaç arkadaşımızı da yanımıza alıp, 
tartışarak çözümlemeyi hiç düşünmedik. 

Bugünkü Hükümetin en önemli iddialarından bir tanesi/Türkiye'de, Türk toplumunda, 
demokrasiyi, kurum ve kurallarıyla kökleştirerek yerleştirmektir. 

Bu düşüncede ve bu ideali uygulama kararında olan Hükümetin bir üyesi ve Sağlık Baka
nı olarak da, aynı doğrultuda, 23 - 27 Mart tarihleri arasında, Türkiye'de ilk defa, 1 inci Ulu
sal Sağlık Kongresi toplantısını gerçekleştirdim; toplantı 5 gün sürdü ve Ankara'da herkesin 
gözü önünde cereyan etti. Bu kongreye, tüm demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri 
ve meslek odalarının temsilcileri, siyasî partilerin temsilcileri, özel sektör ve basın temsilcileri, 
anayasal kuruluşlar ve sendikaların temsilcileri geldi ve katıldı. Teşkil edilen 34 çalışma gru
bunda, görev alanlar, 34 ana başlık üzerinde, 5 gün süreyle çalıştılar, emek verdiler, alin teri 
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döktüler ve sonunda, önemli ölçüde bir konsensüsle bir rapor, bir metin ortaya çıkardılar, işte, 
bu metinlerin toplandığı ilk kitap budur. Bu kitap, 1 inci Ulusal Sağlık Kongresi çalışma grup
larının raporlarını içermektedir ve basılarak ilgililere dağıtılmıştır. 

Şimdi, bu kitabın, Ulusal Sağlık Kongresi sonucu ortaya çıkan ulusal sağlık politikası met
ninin bir taslak dokümanı hazırlanmış olup, bu ulusal sağlık politikası taslağı olarak Yüce Mec
lise getirilmeden önce, tüm demokratik kitle, örgütleri mensuplarına, meslek odalarına, .basın 
mensuplarına, özel sektöre, sendikalara tekrar gönderilecek ve son olarak, bunun üzerinde gö
rüşleri, katkıları, eleştirileri değerlendirmeleri istenecek ve onlar da alındıktan sonra, redaksi
yonu yapılıp, Yüce Parlamentoya takdim edilecektir ve bunun üzerinde, burada bir genel gö
rüşme istenecektir. 

Bunun içinde, bir dizi reform yenilik vardır. Türkiye'de sağlık hizmetlerini kökünden tü
müyle değiştirecek, yenileyecek bir dizi reform, bu dokümanın içerisindedir. Bunu ben hazır
lamadım; bunu, tüm demokratik kitle örgütlerinin, bu mesleğe, çeşitli alanlarda, eczacısıyla, 
diş hekimiyle, doktoruyla, uzmanıyla, hemşiresiyle, ebesiyle ve diğer meslek gruplarıyla yıllar
ca emek vermiş. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Neyi değiştireceksiniz? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) Dinlerseniz öğreneceksiniz; hem bil

miyorsunuz hem de daha anlatmaya başladığım zaman, "Neyi değiştireceksiniz?" diye soru
yorsunuz. Anlatmama müsaade eder misiniz!.. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Konuya gelmediniz de, onun için sordum Sayın 
Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam ediniz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Konuya geleceğim, üzülme. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Bakan, Afyon'da programı yarıda kesip niye kaçtın?! 
BAŞKAN — Gaffar Bey, lütfen yapmayın... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Beni etkileyemezsin; çünkü, ben 

ruh doktoruyum, seni çok iyi anlıyorum, beni sinirlendiremezsin; ama, ben bir başlarsam, se
ni dışarıya kaçırırım! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Kaçırırım, biliyorsun Gaffar Yakın, 
daha önceden tecrübem var. 

Şimdi, bu metnin içerisinde yer alan reformlardan 7 tanesinin ana başlığı şudur : Sekiz 
sene iktidarda kaldınız, sağlık hizmetlerinde, sekiz saniye bu konuyu düşünemediniz. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Afyon'dan nasıl kaçtınız Sayın Bakan?! 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Şimdi, efendim, anlatıyorum, 

dinleyin. 
Sağlık hizmetlerinde desantralizasyon, yani merkeziyetçilikten çıkıp yerinden yönetime 

geçiş...; , 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Bakan, Afyon'dan kim kaçtı?! 
BAŞKAN — Gaffar Bey, lütfen... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Artık, 1990'h yıllarda, büyüyen, 

nüfusu artan Türkiye'de, halkın, sağlık hizmetlerine -Sayın Yaşar Eryılmaz'tn çok güzel değin
diği gibi- duyarlılığının, ilgisinin ve talebinin artmış olması karşısında, Sağlık Bakanlığı; An
kara'dan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini yönetemez. Bölgesel bazda, yerinden yönetmek sure
tiyle, yetki ve sorumluluklar bölgelere aktarılarak sağlık hizmetleri yönetilecektir; birincisi budur. 

— 362 — 



T.B.M.M. B : 84 17 . 6 . 1992 O : 2 

İkincisi, genel sağlık sigortası sisteminin uygulamaya girmesiyle birlikte, devlet hastanele
rinin özerkleştirilmesidir; yani, idarî ve malî özerklik kazandırılmasıdır... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — 1987'de çıktı o kanun. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Yani, sağlık hizmetlerinin reka
bete dayalı olarak oluşacağı ortamda, devlet hastanesinin, hantallığından çıkıp, özel sektör has
tanesinin karşısında, onunla rekabete girmesinin sağlanmasıdır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — 1987'deki kanunda var o. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Dinlersen öğreneceksin beyim, 

dinle. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — 3359 sayılı Kanunda var o. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Dinle!.. 
BAŞKAN — Sayın Yakın, lütfen... ibrahim Bey... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bir türlü öğrenemiyorsun; çün

kü, dinlemesini bilmiyorsun. 

Üçüncüsü, genel sağlık sigortasına geçiştir. Genel sağlık sigortası sistemine, bugün o sis
temi uygulayan tüm ülkeler, hemen bir iki ay içerisinde geçmemiştir. Bu sigorta sistemini eleş
tiren konuşmacılar için söylüyorum. Genel sağlık sigortası sistemi, aşamalı olarak, bölgesel 
bazda başlar ve değerlendirile değerlendirile yurt sathına yayılır. İncelerseniz eğer, gelişmiş ül
kelerde bunun böyle yapıldığını öğrenirsiniz. 

Bu reformlar içerisinde bir diğeri de... Sekiz sene iktidarda kalıp, 1928 ve 1930 yıllarında 
yapılmış olan Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına 
Dair Kanunu, yani anlaşılması gayri mümkün bu kanunları yenilemek için hiçbir girişimde bu
lunmayan Anavatan Partisinin, şimdi biz bunları yapmaya başladığımız zaman, burada hiç haddi 
olmadan eleştirmeye kalkışması çok acıdır. Herkes haddini bilmelidir. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun yenileştirilmesi hemen hemen bitmiştir. Yani, tüm eski 
mevzuat, bugünün Türkçe arı diline ve bugünün koşullarına göre uyarlanıp, uygunlaştırılıp, 
bugünün insanlarının bu kanunla yaşayabileceği, hizmet verebileceği ve en azından, anlayabi
leceği bir hale getirilecektir. 

Reform paketi içerisinde, bir ulusal sağlık akademisi kurulmaktadır; Türkiye'de üniversi
telerle birlikte Sağlık Bakanlığının bu çatının altında polita üretmesinin ve çağdaş düzeyde eği
tim yapılmasının sağlanması için, bu akademinin devamlı araştırma ve geliştirme yapması sağ
lanacaktır. 

Şimdi, reformlara uzun boylu girmek istemiyorum; bu kitaplar bugün geldi, yarından iti
baren yeteri kadar sizlere dağıtılmasını sağlayacağım. 

İkinci projemiz, Türkiye'de bölgelerarası sağlık hizmeti eşitsizliğini, dengesizliğini gider
mektir. Doğu ve güneydoğu ile Anadolunun gerice bölgeleri bu proje içine alınmıştır. Bu pro
jeyle, bina eksikliği mi var, tamamlanacaktır; sağlık evi mi yok, sağlık ocağı mı yok, onlar 
tamamlanacaktır; yatak sayısı mı yeterli değildir, o artırılacaktır; tıbbî araç gereç, cihaz eksik
liği mi var, onlar'tamamlacaktır; ambulans eksikliği mi var, tamamlanacaktır; sağlık personeli 
eksikliği mi var, sağlık personeli eksikliği giderilecektir. Böylelikle, bölgelerarası dengesizlik 
giderilecek, batıya nazaran bu açıdan yıllarca geri kalmış olan doğu ve güneydoğu ile Anado
lu'nun diğer bazı bölgelerinde sağlık hizmetlerinin niteliği yükseltilecektir. 

Üçüncüsü de, konuşmacı arkadaşlarımın bazılarının dediği gibi, meşhur yeşil karttır. 
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Yeşil kartı iyi anlayalım. Bizim, 20 Ekim seçimleri öncesi, meydanlarda, "herkese yeşil 
kart vereceğiz; herkes, para vermeden tedavisini yaptıracak" diye ifade ettiğimiz yeşil kartı
mız, genel sağlık sigortası sisteminin uygulamaya geçirilmesiyle <>0 milyon insana verilecek ye
şil karttır. Bir kere, bunun altını çiziyorum; çok defa çizdim; ama, bazıları herhalde anlamsız
lıktan gelmek istiyor, 

Esas yeşil kart, genel sağlık sigortası sisteminin uygulanmasıyla ve 60 milyon insanın si
gorta şemsiyesi altına alınmasıyla herkese verilecek olan sigorta kimliğidir. Eğer bu anlaşıldıy-
sa, şimdi bugünkü konumuz "olan yeşil karta geçiyorum. 

Biz bu kartı, genel sağlık sigortası sistemine geçene kadar ki, bunun başlangıcı olarak 17 
Mayıs 1993 tarihini verdik- hiçbir sağlık ve sosyal güvencesi olmayan, ödeme gücü yok dene
cek düzeyde olan, gerçekten yoksul durumda olan insanlarımız için getirdik. Bazı konuşmacı
ların söylediği gibi, sadece muhtarlardan fakrü hal kâğıdı almak suretiyle veyahut da başhe
kimlerin merhametine sığınarak ve hastaneye her geldiğinde fakir olduğunu beyan etmek du
rumunda kalmak suretiyle bu insanlara ücretsiz tedavi yapılması yöntemini benimsemedik. İs
tedik ki, genel sağlık sigortası sistemine geçene kadar, ödeme gücü olmayan yoksul insanları
mızı tespit edelim, onlara bir kimlik verelim ve bu kimlikle, devlet hastanelerinde her türlü 
tedaviyi ücretsiz olarak yaptırsınlar ve genel sağlık sigortası sistemini uygulamaya geçtikten 
sonra... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Yalnız devlet hastanelerinde mi?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Anlatayım efendim, yani, kötü 

bir şey mi yalnız devlet hastanelerinde olması? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Hayır, nasıl olsa parasını devlet hastanesine öde

meyecek misiniz? 
BAŞKAN — Saym Özsoy, lütfen... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Hayır efendim; dinlerseniz anla

yacaksınız Sayın Halil İbrahim özsoy. 
Devlet hastaneleri, Türkiye'de en yaygın hastanelerdir ve siz de o hastanelerin birinde ça

lıştınız; dolayısıyla, her yerde vardır. Vatandaş, her yerde, il veya ilçe devlet hastanesine kolay
lıkla ulaşabilir; ama, acil bir vaka varsa ve üniversite hastanesine gitmişse, acil vaka durumu
nun tespitiyle oradaki tedavisi de genel yeşil kart kapsamı içinde mülahaza edilecektir. 

Şimdi, bu, genel sağlık sigortası sistemine geçene kadar yapılan bir uygulamadır. Biz, bu 
yeşil kartla tüm sağlık sorununu çözeceğiz diye bir şey söylemedik ki; ağzımdan öyle bir laf 
da çıkmadı. Herkes, kafasındaki... 

NABİ POYRAZ (Ordu) — "Herkese yeşil kart" diyordunuz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Görüyorsunuz, hâlâ anlamayan

lar var; 15 dakikadır konuşuyorum ve zamanım dolmak üzere... Hayret!.. Nasıl anlatabilmeli-
yim acaba?! *• 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Meydanlarda öyle dediniz. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — "Herkese yeşil kart verilecek" dediniz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Şimdi, kısaca, değerli konuşma

cıların konuşmalarındaki bazı noktalara değinmek istiyorum. 
Sayın Yaşar Eryılmaz arkadaşım, yeşil kart için "festivaller ve şölenlerle dağıtıldı" dedi. 

Bilim adamları bunu çok iyi bilir; bir sistemi kurmadan evvel, o sisteme geçmeden önce, onun 
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pilot çalışmasını yaparsınız. Pilot çalışma, belli kriterleri tespit etmek için yapılan deneysel bir 
çalışmadır ve bunun yapılması için de kanunun çıkması gerekmez. Bu, ölçütleri belirlemek için 
yapılan bir çalışmadır; ki, hazırlayacağınız kanun tasarısı en az hatalı olsun ve sorun doğma
sın. O pilot çalışma, bunun için yapılmıştır. 

O festival ve şölenlere gelince : Ben, halkımla beraber olduğumzaman, niçin, müzik çala
rak, onlarla beraber şölen yapmayayım? Bugün, Doğru Yol Partisinin bir bakanının ve millet
vekillerinin, Türk halkıyla birlikte şölen yapması, festival yapması, kutlaması, sizi rahatsız mı 
ediyor?.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NABÎ POYRAZ (Ordu) — Milleti kandırmayın da, ne yaparsanız yapın. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Siz çoktan kandınız. 
"Fakirliği kartla tescil ediliyormuş" dedi. 
Peki, daha önce, hastaneye her gittiğinde, fakirim diye beyan edip çırpınan adamın fakir

liği, her hasta oluşunda ayrı ayrı tescil edilmiyor muydu? 
Bence, bu, çok daha çirkindi; ama, bu yeşil kartın üzerinde yoksullara verilen kimlik kartı 

diye yazmıyor, öyle bir şey de yok. Onu cebinde taşıyacak, onuruyla hastaneye gidecek, hasta
nedeki müracaat deskinin, masasının üzerine onuruyla yeşil kartını koyacak. Bu yeşil kartla, 
ben, yoksul insanıma onur kazandırıyorum. 

"Sevk zinciri takip edecek; ya doktor yoksa" diyor. Efendim, sağlık ocağına gitti; sağlık 
ocağının doktoru yoksa, ilçe devlet hastanesine gider. Yani, ben bunun neyini tartışayım ki... 

"Yeşil kart çıkaracağız diye insanlarla alay etmeyelim" deniyor. Hepiniz göreceksiniz; bu* 
alay etmek değil, yoksul insana verilen bir değerin, ona duyulan saygının sonucudur. 

Sayın Yaşar Eryılmaz, sağlık hizmetlerini irdeledi. Kendisi meslektaşım, yıllarca emek vermiş 
bir arkadaşımdır; belli bir süre de Sağlık Bakanlığı yaptı. Bu konuda kendisinin aktardığı bil
gilere teşekkür ediyorum. 

Şimdi, "Her şey, altı ay öncesinden daha kötüdür" sözüne takıldım. 
Hastanelerde artık yoksullar rehin kalmıyor, hatta artık ölüleri bile rehin kalmıyor... Ya

ni, bundan dolayı mı, herşey, altı ay öncesinden daha kötüdür?! 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Bu işte basın ambargolu, Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sekiz sene iktidarda kalıp ortaya 

hiçbir şey koyamayacaksın da, sonra, altı yedi aydır iktidarda olan bir partiye ve onun bakanı
na, kalkıp "daha kötü hale getirdiniz" diyebileceksin! 

Tabiî, ben bunu, muhalefetin gereği bir eleştiri yöntemi olarak kabul ettiğim için, değerli 
meslektaşımın konuşmasına saygı duyuyorum; ama, yeşil kart uygulamasını getiriyorum, ulu
sal sağlık politikası metnini çıkarmışım; yedi ay içinde, cumhuriyetten bu yana olmayan bir 
şeyi çıkarmışım... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Var onlar Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Dinle kardeşim, dinle de öğren 

yahu. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Ama, yalan söylüyorsun Sayın Bakan! Var onlar... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Bakan, elli tane var, bir sürü var... 

•GAFFAR YAKIN (Afyon) — Kitapta var, sağlık politikası da var. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Yok diyemezsiniz. 
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BAŞKAN — Efendim, oradan... Bakın muhterem arkadaşlar, Sayın Bakandan sonra Sa
yın Balcılar konuşacak. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Evet; ama, sizin yaptığınız o sağlık 
politikası metni, bir özel firmaya hazırlatılmıştır, demokratik kitle örgütlerine değil. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — "Yok" diyemezsiniz yalnız SayınBakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Ben, bunu, meslek odalarıma 

hazırlattım; bu işe emek veren, alın teri döken arkadaşlarıma hazırlattım, 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — "Yok" diyemezsiniz Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sabırla dinleyiniz, devam 

ediyorum. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Yedi aydır öğrenmemişsiniz şunu Sayın Bakan! 
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz cevap vermeyin; konuşmanıza lütfen devam edin. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Türkiye'de sekiz yıldan beri sağlık politikasını rezil edenle

re bu kadar hak vermeyiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, laf atıyorlar... 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Yapmayın Allah aşkına. Sekiz yıldan beri sağlık politikası

nı rezil edenlere bu kadar hak vermeyiniz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen Sayın Bakanın konuşmasını kesmeyelim. Lütfen Sayın Erek, 

lütfen... 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Rezil ettiniz sağlık politikasını, her şeyi rezil ettiniz. Bırakı

nız, adam konuşsun. Allah Allah!.. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Doğruları söylüyoruz. 
BAŞKAN — Gaffar Bey, lütfen... 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Doğrulan söylüyoruz Sayın Başkan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — "Daha kötüdür" dediniz... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade eder misiniz? 
Gaffar Beyin, Sayın Ozsoy, söz atmanız, Parlamentodaki havanın elektriklenmesine se

bep oluyor. Bakınız, sizden rica ediyorum... Bir arkadaşınızın Sayın Bakandan sonra konuş
ması var; sizin söyleceklerinizi, Sayın Balcılar söyleyebilir. Lütfen... 

Buyurun Sayın Bakan. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sağlık politikasında ağızlarını açmamaları lazım. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — "Yedi aydır daha kötü" di

yorsunuz. 
Arkadaşlarımızın nöbet başına aldıkları günlük 18 bin lira gibi komik bir parayı, sekiz 

misli artırdığımız için mi daha kötü?! Bugün Van'da, ilk defa doğu bölgesinde bir yüksek ihti
sas hastanesi inşaatına başladığımız için mi daha kötü?! 

Değerli arkadaşım, meslektaşım, milletvekili arkadaşım Sayın Ünaldı, "Bakanı tebrik 
ediyorum" dedi. 

Teşekkür ediyorum. Zaten, en doğrusu oydu. 
"Kızılcahamam'da yeşil kart dağıttı; demek ki, kanuna gerek yokmuş; sadece şov imiş" 

deniyor. 
Değerli arkadaşlarım, yapılan hizmetlerin kamuoyuna tanıtılması etkinliğini şov diye ni

telerseniz, kamuoyu size güler. Kamuoyu, yapılan etkinliğin arkasındaki hizmete bakar; hizmeti 
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varsa, onu çok iyi takdir eder ve değerlendirir. Nitekim, her gittiğimiz yerde sevgiyle karşılan
mamız, bize, halkımızın bunu çok çok iyi anladığını ve fark ettiğini gösteriyor. 

"Tasarının gerekçesinde, yeşil kartın, asgarî ücretin üçte birinden daha az gelire sahip olan
lara verileceği belirtiliyor. Kişi, bu gelirle geçinebilir mi? şeklinde tenkit yapıldı. Değerli arka
daşlarım, burada, bir haneye giren parayı, o hanede yaşayan kişilere bölüyoruz; kişi başına 
düşen parayı kastediyoruz. Yani, burada belirtilen 179 bin liranın altındaki para, bir aileye gi
ren para değildir; aileye giren tüm paranın, bir kazanda toplanan paranın, ailede yaşan insan
lara bölünmesi halinde her bir ferde düşen paradır. Eğer, Doğu Anadolu Bölgesinde çalıştıysa-
nız, buraları incelediyseniz bilirsiniz; doğuya en son gittiğimde, her evde 7-8 tane çocuk vardı; 
doğulu arkadaşlarım bilirler. Bir adam düşünün ki, 1 milyon 750 bin lira maaş alıyor. Bu ma
aş, ilk bakışta yüksek gözüküyor, asgarî ücretin çok üstünde; ama, bu adamın evinde 8 kişi, 
10 kişi veya 12 kişi var. 10 kişi olduğunu kabul ederseniz, 1 milyon 750 bin lirayı 10 kişiye böl
düğünüzde, adam başına 175 bin lira düşüyor. Bu durumda, bunların hepsi yeşil kart alacak. 

Devlet İstatistik Enstitüsünde yaptığımız incelemede ortaya çıkardığımız bir gerçeği size 
söyleyeyim : Türkiye'de, kentsel bölgede, yani kentlerde yaşayanların yüzde 10'u, 1992 yılı ay
lık hane gelirine göre, yeşil kart alma hakkını kazanıyor. Bu kişilerin de sayısı, 2 milyon 907 
bindir, kentlerde yaşayanların yüzde Tinin, hanede kişi başına geliri 62 632 liradır. Burada be
lirtilen 178 bin lira az gözüküyor; ama, görüldüğü gibi, kentte yaşayanların yüzde Tinin geliri 
62 bin liradır; ki, buradaki hane sayısı 58*bindir, bir ailedeki ortalama insan sayısı da 4,3Tdir; 
bunları çarptığımız zaman, karşımıza, aşağı yukarı 250 bin civarında insan çıkıyor ve bunların 
kişi başına geliri 62 632 liradır, bir kısmının geliri de 97 193 liradır kentlerde yaşayanlarının* 
yüzde 10'una kadar gelir bu şekilde geliyor. Yüzde 10'dan yüzde İTe geçince, kişi başına düşen 
gelir 179 bin liraya yükseliyor. Demek ki, kentte yaşayanların yüzde 10'u -ki, 2 milyon 907 bin 
kişi- şu tasarıya göre, yeşil kart almaya hak kazanıyor. 

Gelelim kırsal bölgeye : Yine Devlet İstatistik enstitüsünün verilerine göre, kırsal bölgede 
yaşayanların yüzde 26'sı, hanede kişi başına düşen gelir itibariyle, 179 bin liranın altında gelire 
sahiptir ve onlar da yeşil kart alacaklardır. Bunların sayısı da, 7 261 800'dür. 

Toplam 10 168 800 kişi, Devlet İstatistik enstitüsünün Verilerine göre, yeşil kart alma hak
kına sahiptir. 

Ayrıca, burada, geliri yüksek olup da, hanedeki insan sayısı çok olanlar da var. Biraz ev
vel söylediğim gibi, haneye 1 milyon 750 bin lira giriyor; ama, evde 10 kişi yaşıyor; bunlar da 
yeşil kart alacaklardır. 

Dolayısıyla, biz, bu yeşil kartı, yoksula veriyoruz zaten; ama, diyorsanız ki, ANAP döne
minde biz zaten tüm toplumu yoksullaştırdık, niye hepsine vermiyorsunuz; o da tartışılır de
ğerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlar mısınız lütfen; süreniz dolmak üzere. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bitiriyorum efendim; sorulara 

cevap veriyorum; bitiyor. 
BAŞKAN — Elinizdeki yazıya göre değil, zamana göre hareket edin Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sayın Münif Islamoğlu'nun yap

mış olduğu konuşmayı cevaplıyorum : Kendisi, benim eski bakanımdır; ben, Bakırköy Akıl 
Hastanesi Başhekimi iken, kendisi Sağlık Bakanı idi. kendisine büyük bir saygım, büyük min
net duygum vardır, kendisini dikkatle dinledim ve konuşmalarından yararlandım. Kendisine 
teşekkür ediyorum. 
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Yalnız, burada bir noktayı söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Mesut Yılmaz, "Herkese ve
recek misiniz?" dedi; biz de "vereceğiz" dedik. Burada, uygulayacağımız genel sağlık sigorta
sı sistemiyle vereceğimiz yeşil kartı kastediyoruz; esas yeşil kart o, zaten. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Bu yalancı yeşil kart mı?! 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Efendim, adını nasıl koyarsanız 

koyun; ama, burası kır kahvesi değil, burası Yüce Meclis; biraz daha dikkatli konuşun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Siz de ciddî anlatın, iyi öğrenelim! 
BAŞKAN — Sayın Yakın, çok ağır laf atıyorsunuz, Kürsüde bir meslektaşınız var... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Meslektaşına saygısı olsaydı, din

lerdi zaten. 
Bir konuşmacı, genel sağlık sigortası uygulamasına geçildiği zaman, ben, niçin Hacettepe'

de Yüksel Bozer'e gitmeyeyim?" dedi. 
Gidebilirsiniz; ama, dünyanın her yerinde, genel sağlık sigortası uygulaması sisteme geçti

ği zaman.evvela mahallenizdeki aile hekimine gidersiniz. Biz, uzayı yeniden keşfetmiyoruz... 
Aile hekimi, ya pratisyen hekimdir ya aile sağlığı uzmanıdır; o, bir seleksiyondan geçirir, ge
rekli gördüklerini uzmanlarına gönderir, ikinci basamakta uzmanlar görür; üçüncü basamak
ta da hastaneye gidersiniz. Siz derseniz ki ben sigortalıyım, doğrudan Hacettepe Hastanesine, 
Yüksel Bozer'e gideceğim; onun bedeli vardır; kademeli sigorta sistemi vardır, bir de ekstra 
ödemeniz vardır. Sizin canınız eğer çok kıymetliyse, bir aile hekimine güvenmiyorsanız, sıra
dan bir uzmana güvenmiyorsanız, profesöre gidersiniz tabiî; ama, onun bedelini de ödersiniz. 
Bütün dünyanın uyguladığı ve bugün için tam işlerlik kazandırdığı bir sistemi yeniden keşfet
mek için uğraşacak değiliz. y 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)— Özal da Amerika'ya gitti, 1 milyarımız gitti, tam 1 
milyarımız gitti... 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Tekrar ediyorum : Yeşil kart uy
gulamasıyla ilgili bir kanun tasarısı, genel sağlık sigortası sistemi kurulana kadar ödeme gücü 
olmayan yoksul insanlarımıza hastane kapılarında acı çektirmemek; onur kırıcı bir tavır içeri
sinde, yoksulum, yoksulum, diye çırpınmaktan kurtarmak; onun bunun merhametine teslim 
etmemek ve bu merhamet barajını aşamayanların da hayatını kaybetme tehlikesini ortadan kal
dırmak amacıyla, Doğru YoIPartisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyon Hükümetinin 
protokolünde ve programında olan ilkeler doğrultusunda hazırlanmış ve huzurunuza getiril
miş bir kanun tasarısıdır. Sanıyorum ki, değerli arkadaşlarım, bu tartışmaların sonunda, yapı
lan bu işin ne kadar doğru olduğunu öğreneceklerdir ve bu gece bu kanunu çıkaracaklardır. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahıslar adına son söz, Sayın Mustafa.Balcılar'ın. 
Buyurun Sayın Balcılar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 108 sıra sayı

lı, halk arasında "yeşil kart" adıyla bilinen kanun tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Gecenin, bu geç saatinde zamanınızı çok alıp sizleri sıkmak istemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin verilişinde uygulanan bir 
sistem değildir. Genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin verilişinde finans sağlayan bir sis
temdir. Yeşil kartı da onun bir başlangıcı olarak mütalaa etmek lazım. 
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Konuşmacılar, genelde, sağlık sistemi üzerinde konuşmalarını yoğunlaşırdılar. Ben, za
manın darlığı dolayısıyla, genel sağlık sigortasına geçişe kadar, 1983'ten itibaren yapılan geliş
meleri kronolojik olarak arz etmeye çalışacağım. " 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde sağlık sigortası şemsiyesi altındaki nüfus 31 milyon ci
varındadır. Bunun dışındaki nüfus, sağlık hizmetleri giderlerini ya kendi cebinden karşılamak
ta veya sağlık hizmeti alamamakta, mağdur olmakta; bir kısmı da, fon dediğimiz, fakir ilmü
haberi dediğimiz sistemlerle ücretsiz olarak sağlık hizmeti almaktadır. 

Fakir ilmuhaberli hasta, köy veya mahalle muhtarından bir belge alıyor -adamın 2 bin 
dekar tarlası var- Polatlı Devlet Hastanesine gidip ameliyat oluyor. Geçtiğimiz yıllarda, beyan 
usulü sistemi getirildi. Bu konuda da örnekler vardır : Hanımın kolunda 20 tane bilezik var; 
ben fakirim diyor, gerekli belgeyi imzalıyor ve ücretsiz olarak sağlık hizmeti alıyor. Hastane 
başhekimleri de, fakir ilmuhaberli bu hastaların, gerçekten fakir mi, zengin mi olduğunu araş
tırmaktan ve herkese şüpheyle bakmaktan hastaneyle ilgili gerçek hizmetlerini ve görevlerini 
yapamaz durumda oluyorlar. 

Rahmetli Mehmet Aydın döneminde, -1984 yılında- fakir ilmuhaberli hastaların masrafları
nı bir fondan'karşılayalım diye bir düşünce ortaya atıldı ve zaman içerisinde geliştirilerek, bu
gün yürürlükte olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kuruldu. 

Fon uygulamasında, kişi, ilgili fon idaresine müracaatını yapıyor; fon idaresi, hastaneye, 
evet, bu vatandaş fakirdir, ben, bunun masraflarının tamamını veya şu kadarını karşılıyorum 
diyor. Bu uygulama, kişinin her hasta oluşunda müracaat etmesi ve polisin gelip mahallinde 
araştırma yapması gibi sıkıntıları da beraberinde getiren ve çok pratik olmayan bir uygulamadır. 

1986 yılında, esnafımızın uzun yıllardır beklediği ve ANAP Hükümetine nasip olan Bağ-
Kur Sağlık Sigortası Kanununun hazırlıkları esnasında, o tarihte komisyonumuzda bulunan 
iktidar ve muhalefete mensup bütün arkadaşlarımızla olayı tartıştık ve dedik ki: Toplam nü
fusumuzun yüzde 40'dan fazlası kırsal kesimde ve sağlık sigortası şemsiyesi altında bulunma
yan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu da yine kırsal kesimde, o zaman, 2926 sayılı Ka
nunla tarım kesimindeki Bağ-Kur'luları da sağlık sigortası kapsamı içerisine alırsak, Türkiye'
de genel sağlık sigortası uygulamasını başlatmış, hatta büyük ölçüde halletmiş oluruz. Hazır
lıklara başladığımızda gördük ki, kırsal kesimin prim ödemelerinde problemler çıkacak; çün
kü, birinci neden olarak, değişik tarihlerde gelir sahibi olduklarından, gelirleri düzensiz; ikin
ci neden olarak da, kırsal kesimin aile bireylerinin sayısı fazla ve gelir açısından alt gelir gru-
bundalar. O tarihte, şehirdeki Bağ-Kur'luların sağlık sigortasını rizikoya atmamak için bu uy
gulamadan vazgeçtik, tşin çözümü de budur; çünkü, bütün dünya, sağlık hizmetlerini, sigor
tacılık sistemiyle çözmüştür. Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmanın anlamı yoktur. Komü
nist Rusya bile, pazar ekonomisini kabul etmeye çalışmaktadır ve dünyada demokratik sistem
le idare edilen ülkeler içerisinde bir tek İngiltere, sağlık hizmetlerini devlet tarafından vermek
tedir; ama, sigortacılığa geçmek için de arayışlar içerisindedir; çünkü bu, çok büyük ve ağır 
külfet getirmeye başlamıştır. 

Fakrü zaruret içinde olan vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri giderlerinin bu fondan kar
şılanmasıyla ilgili olarak 1987 yılında çıkarılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 
hazırlanırken,düşündük ki, kanunun bir bölümüne öyle bir düzenleme getirelim ki, bu fondan 
istifade etmeyi otomatiğe bağlayalım ve vatandaş, her hasta oluşunda, polis tarafından araştır
ma yapılma veya bir müracaat etme ihtiyacında olmasın. 
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Dünyadaki uygulamalara baktığımızda, Amerika'da, hiçbir geliri olmayan ve televizyon
larda gördüğümüz gibi orada burada yatan vatandaşlar için bir sarı karne uygulaması var -
muhtemelen, Sayın Bakan ve Hükümet de, bu sarı karneden esinlenerek yola çıkmıştır- o za
man, biz de, çok fakrü zaruret içerisinde olan vatandaşlarımıza bu sarı karneye benzer bir bel
ge verelim ve bu belgeyle -şu anda sizin uygulamak istediğiniz yeşil kart gibi- vatandaş gitsin, 
devlet hastanesinden veya yönetmeliğe göre hangi mercilerden hizmet alacaksa, alsın dedik; 
fakat, bu kanunun hazırlığıyla ilgili komisyon müzakereleri esnasında -o tarihte Sayın Bakam 
da bazı toplantılara çağırmıştık- önümüze bir problem çıktı : Bizim insanımız, hassastır, gu
rurludur, onurludur; devlet dairesinde.hastane önünde, herkesin içerisinde, fakirliğini tescil eden 
bir belgeyle ortada dolaşmasının, onun onurunu kıracağı endişelerini taşıdık. Zaman içerisin
de, öyle bir düzenleme getirelim ki, bu, vatandaşın onurunun kırılacağı endişelerini ortadan 
kaldıracak bir düzenleme olsun dedik bu; çok tekâmül etmiş bir kanundur ve her ne kadar, 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Anayasa Mahkemesine başvurmasıyla, sözleşmeli personel ça
lıştırılmasına ilişkin bazı maddeleri iptal edilse de, diğer maddeleri yürürlüktedir ve şunu yap
tık : Sağlık Bakanlığında bir kütük oluşturulacak ve bu kütüğe, sağlık sigortası şemsiyesi al
tında olmayan vatandaşlardan, arzu edenler, müracaatını yapacak ve herkese Bağ-Kur karnesi 
gibi, Emekli Sandığının verdiği sağlık karnesi gibi, bir karne verilecek, fakir-zengin ayırımı 
yapmadan. Bakanlar Kurulu yıllık olarak, bu karnenin karşılığı sağlık sigorta primlerini belir
leyecektir. 

İsterseniz ikinci fıkrayı okuyabilirim : Fakrü zaruret içerisinde olan vatandaşlarımız, bu 
sağlık karnesini alır almaz -aynı anda- sosyal yardımlaşmayla ilgili fonlara müracaatını yapa
cak ve bu sisteme göre primlerinin bir kısmı veya tamamı devlet baba tarafından ödenecektir. 

Bu sistem şu anda yürürlüktedir; burada önemli olan, amaçtır. Şu anda yürürlükte olan 
kanun, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan vatandaşlardan bahsedi
yor; oysa sizin hazırladığınız tasarı, genel sağlık sigortası yürürlüğe girinceye kadar hiçbir sos
yal güvenlik kurumuna tabi olmayan vatandaşların müracaatlarından söz ediyor. Yürürlükte
ki kanunda, "sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaş
ları", deniyor; getirilen tasarıda ise, "primlerini ödemeyecek kadar fakrü zaruret içerisinde bu
lunanların primleri" diyor. 

Mevcut kanunda, "mahallî" idareler tarafından, fakrü zaruret içerisinde olan vatandaş
lar tespit edilir" deniyor; oysa hazırlanan tasarıda bu tespit il ve ilçe idare kurullarına verili
yor. Yani, burada amacı aynı olan iki kanun söz konusudur. 

Kanun tekniği ve teamüllere göre, aynı amacı taşıyan bir kanun varsa, aynı amacı taşıyan 
başka kanun -hele Hükümet tasarısı olarak- getirilmez. Kaldı ki, sağlıktan biraz anlayan hu
kukçu arkadaşlarımız iki kanunu da incelediklerinde, 3359 sayılı Kanunun çok daha mükem
mel olduğunu göreceklerdir. Sayın îslamoğlu'nun da endişelerini ortadan kaldıracak şekilde, 
kamuoyu ve vatandaş önünde, idarelerde bu hizmeti almaya çalışırken, vatandaşın onurunun 
kırılmasını da önleyecek şekilde düzenlendiği görülecektir. Eğer beğenmediğiniz tarafları var
sa, bu kanunu değiştirmek gerekir. Değiştirmeyip de, yeniden bir kanun hazırlıyorsanız, "bundan 
haberimiz yok" diyebilirsiniz ki, bu da çok ayıp olur. 

Başbakanlık Kanunlar Dairesi Genel Müdürlüğü, kanun tasarılarının hazırlanmasında, 
bu kanunları incelemek ve hükümete bilgi vermek zorunda olan bir mercidir. 
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Sayın Bakan da, 2.11.1986 tarihinde, bu kanunla ilgili olarak, Türkiye'deki eğitim hasta
nesi başhekimlerini, tıp fakültesi dekanlarını sosyal güvenlik kuruluşları sağlık dairesi başkan
larını ve yetkililerini çağırıp, görüşlerini aldığımız toplantıda, 3359 sayılı Kanunun lehinde ifa
deler kullanmıştır. 

Sayın Bakan, "Devlet, devamlı sübvansiyon yapmaktadır. Parasız olan yerine, parası olan
dan. alınmalıdır. Fakir ilmühaberli hastaların tespiti zordur; buna başka bir çözüm getirilmeli
dir. Tedavi edici ünitelerdeki sağlık personeli, memur statüsünden çıkarılmalıdır. Testiyi kıran
la, taşıyan ayrılmalıdır" diyerek, sözleşmeli personel ve işletmeyle ilgili müspet ifadeler kul
lanmıştır; fakat başhekimlikten ayrılıp da, politikaya atıldığı o günkü partisi, Anayasa Mah
kemesinde ilgili maddelerin iptaline vesile oluyor. 

Değerli arkadaşlar, Genel Sağlık Sigortasında bu tür düzenlemeler yapılabilir; ama önem
li olan, finanstır. Finans konusunda eğer sağlam kaynaklar bulamazsanız, bu tür kanunların 
uygulaması mümkün değildir. 

Gazetelerden ve Sayın Bakanın açıklamalarından takip ettik; zannediyorum bu iş için fo
na, 250 milyar lira aktarılmış ve bununla 10 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. 

Burada bir hesap hatası vardır; sosyal güvenlik kuruluşlarının bir sigortalısının kuruma 
getirdiği yük aylık 100 bin lira civarındadır, yıllık ortalama 1 milyon 200 bin liradır ve bu ra
kam da her geçen gün artmaktadır. 

1 aktif sigortalı, 2,5 pasife bakmakla yükümlüdür. Yani, hesapladığınızda, bir kişinin yü
kü yıllık 350 bin liradır. Bu uygulamaya 250 milyar lira para ayrılmıştır; ama, 350 bin liraya 
böldüğümüz zaman, öyle 10 milyon kişiye falan değil, 700 bin kişiye tekabül ediyor. Demek 
ki, Hükümetin hedefi, 700 bin kişiye sağlık kartı vermektir. Onun da hangi kalitede sağlık hiz
meti verileceği tartışılacaktır. 

175 bin lira gibi bir limit çizilmektedir. Bir örnek vermek isterim : Kişinin 15 milyon lira-
sermayeli bir bakkal dükkanı vardır, geliriyle, kızının dişinin çektirilmesi veya hanımının diş 
dolgusunun yaptırılması, hatta bir apandist ameliyatı konusunda fakir değildir, ama bu kişi, 
25 milyon liralık veya 30 milyon liralık bir kalp ameliyatı açısından fakrü zaruret içerisindedir. 

Ayrıca, bu 175 bin liranın alım gücü, bölgelere göre farklıdır; İstanbul'da farklıdır, Van'
da farklıdır, kırsal kesimde farklıdır; dolayısıyla, böyle bir sistemle işin, doğru yapıldığı kana
atinde değiliz. 

Ayakta tedavi yoktur ve ilaç, ortez, protez konularında hiçbir açıklama söz konusu değildir. 

Tabiî, vatandaşa sağlanacak bir sağlık imkânına, kimsenin, "karşıyım" diyebilmesi mümkün 
değildir; ama, tereddütlerimizi de burada ortaya koymakta ve zabıtlara geçirmekte yarar vardır. 

Sayın Bakan konuşmasında "hastanelerin özelleştirilmesiyle ilgili reform mahiyetinde bir 
hazırlık yapıyoruz" dedi. 

Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu, 1987 yılında 3359 sayılı Kanunla zaten getirilmiştir. 
Sözleşmeli personelle ilgili madde iptal edildiği için, ilgili madde yürürlükte olmasına rağ

men, pratik uygulaması, personel bulamama endişelerinden dolayı söz konusu olamamıştır. 
Ayrıca, Sayın Bakan, "Bizim, herkese, her türlü sağlık hizmetini verecek şekilde bir taah

hüdümüz yok" diyor. 
14.9.1991 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Sayın Demirel, Rize'de, "Herkese, böyle çay yap

rağı renginde bir Yeşil Kart vereceğiz. Bu kartı hastane kapısında gösterdin mi, paran var, yok. 
gir içeri..." diyor. 
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Sayın Bakan, "Ulusal sağlık politikası Türkiye'de yoktur" diyor. 
Türkiye'de 1960 yılından itibaren ulusal sağlık politikası olarak, her hükümetin, tenkit 

etmesine rağmen değiştiremediği, 224 sayılı Sosyalizasyon Kanunu vardır. Ulusal sağlık politi
kasının birinci temeli budur. 

İkinci temeli de, az önce arz ettiğim gibi, bütün dünya, sağlık hizmetlerini sigortacılık sis
temiyle sağlamaktadır. Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın ve sosyal güvenliğin sağlık sigortasını 
da kapsayacak şekilde yaygınlaşması, yine ulusal sağlık politikasıdır. 

Ayrıca -çok önemli- Sayın Bakan, "Döneminizdeki politika demokratik kuruluşlar katıl
madan sağlanmıştır" dedi. 

Türkiye'de bir sağlık mastır plan çalışması yapılmıştır. Bu sağlık mastır plan çalışmasıyla 
ilgili çalışmaların çoğuna, o tarihte Komisyon Başkanı olarak katıldım. Türk Tabipler Birliğin
den tutun, Türk Eczacılar Birliğinden Dişhekimleri Birliğine kadar her kesimin görüşleri alın
mıştır; Üniversitelerin görüşleri alınmıştır, YÖK'ün görüşleri alınmıştır. 

. Sayın Bakan bu konuda yanılıyon Bu konuda da, Sağlık Bakanlığında bakanların... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, süresini geçti. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Bitiriyorum efendim; hemen bitiriyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sürenizi çok geçtiniz. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Sayın Başkan ikaz etseydi, şimdiye kadar bitirirdim. 
BAŞKAN — Efendim, süresini henüz aşmak üzere, onun için ikaz etmedim. -
Buyurun Sayın Balcılar. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Türkiye'de bakanlar, kendi görüşlerini ifade eden, 

birkaç da bürokratın bilgilerini almak suretiyle, değişik tarihlerde, değişik kitaplar yayımla
mışlardır. Reform yapacaklarını iddia edenler de olmuştur; ama mevzuatta değişik bir şeyler 
getirememişlerdir. 

3359 sayılı Kanunun değişik hükümlerini incelediğinizde, görürsünüz ki, Türkiye'de ulu
sal sağlık politikası olarak ortaya konulabilecek, müracaat zincirinden tutun da, personel, mal
zeme standardına kadar hepsini içermektedir. 

Sayın Bakan, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun an
laşılamadığını ifade etti. 

Eski tarihlerde,'bu konuyla ilgili olarak, biz de, bu başlığı değiştirelim, diye uğraştık; yeri
ne, aynı anlamı tutacak ifade bulamadık Her bulduğumuz kelime, mutlaka anlamı değiştir
mektedir. Atatürk döneminde hazırlanmış olan, Atatürk kanunları olarak geçen bu kanunlar
da, tamam, bazı kelimeleri Türkçeleştirmekte fayda vardır; ama, eğer çok ciddî bir çalışma 
yapmadan böyle bir Türkçeleştirmeye gidilirse, ileride, anlamların çokdeğişeceği endişelerini 
taşıyorum. 

Prensibine kimsenin itiraz etmemesine rağmen, pratik uygulamada, özellikle finans ko
nusunda hesapların yanlış olduğu kanaatinde olduğumu, yine zabıtlara geçmesi açısından tek
rar ifade ederek, bu kartın -eğer muvaffak olursa- vatandaşlarımıza şifa vermesini diler, Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP, DYP, SHP ye RP sıralarından alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
REFİK ARSLÂN (Kastamonu) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, sayıyoruz... 
Sayın üyeler, kollarınızı bir dakika indirin, arkadaşlar da yerlerine oturduktan sonra saya

cağım, lütfen... 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.14 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.38 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

. — „ — _ @ _ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

. 8. — Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tara
fından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/391) (S. Sayısı : 108) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Tasarının maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yetersayısı istenmiş ve orada kal

mıştık. 
Şimdi, maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ' 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında 

olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşla
rının bu giderlerinin, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilinceye kadar Devlet tarafından 
karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen sayın milletvekili var mı?... Yok. 
Şahsı adına Sayın Gaffar Yakın, buyurun efenim. 
Sayın Yakın, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; kanun hakkında, hakika

ten büyük bir devlet adamı örneğini göstererek konuşan Sayın Sağlık eski Bakanı Münif İsla-
moğlu'nu tebrik edip, görüşlerine katıldığımızı belirterek konuşmama başlamak istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Yakın, sende yağcılık yoktu; ama nasıl oldu! 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Biz gerçekleri her zaman söyleriz. 
Sayın milletvekilleri, sağlık, hepimizin ve bütün insanlarımızın sorunudur. Bizim kendi

mize temin etmek istediğimiz sağlık imkânlarının, tüm vatandaşlarımıza verilmesi de, tüm par
tilerin ve milletvekillerinin içindeki gerçek arzudur. 

Sayın İslamoğlu'nun da belirttiği gibi, aslında, Yeşil Kart hikâyesi başlangıcından sonuna 
kadar anlatıldığında, başlangıcında siyasî bir avantaj sağlamak için yola çıkıldığı anlatılıyor? 
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fakat Sayın Bakanın ve yakın çalışma arkadaşlarının Yeşil Karta vermek istedikleri şekil, ger
çek manada doğru olandır. Bütün vatandaşlara parasız olarak tedavi hizmetlerini sağlamak, 
dünyanın hiçbir devletinde mümkün değildir. Başlangıçta söylenen, herkese parasız olarak bu 
tedavinin sağlanacağı şeklinde ifade edilen Yeşil Kartın manası yanlıştı; politik olarak söylen
diğini de zaten Münif Bey söyledi. 

Daha sonra, Sayın Bakan tarafından ortaya atıldığı gibi, tedavi ücretlerini karşılayamaya
cak olan insanlara Yeşil Kartın verilmesi olayı, ilmî olarak doğrudur; fakat, amaçlar kısmında 
diyor k i : "En geç 1993 yılı başlarında uygulamaya geçileceği için, hazırlık çalışmaları sürdü
rülen Genel Sağlık Sigortası..." Yani, 17 Mayıs 1993 tarihine kadar geçerli olacak bir Yeşil Kartla 
karşı karşıyayız. O zaman ben şunu söylüyorum : Amaç buysa eğer, bir yıldan az bir zaman 
için bu kadar masraf, bu kadar çalışma ve bu kadar Meclis çalışmaları ne içindir? Siyasî ma
nada, daha önce verilmiş, amgaje olunmuş sözün tutulmuş gibi gözükmesi; ikincisi, ilmî ola
rak bir fayda sağlanması çıkıyor. Onu izah etmeden önce, belirtmeliyim ki, sağlık hizmeti üc
retini ödeyemeyen fakir insanlar için devletin bu hizmetleri karşılaması yeni bir olay değildir. 

Sayın Bülent Akarcalı'nın, o zamanki Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile yapmış olduğu bir 
protokol var etimde. Protokolün amacı, hiçbir sosyal güvenlik şemsiyesine dahil olmayan in
sanlara, devlet tarafından sağlık hizmetlerinin verilmesi. O zaman, il ve ilçelerde de bu Sosyal 
Güvenlik Vakfına ait kurulmuş kuruluşlar vardı. Bu kanun da da ortaya konulan değerlendir
me kurulları aynı amaçta; ama isimleri değişik, özellikleri aynı. 

Gene, 1988'de Nihat Kitapçı zamanında da aynı uygulama yapılmış, o zaman da "fakirim" ^ 
diyen herkes tedavi edilmiş; fakat bu sistemin istismarından dolayı bir kısıtlama Halil Bey za
manında getiriliyor ve "Bundan böyle sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan vatandaşların 
fakirlik beyanlarında bunu takdir yetkisi, acil vakalarda başhekimlerimize, diğer vakalarda ise 
mahallî Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına ait olacaktır" deniyor. 

Eski Bakanımız Sayın Yaşar Eryılmaz zamanında da, gene tüm hizmetlerin, hatta ilaçla
rın ve protezlerin dahi devlet tarafından bedava temin edileceği bildiriliyor. 

Sayın Aktuna, o zaman, zannedersem şu andaki anladığı manada Yeşil Kart meselesi ile 
ilgili, "Hakikisiydi, şu anda geçici uygulama" tarzındaki anlayışı idrak seviyelerine gelmemiş, 
olacak ki, Bakanlığa yeni geldiği sırada, 1.12.1991 tarihli genelgesinde, "Tüm vatandaşlarımı
zın sağlık güvencesi altına alınması ve Yeşil Kart uygulamasına geçilene kadar, sağlık güvence
si olmayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın tedavilerinde hiçbir zorlukla karşılaş
mamalarını istiyorum. Hastaların, yoksul oldukları ve hiçbir sağlık güvencesi olmadığı şeklin
deki beyanları yeterli kabul edilecektir" diyor, o da bu uygulamayı devam ettiriyor. Yani, önü-
müze gelen, şu andaki amaçlarıyla, Yeşil Kart yeni bir uygulama değil ve 17 Mayıs 1993'te Ge
nel Sağlık Sigortasına geçileceğine göre, takriben 11 aylık bir prosedür, artı, bu kanun çıktık
tan sonra, burada Bakanlık tarafından hazırlanacak dört tane yönetmelik var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Süreyi uzatırız. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Haklı söylüyorsunuz. Burada atlanılan bir husus da var. 
Yeşil kartın süresine, "bir yıllık geçerlilik" diye açıklık getirilmesinde yarar da var; o husus 
atlanılmış. 

1990 yılında, üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere, yatan hasta sayısı toplam, 3 186 
296, bunun 1 190 240'ı ücretsiz hasta, 1 996 056'sı da ücretli hasta; ücretsiz hasta oram yüzde 
37. Bu, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü kayıtlarından alınmış rakamlardır. 
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Sonuç olarak, bu, yeni bir uygulama değil; fakat politik angajman olduğu için, 17 Mayıs 
1993'e kadar uygulanacak. Peki, ne faydası var? Onu da izah edeyim. 

Genel Sağlık Sigortasına geçmek herkesin arzusu ve takdir edilecek bir şey; fakat Genel 
Sağlık Sigortasına geçmeden önce, yine Sayın Bakanın, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
gerekse Genel Kurulda konuşmak için hazırladığı kitabın 17 nci sayfasında, -Genel Sağlık Si
gortası ile ilgili birçok kanun hazırlığı yapılmış; hiçbirisi uygulamaya geçmemiş- "iyi hazırlık 
ve birtakım araştırmalar yapılmadığı için genel sağlık sigortasına geçilemedi" deniyor ve "Biz 

.bu amaçla bir dizi araştırma başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışma sonucunda Türkiye'de sağlık 
hizmetlerine olan talebi, bu talebin çeşitli değişkenler karşısındaki elastikiyetini inceleme im
kânına sahip olacağız. Öte yandan, sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin çıkarılmasına yönelik 
bütün sağlık kuruluşu ve hizmet tiplerini kapsayacak bir araştırmaya başlamış bulunuyoruz" 
diye ilave ediliyor. 

Sayın milletvekilleri, bu araştırmalar en az birer yıl sürecek olan araştırmalardır; Genel 
Sağlık Sigortasına geçmeye 11 ay gibi bir zaman kalmış. Bu araştırmalar -bildiğim kadarıyla 
bu araştırmalardan bir tanesinin ihalesi yapıldı, diğerinin ihalesi bile yapılamadı- bitecek; bu 
araştırmaların verileri değerlendirilip, o verilere göre prim sistemleri ortaya konup, Genel Sağ
lık Sigortasına geçilecek, tşte, şu anda Yeşil Kart uygulaması, Genel Sağlık Sigortasına geçişte, 
kişi başına ne kadar sağlık masrafı yapılıyor, ne kadar prim toplanılması lazım, bu amaca da 
hizmet edecektir; bir araştırmadan öteye gitmeyecektir. 

Birinci maddeyle ilgili konuşmalarım bu kadar. Bu kanun tasarısının Türk milletine ha
yırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
1 inci madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — 1993 tarihinde Genel Sağlık Si

gortası sistemine geçeceğiz; ama belli bir tarihte,, bu sigorta sistemine geçtiğiniz zaman, ülke
nin genelinde bunu hemen yayamazsınız; dünyanın hiçbir ülkesinde hiç böyle yapılmamış; 
yapamazsınız da. 

Bölgesel bazda ve aşamalı olacaktır. Dolayısıyla, Yeşil Kart uygulaması, 17 Mayıs 1993 
tarihinde tümüyle Türkiye'de sona ermeyecektir. Genel Sağlık Sigortası nereye girebilmişse, nerede 
uygulanmışsa, orada kalkacak, diğer yerlerde devam edecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Konuşmak isteyen başka üye?.. Yok. 

\ Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunma

yan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile 
içindeki gelir payı 1475 sayılı îş Kanununa göre belirlenen asgarî ücretin vergi ve sosyal sigorta 
primi dışındaki miktarının 1/3'ünden az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının, 
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a) Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hizmetlerini ve 
her türlü masraflarını; 

b) Tedavi hizmetlerini verecek kurum ve kuruluşları, 
Kapsar. 
Ancak, herhangi bir sağlık güvencesi altında olanlara bağımlı olarak sağlık hizmetlerin

den yararlanması gerekenler, silah altında bulunanlar ve sağlık güvencesi olan yüksek öğrenim 
öğrencileri bu Kanun kapsamı dışındadır. 

Birinci fıkradaki miktarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar kurulu yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Gaffar Yakın, buyurun efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 inci maddeyle ilgili 

görüşlerimi serd ederken de söylediğim gibi, tüm insanlar, Allah huzurunda ve insanların vic
danında eşittir. Milletvekillerine ve diğer insanlara sağlanan imkânları, bizi milletin vekili ya
pan, bize bu imkânları sağlayan insanlara da sağlamak zorundayız, önce iğneyi kendimize, 
sonra çuvaldızı başkalarına batırmak durumundayız. Burada, Türkiye Cumhuriyeti Millet Mec
lisinden çıkan her türlü kanun, tüm vatandaşlarımız için geçerlidir. Ben burada "Türkiye'de 
ikamet eden Türk vatandaşlarının" cümlesindeki "Türk" kelimesinin özellikle yazılmasının 
gayesini anlayamadım. , 

İkinci bir husus : Tasarı, aylık geliri ortalama olarak 179 bin liranın altında olan insanları 
kapsıyor. Daha sonra Sayın Bakan dedi ki: "Bir ailede dört-beş kişi olabilir. Burada kişi başı
na 179 bin lira düşüyor." 

Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum : Sayı Bakan biraz evvelki konuşmasında, eğer 
yanlış anlamadıysam, Yeşil Kartın 10 milyon civarındaki insana verileceğini söyledi. Öyle değil 
mi Sayın Bakanım?.. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Ne söyledimse odur. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Eğer bizim ülkemizde, 179 bin liranın altında geliri olan 

10 milyon kadar insan varsa, biz ülke olarak batmışız demektir. Bu kanun tasarısında, bu limi
tin gerçekçi olması lazım. 

Sayın milletvekilleri, mühim olan, kanun yapmak ve kanun çıkarmak değil. Ben burada 
Sayın Münif tslamoğlu Beyi taklit edeceğim, gerçekleri konuşacağım. 

1987 yılında da, ANAP iktidarı zamanında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 
çıkarıldı; fakat, maalesef uygulamaya konulamadı. Biz, gecenin bu saatinde, fakir fukaranın 
ıstırabını çözmek için, bu tasarıyı kanunlaştırıyoruz. Bu kanun tasarısının, uygulanabilir, ger
çekçi limitlerde çıkması lazım. Eğer 179 bin liralık bir limitle çıkaracak olursak, yan:* bu limit
lerde insanları bulmakta zorluk çekilecektir, gerçekçi olmayacaktır, bu limitin yükstl'ilmesi 
gerekir. 

Bakın, ben size şöyle söyleyeyim : Eğer bir insart, simit ve çay almış olsa, simit 1 000 lira, 
çay 1 000 lira; günde 6 bin liradan, ayda 180 bin lira yapar. Ekmek 1 000 lira; zeytin, peynir 
yese, tek kişi olarak günde bir ekmek ve 10-15 tane zeytin yese, gene bir kişinin bu parayla 
geçinmesi mümkün değildir. 

Gene bir kişi, yılda bir kere sağlık muayenesine gitse ve öksürük için, soğuk algınlığı için 
bir reçete yazılsa -Ben gelirken Millet Meclisi Eczanesine uğradım- Alfasilin 1 gramlık 55 bin lira, 
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aspirin analjezik olarak 2 600 lira, öksürük şurubu Perebron 13 bin lira, Becozym C vitamin 
17 100 lira; toplam 87 bin lira yapıyor. Yani, aslında, bu limit, bu tarzda çıkarsa, bu kanun 
uygulanamaz. Politik olarak bizim de işimize gelir; ama, mühim olan, hastanelerde yatan veya 
hastalık çeken insanlarımızın ıstırabını dindirebilmektir. Biz, o insanların reyiyle buralara gel
dik, o insanların vergileriyle, alın terleriyle, çoluğumuzu çocuğumuzu besliyoruz. Gayemiz, o 
insanlara hizmet götürebilmektir. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Alfasilin 250 lira iken hükümeti dev
ralmıştınız! 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Tasarıda, yatarak görecekleri tedavi hizmetlerinin ve her 
türlü masrafların daha kapsamlı olarak belirtilmesi icap ederdi. Bu husus, Sayın Bakanın ge
nelgesinde dahi detaylı olarak belirtilmiştir. Yani, biz bu insanlara protez de takacak mıyız, 
by-pass veya transplantasyon imkânlarını, ilaç imkânlarını da sağlayacak mıyız?.. Eğer, tasarı 
bu haliyle kanunlaşacak olursa, uygulanamaz derecede bir kanun olacaktır, dolayısıyla, emek
lerimiz boşa gidecek ve insanımıza yazık olacaktır. Tüm milletvekillerine bu tasarının ciddî 
tarzda geçmesini' teklif ediyorum. Takdir sizlerindir. 

Hepinize hürmetle selamlarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Şahsı adına Sayın Islamoğlu, buyurun efendim. 
MÜNİF İSLAMOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk konuş

mamda da ifade ettiğim gibi, 1979'da Başbakan yine Sayın Demirel idi, şimdi de, Allah'a şü
kür ki, Başbakanımız yine Sayın Demirci'dir. Sayın Demirel'in 1979 senesinde bana verdiği 
emir şudur : "Fakir olandan, 'ben fakirim' diyenden para alma; Koç bile, 'ben fakirim' derse 
ondan da para alma" Bunun üzerine biz, tamimimizi yaptık ve devlet de batmadı. 

Hastanelere fakir olarak yatırılan vatandaşlarımız, hastanelerden gördüğü iyi muamele 
ve tedavi imkânlarından istifadesi sonunda, "ben parasız yattım, çok itina gördüm, tedavi ol
dum. Hastane derneğine veya hastaneye teberru etmek mümkünse biraz para vermek istiyo
rum, buna hazırım" demişlerdir. Bunu diyen bir kişi değildir, on sene, Numune Hastanesinde 
bu sesleri duydum, bakanlığım sırasında da duydum. Onun için, Türk Milleti, parası olduğu 
halde hiçbir zaman "ben fakirim" diyecek derecede aşağılık bir hisse kapılmamıştır. Bunun 
aksini söylemek, milletimize bühtandır. 

Bu parayı nereden bulacağız? Medeni memleketlerin, bütçeden, sağlık konularına ayırdı
ğı para, yüzde 10-12'den aşağı değildir. Türkiye, cumhuriyet devrinde, 1923 senesinde, çok fa
kir olduğu, imkânlarının olmadığı bir devirde, bütçenin yüzde 2,5'ini ayırmıştır; bu rakam da
ha sonraları yüzde 6'ya kadar çıkmıştır. Bu kısıtlı imkânlarda dahi, hiçbir fakir fukara -bazı 
sistem bozukluğundan kaynaklananlar hariç- hastane kapısından dönmemiştir. Eğer, daha ev
velki dönemlerde hastanelerden dönmüş, ölüler rehin edilmişse -demin de izah ettiğim gibi-
bunlar, müesseseyi ticarî işletme haline getirme çabasının yanlış tatbikatından kaynaklanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1979'da Sayın Başbakan bütün vatandaşlara hastane kapılarını aç
tı, 1992 senesinde de Sayın Başbakanın, hastane kapılarını fakir vatandaşlara kapayacağını tah
min etmiyorum. Ne yapacağız?.. Asgarî ücretle veya bir aileyi 10 kişi hesap ederek, 5 kişi he
sap ederek bir noktaya varmak mümkün değildir. O aile, sadece bir karı kocadan ibaret olabi
lir, bir tek insan olabilir; ama, geliri 174 bin liradan 1 000 lira fazlaysa, fakir saymamak kadar, 
Türkiye gerçeklerine arkasını dönmeyi bir türlü anlayamıyorum. Ne yapacağız?.. Yapılacak 
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şey şudur : Kanunun ilerideki maddelerinde belirlenmiş kurullar var; vali, jandarma kuman
danı, müftüden oluşan veya kazalarda kaymakamdan, belediye reisinden oluşan kurullar var. 
Bunlar bir heyettir, tetkik ederler; eğer vatandaş fakirse, bunu belirlerler. Bunlardan birisi şu
nun tesirinde, birisi bunun tesirinde olabilir; ama bu beş tane münevver, halkı tanıyan insan
lardan teşekkül edecek bir heyetin aldanma payının çok az olduğunu tahmin edersiniz. Bunla
rın "fakir" dediklerine bu kartı verelim ve onlar da Türk vatandaşı olmanın gururu içerisinde, 
hasta olduklarında, hastanelere bu kartı ibraz etsinler ve Demirel'in müteaddit defalar söyle
diği gibi, hastaneleri vatandaşa açmış olalım. Bunun için ben bir takrir veriyorum : bu takri
rim şudur : 

"Görüşülmekte olan, ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart 
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bu kanun, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu kanu
nun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek, fakir olduğu tespit edilen, Türkiye'de 
ikamet eden Türk vatandaşlarına..." Bunu ilave edersek, liderimizin bütün partililerin ve Türk
iye'deki büti\n siyasî partilerin arzu ettiği gibi, hastane kapıları vatandaşa açılır. Bu, aynı za
manda Anayasa emridir. 

Saygıyla arz ediyorum ve önergeyi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayfn tslamoğlu. 
Verilen takrir usulüne uygun mu, ona bakarız efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın tslamoğlu, Sayın Bakan da kabul eder bunu efendim. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Birkaç hususu ilave etmeme izin 
verir misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, tabiî, madde üzerinde konuşmak hakkınız var, buyurun. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Şimdi, bir kanunla, ödeme gücü 
olmayan insanı tanımlamamız gerekir. Ödeme gücü olmayan insanı tanımlayacak kriterleri, 
ölçütleri ortaya koymadan, bu değerlendirmeyi yapacak heyete sıkıntı yaratırsınız veyahut ob
jektif olmaktan çıkarıp, sübjektivite getirirsiniz. İnsanların tavrına, kılık-kıyafetine göre, ken
disini acındırma metot ve yöntemlerine, konuşma tarzına göre yoksulluğu belirlenmez. ödeme 
gücü olmayan yahut yoksul denecek insanları menkul ve gayrimenkullerine, gelir ve mal varlı
ğına göre belli kriterlere tabi tutacaksınız. Biz bu kriterleri getirdik. Bu kriterler, ilçe ve il ko
misyonlarının çalışmasını rahatlatacaktır, işi kolaylaştıracaktır, sürüncemede bırakmayacak
tır. Bu ölçülerin konulma mecburiyeti vardır. 

Burada dikkatten kaçmaması gereken bir nokta var, Yeşil Kart Yasa tasarısıyla birlikte bir 
madde getiriliyor, ileride görüşülecek; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa 
göre, ödeme zorluğu çeken insanlara parasal destek devam ediyor, kanunda maddesi var; yani, 
yeşil kart alamamış, kriterin üstünde kalmış; ama ödeme gücünü aşan bir sıkıntıya düşmüşse 
-nasıl ki ANAP tarafından, seçim öncesindeki birbuçuk aylık zamanda uygulanmışsa, biz de 
göreve gelir gelmez bir genelgeyle bunun uygulamasını devam ettirdik- yardım devam edecek, 
bu uygulama ile sorunu çözülecektir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Yeni bir şey getirmiyor ki! Eski hamam, eski tas!.. 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Yani, yeni bir şeyin gelip gelme
diğini artık anlamalısınız. Çok konuştum, değerli meslektaşım -eczacısınız; ama meslektaşım 
sayıyorum sizi- anlaman lazım. Nasıl gelmiyor yeni bir şey?.. Bir kimlik kartı veriyorum ve 
bir kriter getiriyorum. Genelgeyi biz yayımladıktan sonra, siz demediniz mi "hastanelere bir
çok insan gitti, parası olduğu halde fırsatçılık yaptı" Bütün bunları dediniz ve burada da ko
nuştunuz, "ödeyebilecek durumda olduğu halde beyan verdi, ben ödeyemeyecek durumdayım 
dedi, hastaneler bu bakımdan para sıkıntısına düştü" demediniz mi? Bunları dediniz. Şimdi 
tam tersini söylemeyin! 

Bu, ciddî bir şekilde ve Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre hazırlanmıştır. 
Biraz evvel söyledim; kırsal bölgede yüzde 26 nüfusu kapsıyor, bu ölçütlere göre; kentsel böl
gede yaşayanlarda da yüzde 10'u kapsıyor. Bu, küçük bir rakam değildir. Kaldı ki, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa dayanarak, buna rağmen sıkıntıda olanlara yine 
yardım, destek sürdürülecektir. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ünaldı, son söz milletvekilinindir. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; uzun konuşmayaca

ğım. Bu maddeyle ilgili önergelerimiz var. Kapsamın, asgarî ücretin üçte biri kadar olması, 
Sayın Bakanın dediği gibi, istatistiklerin insanı aldatmasına dayalı sonuçlar vermektedir. Ül
kede çok insanın yararlanabileceği kanaatini vermiyor. Onun için, hiç olmazsa, asgarî ücretin 
sınır olarak alınması hakkında teklifimiz var; değerli heyetinizin desteklemesini teklif-ediyorum. 

Ayrıca, (a) şıkkında, "yataklı tedavi kurumlarındaki tedavi masraflarının karşılanması" 
şeklinde bir beyan var. Bunun, ayakta tedavi olma durumundaki çok vatandaşımızı mağdur 
edeceği anlamı var. Ayakta tedavi ve tetkiklerin de buna dahil edilmesi için yine bir önergemiz 
var. Bunların da, hakikaten çok sıkıntı içerisinde olan, çok aşırı derecede fakir durumunda 
olan vatandaşlarımızı rahatlatacağı kanaatini taşıyorum. Böyle, çok insanî, çok anlamlı bir 
konuda önergelerimizi desteklemenizi teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde yapılan müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta

rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Özsoy 
Afyon 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Emin Kul 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 
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"Bu Kanun hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Ka
nunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile içindeki gelir 
payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgarî ücretin brüt tutarından fazla olmayan ve 
Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -' . ' ' 

Görüşülmekte olan ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart 
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (a) 
ve (b) fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ateş Amiklioğlu Mümin Gençoğlu Rauf Ertekin 
Çorum Bursa Kütahya 

İbrahim Özsoy Orhan Ergüder Yaşar Eryılmaz 
Afyon İstanbul Ağrı 

Ülkü Güney 
. Bayburt 

a) Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarından olan Devlet, Üniversite, SSK, Belediye, vakıf 
ve tüm kamu kurum ve kuruluş hastaneleri ile özel hastanelerde yataklı görecekleri tedavi hiz
metlerini ve ayakta tedavi olanların ilaç masrafları ile bilumum diğer masraflarını, 

b) (a) bendinde belirtilen tedavi hizmeti verecek kurum ve kuruluşları kapsar. 

Gefekçe : Her il, ilçe ve yerleşim biriminde devlet hastanesi yoktur. Ayrıca, her devlet has
tanelerinde ilgili branş yoktur. Kart sahibine hastane ve hekim seçme hakkı verilmesi Anayasa
da uygundur. Bu nedenlerle de kurum ve kuruluşların hastanelerinden faydalanmaları doğal 
bir haktır. ' > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , ' . ' 

ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıda 
yer yerilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim özsoy Rauf Ertekin Emin Kul 
Afyon Kütahya İstanbul 

Ülkü Güney Yaşar Eryılmaz Fecri Alpaslan 
Bayburt > Ağrı Ağrı i 

"Madde 2. — a) Türkiye'deki tedavi kurumlarında ayakta ve yatarak görecekleri veya 
tedavi kurumu bulunmayan yerlerde serbest hekimlerce yapılacak tedavi hizmetleri, ilaç ve her 
türlü masraflarını" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yeşil Kartla İlgili Kanun Tasarısının 2 nci maddesi (a) bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 
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Teklif: • ' ' 
Madde 2. — a) Türkiye'deki yataklı ve yataksız resmî tedavi kurumlarında muayene ol

mak, reçete ile ilaç almak, ayakta tetkik yaptırmak suretiyle veya yatarak görecekleri her türlü 
teşhis ve tedavi hizmetlerini ve her türlü masraflarını, 

Mustafa Ünaldı Hüseyin Erdal İsmail Coşar 
Konya " ' • • > . Yozgat Çankırı 

Mehmet Elkatmış Şevket Kazan Şaban Bayrak 
Nevşehir Kocaeli Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yeşil Kart Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin ilk parag
rafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Bu Kanun; hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve kanunun 
öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile içindeki payı 1475 sa
yılı iş Kanununa göre belirlenen asgarî ücretten az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatan
daşlarının, 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

BAŞKAN — Verilen önergeleri aykırılık sırasına göre muameleye koymadan önce bir hu
susu açıklamak istiyorum : Kastamonu Milletvekili Sayın Münif Islamöğlu tarafından verilen 
önerge, imza noksanlığından dolayı muameleye konulamamaktadır. 

Arz ediyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Tamamlarız, tekeffül ediyoruz, biz ismen iştirak ediyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, geçti artık, lütfen... 
Aykırılık derecesine göre, önergeleri tekrar okutup işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına/ 
ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta

rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. x 

İbrahim Özsoy 
Afyon 

ve arkadaşları 

"Bu Kanun hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Ka
nunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile içindeki gelir 
payı 1475 sayılı tş Kanununa göre belirlenen asgarî ücretin brüt tutarından fazla olmayan ve 
Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının," 

Zeki Ünal Hüseyin Erdal 
Karaman Yozgat 

Şevket Kazan Hüsamettin Korkutata 
Kocaeli Bingöl 

Ahmet Arıkan Şaban Bayrak 
Sivas \ , Kayseri 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Hayır, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ödeme Gücü Olmayan Va

tandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkın
daki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin birinci fıkrası üzerinde verdiğimiz önergenin gerekçe
lerini anlatmak üzere huzurunuzdayım; sizleri saygılarla selamlıyorum. 

Önce, hemen belirtmek isterim ki, Grubumuz, genel anlayışı bakımından, bu kanun tasa
rısının karşısında değildir. 

Sosyal devletin bittiği konusunda, kim ne söylerse söylesin, bu gibi tasarılar ve bu gibi 
hizmetler, sosyal devletin temeline yeni bir tuğla koyma, yeni bir harç koyma yeniliğini ve iler
lemesini huzurumuza getirir. Ancak, hemen ifade etmek isterim ki, Sayın İslâmoğlu'nun (sa
yın eski bakanımızın) verdiği öneriye yürekten katılıyoruz. Geçirdiğimiz tecrübelerle, Komis
yondaki müzakereler sırasında Sayın Bakanın tavrını gözlemleyerek bu önergeyi verdik. Çün
kü, daha önce Sağlık've Sosyal İşler Komisyonunda, yine, ödeme gücü olmayan ve sağlık ku
rumlarına borçları bulunan hastaların borçlarının.silinmesi hakkında, arkadaşlarımızın verdi
ği bir kanun teklifi komisyondan geçerken, bu borçların affının, kanunun yürürlüğü tarihin
deki borçlar olacağını, bir eksikliği tamamlamak için, ileriye doğru, genel sağlık sigortası çı
kana kadar, yine, hastanelere müracaat eden, fakat ödeme güçleri olmayan fakir hastaların 
da hastanelere yaptıracakları tedavilerinin giderlerinin, Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek esaslar 
dairesinde karşılanması gerektiğine dair, hiçbir rakam kaydı koymaksızın, bir önerge vardı. O 
önergeye Sayın Bakan komisyonda katılmadı ve yapılan müzakere sonucunda da reddedilmiş 
oldu. Bu sebeple, yeni bir rakama bağlamak mecburiyetini hissederek bu önergeyi huzurunuza 
getirdik. 

önce hemen ifade edeyim ki, bir genel sağlık politikasının, ulusal bir sağlık politikasının 
ülkemizde mevcut olmadığını ifade eden Sayın Bakan, herhalde geçen sekiz yıl içinde veya ge
çen yetmiş yıl içinde nelerin yapılıp nelerin yapılmadığının cevaplarını benden önce konuşan 
arkadaşlarımızdan, aldılar; ama, sekiz .yılda yapılamayanı, toplam çalışması 48 saat olan bir 
kongreden, ulusal politika olarak huzurumuza getirmesini -doğrusu- yadırgadım. 

Ulusal politikalar, herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tespit edilir ve yü
rürlüğe konulur. Kaldı ki, eğer bu kongrede, benim gibi bir işçiyi, bir emekçiyi ruh hastalıkla
rıyla ilgili bir komisyona davet etmişse, yani, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir komisyona 
davet etmeyip, böyle bir komisyona davet etmişse, eğer, sırf şahsımla ilgili bu davet, komisyon
ların diğer üyeleri için de bu şekliyle varitse, buradan, ulusal sağlık politikasının çıkmasının 
mümkün olmadığı da apaçık ortadadır. 

Getirilen tasarının 2 nci maddenin birinci fıkrasında, aylık gelirleri 170 bin lira sınırında 
olan insanlara yeşil kart verileceği ve ancak onların bu yeşil karttan faydalanacakları ifade edi
liyor. Asgarî ücret, bugün için dahi, tümüyle, insan haysiyetine uygun bir yaşamı sağlayacak 
seviyede değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Hele, asgarî ücretten vergi kesilmesi sonucu kalan 
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net miktar ise, gerçekten çok acı, çok hüzün verici bir seviyede bulunmaktadır. Hal böyleyken, 
bu seviyenin üçte birine tekabül eden bir rakamı yeşil kart için getirip ortaya koymak, bu Ka
nunun amacını baştan reddetmek, baştan tahrip etmek demektir. Biz, gecenin bu saatinde, Yüce 
Meclisin daha yeterli bir işlev yaparak, çıkartılmak istenen kanuna, hiç olmazsa en asgarî sevi
yede bir işlerlik kazandırması gerekçesiyle bu öneriyi vermiş bulunduk. 

Sayın Bakan, konuşmaları sırasında, bu yeşil kartın sağlık sigortasıyla ilgili olmadığını 
söyledi. 20 Ekim seçimleri öncesinde, bana şöyle bir yeşil kart gönderildi ve arkasına şöyle broşür 
de eklenmiş... Bilmiyorum, bunu kendileri mi tanzim ettiler, kendileri mi düzenleyip postala
dılar? Bu yeşil kart broşürünün başında da, "Sağlıkta yeşil ışık, yeşil kart sistemi" yazıyor 
ve "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Yeşil Kart Sistemi Genel Müdürlüğü" diye bir ta
nım da yapılmış. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O yeşil şeritli kart, yeşil kart değil. 

EMİN KUL (Devamla) — Gerçi bu kartın yeşilliğini pek göremiyorum, beyaz bir kart, 
belki bu kanun tasarısında bahsedilen yeşil kart değil bu. Zaten, Sayın Bakan, yeşili kendisinin 
seçmediğini; ama yeşili de sevdiğini söyledi. Ben diyorum ki, pembe kart kendilerine daha faz
la yakışırdı. Halkımızın önüne pembe hayeller serip, yeşille aldatmaması için, gerçekten pem
be bir kart olsaydı, hem kendilerine yakışırdı, hem daha gerçekçi olurdu. (ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) 

Şimdi, anlıyoruz ki, seçim öncesi bahsedilen yeşil kart bu kart değil; başka bir kart gelmiş 
karşımıza. Başka bir kart olduğunu, bir geçiş dönemini, yani on-onbir aylık bir dönemi istih
daf eden bir kart olduğunu söylüyorlar. Biraz evvel arz ettiğim kanun tasarısı komisyondan 
Meclise gelirken verdiğimiz önerge kabul edilseydi, ikinci bir karta lüzum kalmaksızın mesele 
hallolmuş, genel sağlık sigortasına geçilinceye kadar, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın . 
hastanelere olan borçları ve yapacakları tedavi giderleri ödenmiş olacaktı. Siyasî olarak yapı
lan bir vaadi yerine getiriyormuş görüntüsü vermek için mi, yoksa imkânları dar olduğu için 
mi bilmiyorum; ama, sosyal devlet anlayışını bir taraftan savunup, bir taraftan tenkit edilenle
re cevap verirken, sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak ancak 170 bin lira seviyesindeki bir 
geliri müstahak görmesi, büyük bir çelişki olarak karşımızda. 

Boy boy ilanlar verildi. Bu ilanlar yeşil kartın bedava verileceğini ve herkesin faydalanaca
ğını ifade ediyordu ve herhalde bu ilanlar, insanoğlunun unutkanlığından medet uman bir si
yasî amaca dayalı olsa gerekti. 

Bu nedenle, önergemizde, hiç olmazsa asgarî ücretin brüt miktarının baz alınmasını teklif 
ediyoruz; çünkü asgarî ücret, besin içi ve besin dışı harcamalar dikkate alınarak tespit edilen 
bir ücrettir. Son yapılan çalışmalarda da, besin içi harcamaların, asgarî ücretin toplamının yüzde 
50'sini, hatta yüzde 52'sini teşkil ettiği saptanmıştır. Geriye kalan net asgarî ücreti aldığımız 
zaman, 250 bin liradır insanın eline kalan. Bu 250 bin liranın bir ay süreyle besin dışı bütün 
harcamaları karşılaması, elbette ki, mümkün değildir. O nedenle biz, asgarî ücretin brüt mik
tarının en asgarî seviyede dikkate alınmasını istiyor ve yeşil kartın, hiç olmazsa, gelirleri asgarî 
ücretin brüt tutarından fazla olmayan kişilere verilmesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN— Sayın Kul, süreniz doldu; lütfen... 

EMİN KUL (Devamla) — Grup adına konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, burada, önergesi kabul edilmeyen... 
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EMİN KUL (Devamla) — Sürem dolduysa mesele yok. 

BAŞKAN — Süreniz doldu. 

EMİN KUL (Devamla) — Söz alırken,.grup adına almıştım. 

BAŞKAN — Efendim, alamazsınız; bir dakika müsaade ederseniz arz edeyim : Önergesi 
komisyonca kabul edilmeyen, önergede imzası bulunan sayın milletvekilleri adına konuşuyor
sunuz; süreniz 5 dakikadır. Lütfen... 

EMİN KUL (Devamla) — Şimdi, elimizde, bu yeşil kartla ilgili çeşitli gazete kupürleri 
ve beyanlar var; bunlardan bir tanesinde, "geliriniz hastane masraflarını karşılayamıyorsa, ye
şil kartla her türlü masrafınız karşılanacak" deniyor. Bunlar resmî beyanlar. 

Acaba, 170 bin lirayla hangi hastane masrafı karşılanabilir? Kaldı ki, asgarî ücretin neti
nin tamamını alsak, kişinin eline kalan 250 bin lirayla hangi hastane masrafı karşılanabilir? 

Bu nedenle, 2 nci maddenin birinci fıkrasının, hiç olmazsa, asgarî ücretin brüt tutarından 
fazla olmayan gelirler için dikkate alınmasını arz ve teklif ediyoruz. Eğer kanun bu haliyle çı
karsa, seçim öncesi yapılan siyasî vaatlerin siyasî iflasını Meclisimiz tescil etmiş olur. Dikkatle 
davranarak, asgarî bir hizmeti getirebilmek için, onbir ay, aylık geliri asgarî ücretin brüt tuta
rından fazla olmayanlara yeşil kart verilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Efendim, verilen önergeye Komisyon ve.Hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yeşil Kart Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin ilk parag
rafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. : ' • 

Bu kanun; hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve kanunun 
Öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile içindeki payı 1475 sa
yılı tş Kanununa göre belirlenen asgarî ücretten az olan ve Türkiye'de ikâmet eden Türk Va
tandaşlarının, 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

ve arkadaşları. 

BAŞKAN—önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi, söz istiyor musunuz? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; verdiğimiz önerge, 

çok aykırı bir önerge değil; meydanlarda vaat edilenlere ise hiç yakın değil. 
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Bugün, yine, Sayın Başbakanımız, Vakıf Guraba Hastanesinde yaptığı konuşmada, ilk yeşil 
kartın sahibi olarak hâlâ yeşil karttan bahsetmektedir. Yeşil kartın toplumda bir nebze geçerli
liğinin olması için, madde metnindeki rakamın mutlaka değiştirilmesi gerekir. Aslında bizim 
teklifimiz, asgarî müşterek tespit edilebilsin, Mecliste kabul görebilsin ve bütçedeki zorlamalar 
aşılabilsin diye düşük tutulmuştur ve asgarî ücret seviyesindedir. 

Değerli üyeler, düşünebiliyor musunuz, asgarî ücretle çalışan bir işçi -bunu bulamayan çok 
insanımız var- evli ve bir çocuğu varsa, kanundan istifade edemeyecek. Evli ve çocuksuz bir 
inşaat amelesi iş bulup günlüğü 80 bin liradan ayda sadece altı gün çalışsa, hesabını yaptığımız 
zaman yine bu kanundan istifade edemeyecek. Yani, doktora giderse muayene ve ilaç parasını 
cebinden ödemek zorunda kalacak veya ameliyat olursa parasını verecek. Tabiî ayda altı gün 
iş bulabiliyorsa!.. Bu ölçülerde bir rakamla, şû Meclisi bu kadar işgal ettikten sonra ortaya 
çıkmak, bence doğru değil. Hiç olmazsa asgarî ücreti sınır olarak alalım diye önergemi Heyeti
nize takdim ediyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Efendim, Sayın Ünaldı'nın önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart 

Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (a) 
ve (b) fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

ve arkadaşları 
a) Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarından olan Devlet, Üniversite, SSK, Belediye, vakıf 

ve tüm kamu kurum ve kuruluş hastaneleri ile özel hastanelerde yataklı görecekleri tedavi hiz
metlerini ve ayakta tedavi olanların ilaç masrafları ile bilumum diğer masraflarını^ 

b) (a) bendinde belirtilen tedavi-hizmeti verecek kurum ve kuruluşları kapsar. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Hayır efen

dim, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde imzanız var, değil mi Sayın özsoy? 
HALİL İBRAHİM ÖZSÖY (Afyon) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Özsoy, bir dakikanızı istirham edeceğim. Zatı âlinize, "önergede imzanız var mı?" 

diye sormuştum. . 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu önergede değil, bundan sonraki önergede imzanız var. Kusura bakmayın. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Bundan sonraki önergede mi efendim? Pardon. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta

rafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıda yer 
verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim özsoy 
Afyon 

ve arkadaşları 

"Madde 2. '•— a) Türkiye'deki tedavi kurumlarında, ayakta veya yatarak görecekleri ve
ya tedavi kurumu bulunmayan yerlerde serbest hekimlerce yapılacak tedavi hizmetlerini, ilaç 
ve her türlü masraflarını," , 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kul, siz mi, Sayın Özsoy mu konuşacak? Sayın Özsoy'un önergesi. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) İmzam var mı? 
BAŞKAN — İmzanız var efendim. 
Buyurun Sayın özsoy. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 nci mad

denin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesi hakkında önerge verdik. Bu önergeyi açıklamak üze
re huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

2 nci maddenin (a) fıkrasını, Hükümetten, geldiği şekliyle okuyorum : 
"a) Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hizmetlerini ve 

her türlü masraflarını." 
Burası biraz muğlak, kapalı; biraz açmak lazım. Bu, Sayın Bakanın, gerek daha evvel Sağlık 

ve Sosyal İşler Komisyonunda, gerekse biraz evvel yaptığı konuşmayla çelişki teşkil ediyor. Bu
lada "Türkiye'deki yataklı tedavi kurumları" diyor. Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlan bir
çok kamu kuruluşuna, üniversiteye ve birimlere aittir. Halbuki Sayın Bakan, gerek Sağlık Ko
misyonundaki, gerekse biraz evvelki konuşmasında, bundan maksadın devlet hastanesi oldu
ğunu ifade ediyor. Sayın Bakan, bu yeşil kartla muayene ve tedavi olanların tedavi ve muayene 
masraflarının devlet hastanelerine ödeneceğini, bunun için tahsisatların olduğunu da ifade 
ettiler. Madem yeşil kartla devlet hastanesine müracaat eden şahsın yatarak veya ayakta göre
ceği muayenenin ücreti, tahlil veya röntgenin masrafı ödenecek, o zaman niye diğer hasta
nelerden istifade etmesin? Her yerde devlet hastanemiz olabilir. İlçelerin çoğundaki 
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devlet hastanelerinde zaten döner sermaye yoktur, ücretsiz tedavi edilmektedir, öyleyse bir şe
hirde SSK, üniversite hastanesi, vakıf hastanesi, belediye hastanesi varsa, onlarla protokol ya
pılır ve devlet hastanesine ödenen ücret kadarı onlara ödenir. Böylece vatandaşın hem hastane 
seçme hürriyeti, hem doktor .seçme hürriyeti elinden alınmamış olur. 

Bir iyilik yapıyorsunuz, yeşil kart veriyorsunuz, arkasından da "sadece buraya gideceksiniz" 
diye talimat veriyorsunuz. Bu olmaz. 

İkincisi de şudur : Her hasta yatarak tedavi olmaz; hastaların yüzde 70'i, ayakta tedavi 
olan hastalardır. Özellikle Sayın Bakan bunu gayet iyi bilirler. Bazı psikoz hastalan, diyabet 
hastaları, böbrek hastaları, kalp hastaları devamlı ilaç kullanıyorlar. Siz, poliklinikte yeşil kartla 
muaeyene ettiriyorsunuz; vatandaşa bir kalp reçetesi aldırıyorsunuz. Peki ilacını kim verecek? 
Eğer korse, görme bozukluğu varsa, gözlük parasını kim verecek? Eğer yaşlıysa, diş protezi 
lazımsa, bunun parasını kim verecek? Yeşil kart sadece muayene için mi çıkarılıyor? Eğer mu
ayene için çıkarılıyorsa, herhangi bir vatandaş elini yüzüne alır, bir doktorun muayenehanesi
nin kapısını çalar, "Benim üstümde param yok, beni muayene edin" der ye muayene de olur. 
O zaman kanunun bir fonksiyonu kalmıyor. Geç vakte kadar bekliyoruz, mesai sarf ediyoruz; 
bu kanunun çıkmasını biz de istiyoruz, öyleyse, gelin bu maddeye -bu değişiklik önergesine 
Hükümet katılmamış olabilir; komisyonda da arz ettim- diğer hastaneleri ilave edelim ve ayak
tan tedavi olanların ilaç masraflarını da karşılayacak şekilde maddeyi değiştirelim. Takdirleri
nize arz ediyorum. 

Saygılarımla. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsöy. 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde bir tek arkadaş konuşabilir. 
önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
EMİN KUL (İstanbul) — Yanlışlık yapılmasın diye bir açıklama yapayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN —Sayın Kul, önergeyi oyluyorum efendim; sizin konuşma hakkınız yok. 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, biraz önce okuduğunuz önergede Sayın özsoy'

un imzası vardı. Bu önerge, Sayın Özsoy'un değil, benim tanzim edip, arkadaşlara imzalattı
ğım önergedir. ' < 

BAŞKAN — Efendim, önerge Sayın Özsoy'un imzasıyla verilmiş. 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yeşil Kartla İlgili Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (a) bendinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Teklif : 2 nci Madde, 
a) Türkiye'deki yataklı ve yataksız resmî tedavi kurumlarında muayene olmak, reçete ile 

ilaç almak, ayakta tetkik yaptırmak suretiyle veya yatarak görecekleri her türlü teşhis ve tedavi 
hizmetlerini ve her türlü masraflarını 

Mustafa Ünaldı 
ı Konya 

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

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Konuşmak istiyor musunuz Sayın Ünaldı? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Çok yoruluyorsun Sayın Hocam. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben yorulmaya razı

yım, yeter ki tasarı verimli olarak kanunlaşsın. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Müslümana eziyet etme hoca, gidelim yahu!.. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Sen eziyet etmezsen, ben konuşmamı kısa keserim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sabahtan beri bir şey yemedik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen... Yalnız siz değilsiniz yemeyen, rpütün arkadaşlar yemedi. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Açlık başına vurmuş! 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Açlık başınıza vurmuş hakikaten, arkadaşın dediği gibi. 
Değerli arkadaşlarım, burada, biraz evvel sınırları tartıştık. Bu sınırlar, çok küçük tutul

masına rağmen, hiç olmazsa bu sınırların içinde kalanlara hizmeti tam verelim diye düşünme
yelim mi? Hastaneye yatan kişi tedavi masraflarını yeşil kartla karşılayacak; ama, yatmayan, 
ayaktan tedavi olan kişilere, bu masraflarından dolayı katılmada bulunmayacağız!.. Yani, bu 
kadar az gelire sahip, bu kadar fakrü zaruret içerisinde olan insan, ayaktan bir reçete almak 
durumunda .kalırsa, buna devlet katkıda bulunmasın mı böyle bir tasarıyı kanunlaştırırken? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yatmadığına göre, sağlam zaten o adam. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Sağlam değil. Çok kere hastanelerde yer bulmak veya 

hastaneye yatabilmek o kadar kolay değil, yol parasını bulmak da o kadar kolay değil. Biraz 
gerçekçi olalım. 

HÜSEYİN SALYALI (Balıkesir) — O işin parasını bulmak da o kadar kolay değil. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Devlet olan, devlete sahip olan, devletin Hükümeti 

olan, para meselesini de ayarlamak, ihtiyaçları insanî şartlar içerisinde tutmak mecburiyetindedir. 
Bağ-Kurlulara sosyal sigortalılara, hastanelerde yeterince hizmet verilebiliyor mu ki, böy

le Bir kanunla o hakka sahip olan kimseler de gitsin, o hastanelerde o hizmeti bulabilsinler? 
Ama, ayakta tedavi veren birçok müessesemiz var, hiç olmazsa bu insanların bu müesseseler
deki masraflarını, muayene imkânlarını, bu tasarı, kanunlaştığında sağlamalıdır. 

Bunun için, önergemizin desteklenmesini istiyorum. 
Tekrar saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
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Sayın Ünaldı'nın önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... , 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, karar yetersayısı arayınız. ^ 

BAŞKAN — Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, talebimizi niye dikkate almadınız? 

BAŞKAN — Efendim, zamanında söylemeniz gerekir; ben oylamaya geçmiştim. Bundan 
sonraki oylamadan önce istersiniz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce işaret etmiştim. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Temel İlke ve Esaslar 
MADDE 3. — a) Bu Kanun kapsamına giren vatandaşlara bu Kanunun öngördüğü te

davi hizmetlerinden hiç bir ücret ve bedel ödemeksizin yararlanmaları amacıyla birer "Yeşil 
Kart" verilir. 

b) Aylık gelir veya gelir payları artarak ikinci maddede belirtilen miktarın üzerine çıktı
ğı anlaşılanların bu Kanunla öngörülen hakları sona erer ve kendilerine verilen yeşil kart geri 
alınır. 

c) özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlara, 
talepleri halinde, hiç bir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın yeşil kart verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın Yakın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bu tasarının ka
nunlaşmasına, insanlarımızın ıstıraplarının dinmesine taraftar olduğum için sizleri uyarıyor ve 
zabıtlara de geçsin istiyorum. Çok büyük bir yanlışlık yapıyoruz. Yarın komik duruma düşece
ğiz. Bakın, yeşil kartı verdik. Burada diyor k i : "bu kanunun öngördüğü tedavi hizmetleri..." 
bir önceki maddede de, "yeşil kart alacak; fakat yatarak görecekleri tedavi hizmetleri" diyor. 
Şimdi, sizin yeşil kartınız var, yatarak tedavi görmüyorsunuz, polikliniğe gittiniz veya diyaliz 
makinesine giriyorsunuz veya röntgen tetkikleri yapılacak, biyokimya tetkikleri yapılacak... 

Sayın milletvekilleri, özellikle söylüyorum, milletvekillerini, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini, kanunlan yarın gülünç duruma düşürmüş olacağız ve bu hastanelerde büyük komiklikler 
olacak. Onun için, bu kanun tasarısının detaylı olarak izah edilmesi lazım. Bakın, tasarıda 
değil, Sayın Bakan, valiliklere gönderdiği genelgesinde "Hastane tedavisinde gerekli olan göz, 
kulak, diş, el, ve bacak protezleri dışındaki ilaç dahil her türlü tıbbî malzeme ve endoprotezler 
hastane idaresi tarafından temin edilecek ve bunların ücretleri Bakanlığımızdan istenecektir" 
diyor; daha önceki Sağlık Bakanları da ücretsiz olarak yapılacak ayaktan tedavilerin ve labo-
ratuvar ve röntgen tetkiklerinin de ücretsiz olduğunu açıkça belirtiyorlar. Ayrıca, ayaktan te
davi olarak da, birtakım şeker hastalarının, kalp hastalarının, böbrek hastalarının tedavisi var. 
Yarın siz yeşil kartı vereceksiniz; fakat, bu insanlar ayaktan tedavi gördüklerinden ilaç alama
yacaklar ve bu, hem Türkiye Büyük Millet Meclisini, hem Hükümeti, hem de milletvekilleri-
mizi çok zor duruma düşürecektir. Ben, sizleri, özellikle bu konuda uyarıyorum; bu maddenin 
çok sarih ve net bir şekilde, yarın başhekimlerle hastalar arasında kavgaya meydan vermeyecek 
tarzda çıkması lazım. ' < • . 
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Diğer taraftan -ben samimi olarak kendi inancımı söylüyorum- (b) bendinde, "genel sağ
lık sigortası uygulamasının başlangıcına kadar" deniyor. Yani Mayıs 1993. Bu tarihe inşallah 
yetişir; fakat, bunu yetiştiremeyiz. Fakirlik limitine göre her yıl bu kartı alan insanların tekrar 
komisyonlarda incelenmesinde ve bu kartların yıllık olarak update edilmesinde büyük yarar 
vardır. Bugün fakir olan insan yarın zengin, bugün zengin olan insan yarın fakir olur. Bir yığın 
emek veriyoruz, bir yığın zaman sarf ediyoruz; gelin, şu tasarıyı milletvekillerine yaraşır, ciddî 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve bakanlarına yaraşır bir ciddiyette kanunlaştıralım ve hal
kımızın ıstırabına çare olalım. 

Hepinizi en içten hürmetlerimle selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. , 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Aylık Gelir veya Gelir Paylarının Hesaplanması 
MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; ikinci maddede öngörülen aylık gelir veya 

gelir payı, aynı hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocuklar ile üçüncü dereceye kadar hısımların 
gelirleri esas alınarak hesaplanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hane halkı gelirinin hesaplanmasında her bir kişinin; 
a) Hizmet karşılığı olarak ücret veya yevmiye gibi nakdî gelirleri, 
b) Nakdî tarım gelirlerinin tutarı, 
c) Menkul veya gayrimenkul kira, faiz ve temettü gelirleri, 
d) Devletten, özel teşebbüslerden veya başkû kişi ve kuruluşlardan elde ettikleri nakdî 

transfer ve hibe gelirleri, 
e) Yukarıdaki bendlerde belirtilen türlerden aynî gelirleri, 
Gözönünde tutulur. 
Hane halkının herbirinin yukarıdaki fıkraya göre elde ettikleri nakdî ve aynî bütün gelir

lerinin toplamı hanede yaşayan hısımların sayısına bölünerek her birinin gelir payının ikinci 
maddede belirtilen miktarın altında olup olmadığı tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ANAP Grubu adına Sayın Mustafa Balcılar, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; bu madde ile ilgili bir önerge verdim, birazdan okunacak. 
Bir yanlışlık yaptığımızı Sayın Bakana ve Komisyon Başkanına izah ettim, önce ikna ol

dular; ama, sonradan maddeyi değiştirmek istemediklerini ifade ettiler. 
Tasarının 4 üncü maddesinin (b) fıkrasında, "Nakdî tarım gelirlerinin tutarı" diyor. Yani, 

bununla kastedilen, ailenin brüt tarım gelirlerini, aylık gelir ve gelir paylarını hesaplanmada 
nazarı dikkate alma gibi bir durumdur. Bunu, bugünkü rakamlarla hesaplamaya kalktığımız 
zaman 4 kişilik bir ailenin gelirinin, yıllık (175 000x4x12) 8 milyon 400 bin liralık gelirin altın- , 
da kalması halinde bu kanundan istifade etme keyfiyeti söz konusudur, 

Ben, Eskişehir Milletvekili ve çiftçilikle iştigal eden bir kişi olarak söylüyorum : 8 milyon 
400 bin liralık geliri brüt olarak tç Anadolu Bölgesinde 6 ton buğday ve 35 ton pancar karşıla
maktadır. 6 ton buğday, sulu arazide 10 dekardan, kıraç arazide 20-25 dekardan çıkar. Ben, 
taban politikası yapan ve çiftçiliğimden dolayı köylerle oldukça iyi ilişki içerisinde olan birisiyim. 
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Tasarının bu şekliyle geçmesi halinde, Eskişehir köylerinde, yüzler demiyorum, onlar mertebe
sinde sembolik sayıda kişi bu kanundan istifade edebilecektir. 

Eğer gayeniz "Böyle bir kanun çıkardık, tşte seçim arifesinde verdiğimiz sözleri yerine 
getiriyoruz" ise, mesele yok; ama gayeniz, vatandaşa gerçekten bu konuda yardımcı olmaksa, 
verdiğim rakamlar doğrudur. Aksini iddia eden arkadaşıma daha detaylı da izah ederim. 

4 üncü maddenin (b) fıkrasındaki "nakdî tarım gelirlerinin tutarı" ibaresi brüt anlamın
dadır. Dolayısıyla, vermiş olduğum ve az sonra oylanacak olan, "nakdî tarım gelirlerinin net 
tutarı" şeklindeki önergeye destek vermenizi rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar. ' 
Şahsı adına söz isteyen Sayın Gaffar Yakın?... Yoklar. 
Buyurun Sayın özsoy. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de, 
2 nci maddede serd edilen 175 bin liranın tespiti konusunda nelere bakılacağı ve hesaplanması 
hususu üzerinde söz aldım. 

Biraz sonra, yine tasarıyı incelerken göreceğiz ki, il ve ilçelerde komisyonlar toplanacak. 
Bü komisyonlar, 4 üncü maddede serd edilen "a", "b" , "c" , " d " ve " e " fıkralarını göz önüne 
alarak, "175 bin liralık aylık geliri var mıdır, yok mudur?" konusunu tartışacak, yeşil karta 
hak kazanıp kazanmadığını ilan edecek ve hak kazanana yeşil kartı verecektir. 

Üzerinde durmak istediğim, anlayamadığım ve ileride komisyonlarda da büyük tartışma
lara sebep olacak iki madde var. Bunları okuyacağım ve Sayın Bakanım herhalde açıklamasını 
yapacaklardır. ' 

. Devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde ettikleri nakdî trans
fer ve hibe gelirleri... 

Bizim toplumumuzda hibenin adı başka şeydir; zekâttır, fitredir, sadakadır. Eğer biz, "sa
daka, fitre alıyor musun, zekât alıyor musun?" diye sormaya ve hesaplamaya kalkarsak, top
lumun ahlakî değerlerine ihanet etmiş oluruz. Bırakın, alsın 175 bin liranın üstünde fitresini, 
zekâtını, sadakasını. İlla ki, yeşil kart almak için, "bu hibeyi kimden aldın, kaç para aldın, 
fitre aldın mı, zekât aldın mı, sadaka aldın mı?" diye araştırmanın gereğini ben bilemiyorum. 

Ayrıca (e) bendinde "Yukarıdaki bentlerde belirtilen türlerden aynî gelirleri" deniyor. 
Aynî gelir; pantolon, ceket, kap kaçak veyahut da bir yastık, yorgan, çarşaf hibe edilecek 

ve bu aynî gelir olacak. . . 

Bu kanunu ben Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda şöyle tarif etmiştim : Herhalde asga
rî ücreti çok yüksek bir ileri ülkenin -adı yeşil kart olsun olmasın- kötü bir tercümesinden alın
mış!.. öyle ifadeler var ki, anlaşılması zor, muğlak, çekilen tarafa gidiyor; öyle deyimler var 
ki, Türk toplumuna ve Yüce Meclisin altına imza koyacağı kanuna yakışmıyor. Bunun ayıbı 
da bize yeter. 

Saygılar sunuyorum. • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, ben hiç konuşmadım, ben de konu
şacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika, sizi çağırmadım efendim. 
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Şahısları adına söz isteyen Sayın Yakın?.. Yok. 
Sayın Balyalı, buyurun efendim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun kıymetli millet

vekilleri; Yeşil Kart Yasa Tasarısı bugün Mecliste görüşülüyor. Sayın muhalefet, çok güzel mu
halefet yapıyorsunuz ama, size söylüyorum; dağa taşa burada yaptığınız muhalefetin etkisi gi
diyor ve çok puan da kaybediyorsunuz; bunu bilin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İyi söyle ki, iyi anlasınlar. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Evet. • 
Arkadaşlar, ikinci konu : Şurada altı - yedi aydır gece gündüz çalışıyoruz; işte devletin 

hesabı, işte Sayın Bakan... Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz durumu. 50 trilyon iç borç bı
raktınız, 120 trilyon gene iç borç, 50 milyar dolar; 520 trilyon... Tamam mı?.. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Kanun maddesiyle ne alakası var bunların? 
' HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Evet, kanunla alakası var. 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, Sayın Balyalı... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Bujnun parasını siz çıkardınızda mı, böyle muhalefet 

yapıyorsunuz? 
Sayın milletvekilleri aynî gelirden bahsetti. Burada hukuk dersi vermek istemiyorum; do

kuz ay on günden evvel doğmadın her halde! Komisyonda biz bunu görüştük, üç misline artı
racağız, bunu yavaş yavaş yapacağız. Vermemiş mabut, neylesin mahmut. Boyuna atın baka
lım işkembe-i kübradan... Yeter be! Bu kadar eziyet edilmez bu insanlara. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) * 
, ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) —- Sayın Başkan, ne biçim konuşma bu böyle, bu usul yok 

Mecliste. 
BAŞKAN — Efendim, bu görüşmenin maddeyle hiç alakası yoktur. 
Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Madde üzerinde önergeler vardır, okutu

yorum : 

Türkiye Büyük Millet.Meclisi Sayın Başkanlığına 

ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ' • 

Saygılarımızla. 

Emin Kul Rauf Ertekin İbrahim Özsoy 
İstanbul Kütahya Afyon 

Ülkü Güney Fecri Alpaslan Yaşar Eryılmaz 
Bayburt Ağrı Ağrı 

Madde 4. — Bu kanunun uygulanmasında 2 nci maddede öngörülen aylık gelir veya gelir 
payı, aynı hanede yaşayan eş, ana, baba, ve çocukların gelirleri esas alınarak hesaplanır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. , 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek pevl et Ta
rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (d) bendinin aşağıda 
yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. * 

Saygılarımızla. ı 

Emin Kul İbrahim özsoy M. Rauf Ertekin 
İstanbul Afyon Kütahya 

Ülkü Güney Yaşar Eryılmaz , H. Fecri Alpaslan 
Bayburt Ağrı Ağrı 

Madde 4. — (d) Devletten özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde ettik
leri nakdî transfer gelirleri, 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (e) bendinin çıkarıl
ması, son fıkrasının aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Halil İbrahim özsoy f Ülkü Güney 
İstanbul Afyon Bayburt 

M. Rauf Ertekin Yaşar Eryılmaz H. Fecri Alpaslan 
Kütahya Ağrı Ağrı 

Hane halkının herbirinin yukarıdaki fıkraya göre elde ettikleri nakdî bütün gelirlerinin 
toplamı hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocukların sayısına bölünerek herbirine düşecek gelir 
payının 2 nci maddede belirtilen miktarın altında olup olmadığı tespit edilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 108 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Mustafa Balcılar Şerif Bedirhanoğlu Ülkü Güney 
Eskişehir Van Bayburt 

Esat Canan Ekrem Pakdemirli 
Hakkâri Manisa 

(b) Nakdî tarım gelirlerinin net tutarı 
Gerekçe : Aylık gelir hesabı brüt gelire göre hesaplandığında, yıllık 6 ton buğday üreten 

dört (4) kişilik bir aile dahi bu kanundan istifade edemeyecektir. Bu takdirde Türkiye'de, sem
bolik sayıda kişinin istifade etmesi kanunu gayesinden saptıracaktır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta

rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
İstanbul 

ve arkadaşları 

Madde 4. — Bu kanunun uygulanmasında 2 nci maddede öngörülen aylık gelir veya gelir 
payı, aynı hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocukların gelirleri esas alınarak hesaplanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kul, önergesi üzerine söz istemektedir; buyurun Sayın Kul. 

EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısı her ne kadar amacına ulaşmaktan 

çok uzaksa da, daha düzgün şekilde çıkarılması için yardımcı olmak gayesiyle bu önergeyi ver
miş bulunuyoruz. 

4 üncü maddenin, bu kanunun uygulanmasında 2 nci maddede öngörülen aylık gelir veya 
gelir payının hesaplanmasıyla ilgili metninde, aynı hanede yaşayan, ana, baba, eş ve çocukla
rın dışında, üçüncü derecedeki akrabaların da metne ilave edilmesi, 170 bin liralık aylık gelir 
bazını bazı hallerde oldukça aleyhte etkileyecek, bazı hallerde de belki lehte etkileyebilecek bir 
unsur olarak görünüyor; ama, aleyhte etkileyeceği muhakkak. 

Üçüncü derecedeki akrabaların herhangi birisinin o hanede kalması dolayısıyla, aldığı ge
lirin 170 bin lirayı etkileyecek şekilde biraz yüksek olması, o hanedeki, ana, baba, eş ve çocuk
ların yeşil kart almasını engelleyecek bir durumu ortaya çıkartacaktır. Artık, günümüzde üçüncü 
derecedeki akrabaların, hanenin temeli olan, ana, baba, eş gibi kişilere bakma yükümlülüğü 
pek yoktur. Bu aleyhte etkileme faktörünü ortadan kaldırmak bakımından, metinden, "Üçüncü 
dereceye kadar hısımları" ifadesinin çıkartılarak, "yalnız, aynı hanede yaşayan, eş, ana, baba 
ve çocukların gelirlerinin esas alınması şeklinde" bu 4 üncü maddenin birinci fıkrasının dü
zenlenmesi yerinde olacaktır kanaatindeyiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşşekür ederim Sayın Kul. 
Sayın Kul ve arkadaşlarının önergesine Hükümet ve Komisyon katılmamıştır. Önergeyi 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 108 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
ve arkadaşları 
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b) Nakdî tarım gelirlerinin net tutarı 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Gerekçeyi okuyun. 
BAŞKAN — Daha önce okundu efendim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katıl

mıyoruz. ) 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

' BAŞKAN — Sayın Balcılar ve arkadaşlarının önergesine Hükümet ve Komisyon katılma
mıştır. önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (d) bendinin aşağıda 
yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

\ Saygılarımla. 
Emin Kul 
istanbul 

ve arkadaşları 
Madde 4. — d) Devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde et

tikleri nakdî transfer gelirleri, 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kul, konuşmak istiyor musunuz? 
EMİN KUL (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gecenin ilerleyen bu saatinde belki üst üste önergeler 
hakkında söz alarak vaktinizi işgal ediyorum; ama bunu, sizi burada daha fazla tutmak için 
değil; hem sağlıklı bir yasa çıkartmaya gayret etme, hem de zabıtlara geçirmek mecburiyetimiz 
olduğu için yapmak zorundayım. Bu bakımdan, özür diliyorum. 

4 üncü maddenin (d) bendinin düzenlenmesinde, "Hibe gelir" deyimini çıkardık. Çünkü, 
hibeden kastın ne olduğu pek anlaşılır gibi değil. Biraz evvel Sayın özsoy arkadaşımın söyledi
ği gibi, zekât, fitre veya sadaka da, acaba hibe gelirleri içine girecek midir? "Buna şu kadar 
zekât verildi, bu kadar sadaka verildi, şu kadar fitre verildi" dendiği zaman, 170 bin lira aylık 
gelir hesabında bu dikkate alınacak mıdır? Hibe gelirinden kasıt nedir? Çok muğlaktır ve "nakdî 
hibe geliri" deyimi de, oldukça, bu söylediğim unsurlara tesir edecek faktörlerin içinde görül
melidir. - , ' • - . 
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Bu nedenle, "hibe" deyiminin metinden çıkartılmasını istiyoruz. Aynı zamanda, bu deği
şiklik, (e) bendinin birinci fıkrasının çıkarılmasına da ilişkin bir tekliftir. Çünkü, verdiğim öner
gedeki "göz önünde tutulur" sözcüğünün (d) bendinin altına gelmesi lazım; önerge okunur
ken, o okunmadı. Eğer, kabul edilirse,(göz önünde tutulur" ibaresinin de (d) bendinin altına 
ilavesi suretiyle önergenin oylanmasını arz ve teklif ediyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Sayın Kul ve arkadaşlarının önergesine Hükümet ve Komisyon katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek: Devlet Ta

rafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (e) bendinin çıkarıl
ması ve son fıkrasının aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Emin Kul 
istanbul 

ve arkadaşları 
"Hane halkının her birinin yukardaki fıkraya göre elde ettikleri nakdî bütün gelirlerinin 

toplamı hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocukların sayısına bölünerek her birine düşecek ge
lir payının 2 nci maddede belirlenen miktarın altında olup olmadığı tespit edilir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Katılmıyoruz. 
EMlN KUL (istanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. ' 
EMtN KUL (istanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; verdiğimiz önergede (e) bendinin madde metninden 

çıkartılmasını teklif ediyoruz. Çıkartılmasını istediğimiz metin şöyle : e) Yukarıdaki bentlerde 
belirtilen türden aynî gelirler. 

Yukarıdaki bentlerdeki türlere bakalım. Hizmet karşılığı olarak ücret veya yevmiye gibi 
nakdî gelirleri... Bu türden aynî getir nasıl olacak? Nakdî tarım gelirlerinin tutarı, menkul ve
ya gayri menkul, kira, faiz ve temettü gelirleri... Bu gelir türünün aynîsi nasıl olacak? Dolayı
sıyla, "yukarıdaki türden" atfı, baştan aşağı yanlış bir yollamadır. Kaldı ki, aynî gelirlerin öl
çümü ne şekilde yapılıp, 170 bin liralık aylık gelir unsuru içinde dikkate alınacak? Aynî gelir
den kasıt nedir? Zaten aylık geliri 170 bin lirayı bulamayan bir insanın, bir de aynî gelire mah
kûm tutulması ve muğlak bir şekilde tartışmaya açılması, kanunun bu hükmünü zedelemekte
dir, maksadını aşmamaktadır. Dolayısıyla (e) bendinin tamamıyla madde metninden çıkartıl
ması gerekir. 
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Son fıkranın değiştirilmesine gelince : Biraz önce arz ettiğim hususu istihdaf etmektedir, 
bunu kapsamaktadır. Yani, "hanede yaşayan hısımların sayısına bölünerek, nakdî ve aynî bü
tün gelirlerin" diyor. Halbuki biz "aynî" lafını attık. Hane halkının her birinin, yukardaki 
fıkraya göre elde ettikleri nakdî bütün gelirlerin toplamı, hanede yaşayan, eş, ana, baba ve ço
cukların sayısına bölünerek... Dolayısıyla, "hısımlarının" derken, burada, "hanede yaşayan 
hısımlarının" diyor. Bir önceki maddede gördünüz, "üçüncü dereceye kadar olan hısımlarının" 
diyor; halbuki bu maddede, "hısımlarının" diyor. Bu "üçüncü derecede" nereye kadar gidi
yor bu hısımlar? Dolayısıyla, çok acele düzenlenmiş bir kanun metni olduğu için, bu şekilde, 
Meclisten geçmesi herhalde doğru olmayacaktır, birbiriyle çelişik maddeler ve ifadeler halinde 
karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla, biraz önceki gerekçemde arz ettiğim gibi, hem "aynî" keli
mesinin son fıkradan çıkması, hem de "hısımlarının" yerine, sadece eş, ana ve çocuklarının 
sayısının dikkate alınması gayesiyle önergemiz verilmiştir; takdirlerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Sayın Kul ve arkadaşlarının önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
4 üncü madde üzerinde müzakereler böylelikle tamamlanmıştır. 
4 üncü maddeyi oylarınıza... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. ' ' 

Kapanma Saati : 23.16 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 23.34 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Avc» 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin 84 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumu
nu açıyorum. 

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

8. — Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tara
fından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/391) (S. Sayısı : 108) (Devam) ' , 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Konuşulmakta olan tasarının 4 üncü maddesinin oylanmasında kalmıştık. 
Dördüncü maddenin oylanmasında karar yetersayısı istenmişti; onun için ara vermiştik.' 
4 üncü maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Karar yetersayısı yoktur. 
Tekrarladığımız takdirde de olması ihtimali mevcut olmadğından, görüşmelere kaldığımız 

yerden devam etmek, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Haziran 1992 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.37 

1 • e — — — — — — 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kurtköy Havaalanı, Kartal Sanayi Tesisleri ile 
Asfalt Fabrikasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nınyazılı cevabı 
(7/129) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Seçim meydanlarındaki vaatleriniz zincirinden olarak; yöre halkının öğrenmek istediği; 
1. Kurtköy hava alanına ne zaman başlayacaksınız? 
2. Kartal'daki sanayi tesislerini ne zaman ilçe dışına taşımaya başlıyacak, öncelikle han

gi fabrikadan işe başlayacaksınız? 
3. Koalisyon hükümetiniz kurulduktan sonra Kartal Belediye Başkanı tarafından şehrin 

merkezinde, mahallenin içinde kurulan asfalt fabrikasını da kaldıracak mısınız? 
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'.•'.' ' ' T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 17.6.1992 
Sayı : B.09.9.BHİ.0.00.00.25/2-A/2726 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 

yazılı soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM'nin 22.4.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/129-1285/5327 sayılı ' 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 28.4.1992 gün ve B.02.0.KKG/106-1747/04141 sayılı yazısı. 
. c) Devlet Bakanlığının (Akın Gönen) 30.4.1992 gün ve B.02.0.006/154 sayılı 

yazısı. 
İlgi (a) ve (b) yazılar gereğince; ilgi (c) yazı ilişiğinde alınan İstanbul Milletvekili Halit 

Dumankaya'nın, Kurtköy hava alanı ile Kartal Sanayi Tesisleri ve şehir merkezinde kurulan 
asfalt fabrikasına ilişkin yazısı soru önergesi incelenmiştir. 

1. a) İstanbul - Atatürk Havalimanı'ntn gerek hava, gerekse kara yönü ile sınırlı tevsiat 
özellikleri dikkate alınarak, büyük gelişim içindeki sivil havacılık hizmetlerinden bir bölümü
nün civarda gerçekleştirilecek olan havaalanına aktarılması için çalışmaların sürdürüldüğü, 

b) Savunma Sanayii Müsteşarlığının Koordinatörlüğünde planlaması yapılanjfoeri Tek
noloji Endüstri Parkı (İTEP) ve Havaalanı pistine ait projelerin 1990 yılında Ulaştırma Ba
kanlığına intikal ettirildiği ve onaylanarak gönderildiği, 

c) Pist ve taksirutların aksları ile yaklaşma ışıkları akslarının kesin konumunun araziye 
aplike edildiği, ayrıca havaalanı arazisine ait jeolojik etütler ile yakın çevresindeki malzeme 
ocakları tespit çalışmalarının tamamlandığı, 

d) Bu mahalde 13 milyon metrekare arazinin kamulaştırma işlemlerinin yapıldığı ve bu- . 
nun için 475 Milyar harcandığı, bunun yanında, İTEP ve Havaalanı ile ilgili detay çalışmaları
nın master planı aşamasında halen devam ettiği, Ulaştırma Bakanlığından öğrenilmiştir. 

2. a) Kartal Belediyesine ait söz konusu asfalt, fabrikasının iddia edildiği gibi koalisyon 
hükümeti kurulduktan sonra değil, tam aksine çalışmalarının çok önceden başlatıldığı ve 27 
Eylül 1991 tarihinde halka açık bir törenle hizmete sunulduğu, 

b) Asfalt fabrikasının bahsedildiği gibi şehrin içinde olmadığı, halen bölgedeki sanayi 
merkezinin en yoğun olduğu ve çevresinde tek bir konutun dahi bulunmadığı Çavuşoglu 
Sanayii caddesi üzerinde kurulduğu, 

c) Asfalt tesisinin en son İtalyan teknolojisine göre yapıldığı ve kesinlikle çevreye kirlili
ği yaratmayan, çalışırken de duman ve gürültü çıkarmayan bir yapıda, son sistem hava mikro 
filtreye havi, filtre bedelinin ise sistemin 1/3'üne eşit olduğu, kirliliğe hiç katkısı olmadığının 
İtalya Marini Firmasınca saptandığı ve bu hususta rapor bulunduğu, sistemin İtalya'nın mer
kezî yerlerinde de kurulmasına izin verilerek çalıştırıldığı, 

Dolayısiyle, asfalt fabrikasının kaldırılması gibi bir düşüncenin söz konusu olmadığı ve, 
talebin karşılanabilmesi için tesisin tam kapasite ile çalıştırılacağı, 
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Ayrıca, ilçenin asfalt ihtiyacını süratle karşılayan ve bu sezon 300 000 ton asfalt dökmek 
suretiyle tüm yakınmaları ortadan kaldıracağını yöre halkına açıklayan Kartal Belediyesinin 
hizmete yönelik faaliyetinde endişe edilecek bir durumun görülmediği İçişleri Bakalığınca mü-
şahade edilmiştir. 

3 ; Kartaldaki Sanayi tesislerinin ilçe dışına çıkarılması yönünde Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına herhangi bir müracaat olmadığı için bu hususta bir çalışma yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

2. — istanbul Milletvekili Halü Orhan Ergüder'in, Müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı (YOK) 
Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Onur Kumbaractbast'nın yazılı cevabı (7/195) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

istanbul 

Sorular : 

1. Halen Baknalığınızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre
ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan Müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? . 

3. Anılan Müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için belirli 
bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanmadığı? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 17.6.1992 
Sayı : B.09.9.BHİ.0.00.00.25/2-A-2728 
Konu : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in 

'• yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 21.5.1992 gün ve KAN.KAR.MD.: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/195-1582/6501 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlığımızdaki 
Müşavirler ile 2547 Sayılı (YÖK) Yasaya göre ataması yapılan öğretim üyelerine ilişkin yazıh 
soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Söz konusu kadrolara ataması yapılan bu görevlilerin adı soyadı ile öğrenim durumla
rı, bundan önceki görevler ve aldıkları ücretler ilişikte sunulmuştur. 

. 2. 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 18 inci maddesi uyarınca, Bakan
lığımıza tahsis edilen yirmi Müşavir Kadrosunda, fiilen görev yapan onüç Müşavirimiz bulun
maktadır. 

3. Müşavirlerden Bakanlığımızda fiilen çalışmakta olanlara, eskisi gibi, uygun bir yer 
ve görev verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ 
Almakta 

Adı ve Soyadı 

Hakkı Altun 

Atilla İzgier 
Orhan özen 
İbrahim Gündüz 

Naci özçan 

Erkan Geniş 
özden Tenik 
Turgut Yılmaz 
M. Sedat Aban 
Gültekin Aral 

D. Ali Çodur 
R.Emre Tekinbaş 
Eren Yıldırım 

öğrenimi 

AİTİA.Gaz. ve Halk. İliş 
Yüksek Okulu 1974 
AİTİA. Mal. Bl. 1969 
AİTİA. 1971 
AÜ.Siy.Bil.Fak.İkt. ve 
Mal. Blm. 1976 
AİTİA. 1969 

AİTİA. 1967 
İÜ. Huk. Fak. 1962 
ADMMA.Mim.B1.1977 
ADMMA. İnş. B1.1979 
İTÜ. İnş. Bl. 1954 

İTÜ. İnş. Bl. 1973 
ODTÜ. Şeh. Bl. 1979 
AİTİA. 1966 

Daha önceki görevi 

Şube Müdürü 
Uzman 
özel Kalem Müdürü 

Müsteşar Yardımcısı 
İller Bankası Genel Mü
dür Yardımcısı 
Uzman 
Araş.Pl.Koor.Krl.Başk. 
Yap.İşl.Gn.Md. Mimar 
Yapım Dairesi Başkanı 
İller Bankası Genel Md. 
Mühendis (eski) 
İller Bank.Gn.Md. Yrd. 
APK Uzmanı 
Konut Koop. Dai. Bşk. 

Atanma tarihi 

17.9.1985 
18.3.1986 

31.12.1991 

21.12.1991 

5.2.1991 
10.3.1986 
7.3.1992 

20.12.1989 
18.9.1991 

31.3.1988 
24.4.1992 
22.5.1992 

7.8.1981 

olduğu aylığı 

3 972 000 TL. 
4 080 000 TL. 
4 122 000 TL. 

4 526 000 TL. 

4 184 000 TL. , 
3 080 000 TL. 
4 343 000 TL. 
4 080 000 TL. 
3 985 000 TL. 

4 834 000 TL. 
4 177 000 TL. 
4 050 000 TL. 

— 

X Aylık ödemk, her türlü zamlar ile diğer malî, sosyal lıak ve yardımları Toplu Konut idaresi 
Başkanlığınca ödenmektedir. * 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ 

Prof. Dr. Albay Birand Müsteşar (Görevlendirme) 2 981 000 TL. 
Öğr. Gör. Enver Arsal Yıldırım Müsteşar Yardımcısı (Görevlendirme) 2 981 000 TL. 
Doç. Dr. Gencay Şayian Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir 

Vekili (Görevlendirme) 2 981 000 TL. 
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Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısına vcıilen açık oyların sonucu 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 

, M. Selâhattin Kılıç 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkogîu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
İsmet Atilla 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mi kail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Ömer Ekinci 
Bilâl Güngör 
H. UIuç Gürkan 
Orhan Kilercioğlu 

trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Al tun 

-Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Büğet 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdulbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

450 
251 
251 

199 

BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Bayi az 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
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ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman '-
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdullah Fırat 
ismail Köse 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay ' 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 

Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. tstemihan Talay • <. 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş. 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Emin Kul 
Ziyaeddin Sdçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 

Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KmiKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz , 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOACAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç \ 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAH\A 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
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MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönçn 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
Irfettin Akar 
Muzaffer îlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 

AFYON 
Baki Durmaz 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
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ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül .' 
Ural Köklü 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun -
Necdet Yazıcı 

Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
O. Mümtaz Soysal (İz.) 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu (İz.) 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
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BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan (İz.) 
ÇANKIIR 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer. Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (İ.A.) 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

Gürhan Çelebîcan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner •> 
Tunca Toskay 

Hüsamettin Cindoruk (Başkan) Şadan Tuzcu 
GAZİANTEP 

Mustafa Doğan 
Mehmet Özkaya (İz.) 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
imren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 

İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Işılay Saygın 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
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Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip (İz.) 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

MATALYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 

B : 84 17 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 

Î Ü K 
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Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak (İz.) 
TOKAT' 
Ahmçt Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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____: . i' 
BAŞKANLIĞIM GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. -*- Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvckili 
Şevket Kazan'ın sahibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kö
tüye kullanarak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavıt Çağlar 
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddelen uyarınca bir genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) (Görüşme günü : 23.6.1992 Sah) 

S E Ç İ M -

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — 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) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 08 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — 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) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

•11. — 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) 

12. — 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) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları 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) 

• 15. — 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) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

,19. — 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) 

20. — 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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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak 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 oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
iıici, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlan tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasma ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlannı tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerluyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşımn, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

— _ . ["4"] __J __ ; . ____—_____—__ _ .—: 
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33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun 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) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşımn, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını 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) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını 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) 

37. — 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 (10741) 

38. — 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 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerim 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) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

— • T ;
 : 5 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Aşiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Aşiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, ^ 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre- ' 
mindc binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşımn, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Ceyat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşımn, Sarp Sımr Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet uenn ve ı J arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alıncak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 
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1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Çakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/83) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk Üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

v (6/93) " 
*17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku

rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

— ' Tl — _ ____________ 
(H*) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 

.(6/100) 
*19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 
20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci*nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi

yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 
21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 

yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 

Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptınlan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon.Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) ' 

29. — 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) 

30. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

31. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*32. — 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) 

*33. — 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) 
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*34. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
iline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35. _ istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

36. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

39. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/127) 

41. —^istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) , 

42. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ilinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

43. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakamndan sözlü soru önergesi (6/131) 

45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) , 

46. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47.— istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı-
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 
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49. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Înceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Baymdırlık ve İskan Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin,. Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — 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 Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — 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) 

63. — 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) 

— : ——0 — 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'mn, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — 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) • • ' • ' . ' " • ' • 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — 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) 

71. — İstanbul Milletvekili Adnan. Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — 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) . 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

.74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret' Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. — 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) 
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78.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşlann hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan vebir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletyeıdli Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır Üi Dicle 
İlçesinde inşaattan yanm kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — 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) 

86. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'în, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

97. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakammn günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — 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) 

105 — 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) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — 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) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili- * 
ğinçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

110. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

1J2. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları -ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

.114. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

115. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

116. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

117. — 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) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fmdık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

120. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

121. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon' un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/215) 
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124. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

125. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

126. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

130 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) . 

131. — 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) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

134. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) > 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

137. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) . , 
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138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ye 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) . 

140. — 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) 

141. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

142. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru Öner
gesi (6/235) . , .' 

143. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

145. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'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) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

148. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

150. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

151. — Trabzon Milletvekili EyüpÂşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
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152. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

155. — 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) 

156. — 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) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

160. —Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) -

162. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

163 — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

164. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

165. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

18 ; : . ; . . ; : 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uvartnea sözlü soruva çevrilmiştir. 
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167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) ' • • 

168. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

169. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasmın Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

170. — 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) 

171. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

172. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

173. — 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) • 

174.— Muğla Milletvekili Nevşat Özcr'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

175. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tanm Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengütfün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

179. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

180. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

181. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

182. — 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) 
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- 183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın* in, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/278) 

184. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücclen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

185. — Konya Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

186. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) 

187. — 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) 

188. — 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) 

189. — Konya Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için İzin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

190. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) -

191. — 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) 

192. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

193. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

194. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

_ "âÖ] ; ; _ _ : ; ' ; _ 
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198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

201. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

203. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

204. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş- . 
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

206. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

207. —7 istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

208. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ccrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

209. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

210. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

211. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
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212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

213. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'in, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

214. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

215. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

216. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

217. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne 
zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/314) 

218. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun per
sonel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/316) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinde pancar üreticilerinin 
paralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/318) 

222. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

223. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankarâ-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 
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1. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (1/15) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

2.— 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 2U Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarilü : 29.4.1992) 

3.— 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

4. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/207) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

X .5. — Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 Arkadaşının, 27.5.1988 Tarih 
ve 3461 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/380, 2/163) (S. Sayısı : 
92) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

6. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

7. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mani
sa Milletvekili Tevfik Diker ite Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/359, 2/49, 
2/280) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) ' •' 

8. — Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Ydşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (1/391) (S. Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 15.6.1992) 

9. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'-
nın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/110) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 15.5.1992) 

x 10. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 10.4.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

x 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/305), (S. 
Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

12. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma ta
rihi : 21.2.1992) 

13. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Şırnak 
Milletvekili Mahmut Alınak ve 2 Arkadaşının; 16.10.1981 Tarih ve 2533, Sayılı Siyasî Par
tilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/320) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 10.6.1992) 

14. _ Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1992) 

15. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

16.— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma.tarihi: 6.1.1992) 

17. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

18.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hak
kında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

x 19. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 20. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

24 
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X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
21.2.1992) 

23. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Ta
rih ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fık
rası Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

x 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1992) 

x 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 
28.2.1992) 

27. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlan 
raporları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

. 28, — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okut
ma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla 
Değişik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

29. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasımn Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3,3.1992) 

30. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonlan raporları (1/342) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 
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31. •—Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Ta
rihli ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 
12.11.198Ö Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

32. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

33; — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

34. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

35. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayı
sı : 75) (Dağıtma tarihi: 5.5.1992). 

36. —Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

37. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/348) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

x 38. —Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunların
da Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/343) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

39. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1992) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey ir
landa Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunması
na ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayı
sı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

26J 
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X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/283) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Ara
sında İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

43. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 
Sayılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

44. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Tur
han Tayan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının 
Affı Hakkındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayı
sı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

46. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayı
sı : 94) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. —Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/269) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilme
si Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek. Kabulü Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımla
rın Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/295) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 



7 
. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE . 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 50. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirle
yen 59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/268) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 51. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşlcr 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
26.5.1992) 

X 52. — însan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yön
lendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
26.5.1992) -

X 53. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde 
Üçlü Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dı
şişleri komisyonları raporları (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkra
sının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1992) 

55. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. 
Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

56. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (İ/400) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma 
tarihi : 15.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 61) 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir 
Mkra Eklenmesine* İlişkin 18 Sayılı ICanun Hükmünde Ka

rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Rapora (1/15) • 

T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 3.1.1979 
Başkanlığı 

Sayı : 101-1/12/10242 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir EVkra Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 64 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türk Ticaret Kanununun 288 inci maddesinde sermaye artırımı için sermaye taahhüdün
de bulunan gerçek ve tüzelkişilerin taahhüt ettikleri sermayenin dörtte birini bloke etmeleri 
gerekmektedir. Ancak, 1975 yılı Bütçe Kanununa kadar Bütçe Kanunlarına konulan bir hü
kümle Kamu iktisadî Teşebbüsleri için uygulanmayan bu hüküm Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararı üzerine Bütçe Kanunlarına konulamaz olmuştur. Anılan madde hükmünden Kamu İk
tisadî Teşebbüslerine ayrıcalık tanınması amaçlanmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 9.3.1992 

Esas No. ': 1/15 • ' 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci Maddesine Bir Fıkra eklenmesine İlişkin 
18 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı (Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) temsilcilerinin katılmasıyla Komisyonumuzun 4.3.1992 tarihli 
6 ncı birleşiminde konu görüşülmüştür. 



Kanun Hükmündeki Kararnamenin geneli üzerinde görüşmelere başlanıldı. Kararname
nin genel gerekçesi okundu, Hükümet temsilcilerinin verdikleri ilave bilgiler dinlenildi. Karar
namenin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra üyeler görüşlerini belirttiler. Hükümet 
temsilcileri yapılan eleştirilere gerekli yanıtları verdikten sonra, kararnamenin maddelerine ge
çilmesi oylanarak kabul edildi. 

Birinci madde üzerinde yapılan görüşmeler esnasında verilen bir değişiklik önergesi be
nimsendi, değişiklik önergesine göre 1 inci madde; 18 sayılı KHK'nin çıkarıldığı sırada yürür
lükte olan 440 sayılı iktisadî Devlet Teşekkülleri Hakkında Kanundaki Kamu İktisadî Teşeb
büsü tanımıyla halen yürürlükte olan 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamedeki Kamu iktisadî teşebbüsü tanımı farklı olduğundan uyum sağla
mak amacıyla Kararnamenin 1 inci maddesi değiştirilerek kabul edilmiştir. Daha sonra Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

İşbu Komisyon raporumuz gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkdn 
Azimet Köylüoğlu 

Sivas 
Sözcü 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara 

Üye 
Mustafa Fikri Çobaner 

İsparta 
Üye 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Başkanvekili 
Abdurrahman Ünlü 

Kırıkkale 
Kâtip 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Üye 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Üye 

Ender Karagül 
Uşak' 

lürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 18 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Rkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci maddesinin değiştirilmesi, 26.9.1978 tarihli 
ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak; Bakanlar Kurulunca 12.12.1978 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Ortaklık biçimindeki Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye artırımında, Hazine ve Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine ait paylar için bu hükümler uygulanmaz" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir flkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Ortaklık biçimindeki Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıklarının kuru
luş ve sermaye artınmında, Hazine ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait paylar için bu hüküm
ler uygulanmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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girer. 

(Hükümetin Teklif Ettiği 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

MADDE 2. — Bu Kanuni Hükmünde Kararname hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 

MADDE 3. —Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
O. Eyüpoğlu 

Devlet Bak.-Başb. Yrd. 
H, Çetin .;•' 

Devlet Bakanı V. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A, R. Seplioğlu 
Devlet Bakanı 

A. Şener 
Millî Savunma Bakanı 

H. E. Işık 
Dışişleri Bakanı 

G. Okçun 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Uğur 
Ticaret Bakanı 
77 Köprülüler 

Güm. ve Tekel Bakanı 
77 Mataracı 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
M, Yüceler 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
. O. Alp 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
D. Baykal 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Orman Bakam 
V İlhan 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. işgüzar 

Yerel 

Cumhurbaşkanı 
E S. Korutürk 

Devlet Bak.-Başb. Yrd. 
E Sükan 

ı Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Adalet Bakanı 
M. Can 

İçişleri Bakanı 
77 Ozaydınlı 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
M. Tan 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

İşletmeler Bakam 
K. Bululoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
A. Topuz 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Kültür Bakanı 
A. 77 Kışlalı 

Yönetim Bakanı 
M. Ozdemir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 68) 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu
nun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Haklunda 469 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/312, 1/314) 

T.C. 
Başbakanlık 30.12.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-220/06417 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
18.12.1991 tarihinde kararlaştırılan "211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 
47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ve gerekçesi ekli olarak gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Günümüzde anarşi ve terör devlet düzenini yıkmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik 
kademelerinde görev almış ve öldürülmeleri halinde kamuoyunda infial uyandıracak personeli 
hedef seçmekte, bu şekilde ölüm listesine aldığı personele karşı pusu kurarak beklemeksizin 
silahlı saldırıda bulunmaktadır. 

Terör eylemleri nedeniyle can güvenlikleri tehlikede olan askerî personelin korunmalarını 
sağlamak amacıyla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 nci maddesi 
gereğince koruma birlikleri teşkil edilmektedir. 

Bu Kanunun 87 nci ve devamı maddelerinde askerlerin silah kullanmasını gerektiren hal 
ve şartlar ile silah kullanma dereceleri sınırlı olarak ve aşamalı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu 
hükümlerin, koruma görevlisi askerî personeli; gerek korudukları kişilerin, gerekse bu görev 
nedeniyle kendilerinin can güvenliklerine yönelik eylemlere karşı müdahalede tereddütlere ve 
duraksamaya ittiği görülmektedir. Koruma birliklerinin teşkilinden amaç ise, eylemlerin anın
da bertaraf edilmesi ve caydırıcılığın daha etkili bir şekilde sağlanmasıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun, karakol, karakol nöbetçisi, devriye ve asa
yişi temin için görevlendirilen askere tanıdığı silah kullanma yetkisinin, koruma görevlerinin 
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yerine getirilmesinde yetersiz kaldığı dikkate alınarak, bu Kanunun 47 nci maddesi uyarınca 
koruma hizmetlerinde görevlendirilen personelin, diğer kanunlarda gösterilen silah kullanma 
yetkisiyle de donatılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 

nci maddesine üçüncü bir fıkra ilave edilerek, koruma birliklerinde görev alan personele; bu 
Kanunun 87 nci maddesinde belirtilen karakol, karakol nöbetçisi ve devriye sıfat ve yetkileri 
ile silah kullanma yetkileri yanında 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve diğer ka
nunlarda gösterilen yetkileri kullanabilmeleri, ayrıca korudukları kişilere karşı silahlı saldırıya 
teşebbüs edilmesi halinde hedefe doğrudan ve duraksamadan ateş edebilmeleri imkânı sağlan
maktadır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.1.1992 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-1/86/06331 ."•••' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 ind Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Ana
yasanın 91 inci maddesi uyannea bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun değişik 70 inci maddesi hükmüne 
göre, emekli askerî personele Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, sağ- ^ 
lık karnesi verilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, madde 
metninde "emekli uzman jandarma" ifadesinin yer almadığını belirterek, emekli uzman jan
darmalara ve bunların aile fertlerine sağlık karnesi vermemektedir. Bu nedenle uzman jandar
ma personeli ve yakınları, bu personelin emekli olmasından sonra sivil sağlık kuruluşlarından 
yararlanamamaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabiî olarak görev yaptıklarından, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra, askerî 
hastanelerden faydalanamamaktadırlar. 

Subay ve astsubay emeklilerinde olduğu gibi, uzman jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetle
rinde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sivil memurların da emekli olduktan 
sonra Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından verilen sağlık hizmetlerinden ve askerî 
sağlık kurum ve kuruluşlarından faydalanabilmeleri imkânını sağlamak, böylece disiplin ve 
moral bakımından Silahlı Kuvvetler personeli arasında ayırım yapmamak gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 



70 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "askerî hemşire emeklileri" de 657 sayılı Ka
nuna tabi olarak görev yapan memurlardan olmakla, tekrardan kaçınılmak için bu personel 
fıkra metninden çıkarılmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan 657 sayılı Kanuna ta
bi memur emeklileri bir bütün olarak fıkra metnine eklenmektedir. 

3683 sayılı Kanunla, Silahlı Kuvvetlerde yaptığı görev sırasında şehit olan erbaş ve erlerin 
geride kalan dul ve yetimlerinin askerî sağlık kurumlarından istifade etmeleri sağlanmıştır. Aynı 
birlikte, aynı görevi yapanlardan şehit olanların dul ve yetimleri için askerî hastanelerden ya
rarlanma imkânı mevcut iken, yaralanarak sakat kalan yedeksubay, erbaş ve erlere ve bakmak
la mükellef oldukları aile fertlerine bu imkânın verilmemesi eşitsizliklere neden olmakta ve per
sonelin moralini menfi yönde etkilemektedir. Bu bakımdan 211 sayılı Kanunun 70 inci madde
si kapsamına, bu personelin ve aile fertlerinin de alınması uygun mütalaa edilmektedir. 

Emekli askerî personelin çalışan eşleri ile diğer sağlık kurumlarından sağlık yardımı alan 
eşlerine, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından sağlık karnesi verilmemekte, dolayı
sıyla söz konusu eşlerin, askerî sağlık kurum ve kuruluşlarından da yararlanmasına imkân ol
mamaktadır. Bu durumdaki eşlerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bu kişiler de nu;d-
de kapsamına alınmaktadır. 

Ayrıca, İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde, aile tabiri içinde evlatlıklar ve üvey 
çocuklar da yer aldığı için 70 inci maddenin üçüncü fıkrasında da aynı ibareye yer verilmektedir. 

Belirtilen sebeplerle bu Kanun Hükmünde Kararname tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
MilK Savunma Komisyonu 13.1.1992 
Esas No. : 1/312-1/314 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
70 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Komisyonumuzun 
9.1.1992 tarihli 4 üncü Birleşiminde ilgili Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık müşavirleri ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesi taşarı ile Kanun Hükmünde Kararnamenin 
211 sayılı Kanunun değiştirilmesi amaçlandığından birleştirilerek görüşülmesi kararlaştırılmış 
ve daha sonra tümü üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Tasan ile, terör eylemleri nedeniyle can güvenlikleri tehlikede olan askerî personelin daha 
iyi korunmalarını sağlamak amacıyla 211 sayılı Kanunun 47 nci maddesine bir fıkra eklenerek 
koruma birlikleri teşkili Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Koruma birliklerinin teşki
linden amaç ise, eylemlerin anında bertaraf edilmesi ve caydırıcılığın daha etkili bir şekilde 
sağlanması için de korumalara silah kullanma yetkisi verilmiştir. Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 68) 
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Kanun Hükmünde Kararname ile 211 sayılı Kanununun 3683 saydı Kanunla değişik 70 inci 
maddesi değiştirilerek istenmektedir. Bununla mer'i kanundaki boşluk doldurulmaktadır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 inci Maddesinin (e) bendi 
uyarınca, harp okulları, üniversite ve yüksekokullar ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komu
tanlığına bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askerî öğrenciler ve astsubay 
sınıf okulu öğrencilerinden emekli keseneği kesilmekte ve yine aynı Kanunun 12 nci Maddesin
den de bu kişilerin sandıktan faydalanacaklar kapsamına alındığı anlaşılmaktadır. Bu durum 
karşısında; anılan Kanunun 55 inci Maddesi çerçevesinde, öğrencilikleri sırasında vazife malu
lü durumuna düşenlere vazife malulü aylığı bağlanmaktadır. Söz konusu kişiler 5434 sayılı Ka
nun kapsamında mütalaa edilip, bunlardan kesenek kesildiğine ve bunlara vazife malullüğü 
aylığı bağlandığına göre, bu kişilerin sandığın sağlık hizmetlerinden de diğer iştirakçiler gibi 
yararlanmaları en doğal haklan olmalıdır. Bu bakımdan, 211 sayılı iç Hizmet Kanununun 3683 
sayılı Kanunla değişik 70 inci Maddesinde değişiklik yapılarak, yukarıda belirtilen öğrencile
rin ve aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarına imkân getirilmektedir. Aynı 
görüş ve düşünceler ile vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen bu kişilerin 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertlerinin de belir
tilen sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır. 

Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi 
2 nci madde olarak Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuz
ca 3 üncü ve 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bu Tasarı ve Kanun Hükmünde Kararnamenin birleştirilmesi nedeniyle tasarı ve Kanun 
Hükmünde Kararnamenin başlıkları da Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

İş bu raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Baki Tuğ 
Ankara 
Sözcü 

Mustafa Kaçmaz 
Van 
Üye 

Etlıern Kekkçi 
Afyon 

Üye 
Asım Kaleli 

tçel 
Üye 

Gurlıan Çelebican 
İstanbul 

Üye 
Nevzat Çobanoğlu 

İzmir 

Başkanvekili 
Selim Sadak 

Şırnak 
Kâtip 

M. Sabri Güner 
Kars 
Üye 

Yücel Seçkirier 
Ankara 

Üye 
Mukadder Baseğmez 

İstanbul 
Üye 

ismail Safa Giray 
İstanbul 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 68) 



— 5 

Üye 
Tevfik Diker 

Manisa 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 16.4.1992 
Esas No. : 1/312, 1/314 -

Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 30.12.1991 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Ka
nununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile 6.6.1991 tarihli 
ve 3755 sayılı Yetki Kanunu uyarınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2.1.1992 tarihli Resmî 
Gazetede yayımı ile aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe 
giren "211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'' önhavaleleri gereği sevkedildikleri 
Millî Savunma Komisyonunda birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle birleştirilerek görüşül
melerini takiben, 13.1.1992 tarihinde Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyo
numuzun 15.4.1992 tarihinde yaptığı 33 üncü birleşimde Hükümeti temsilen Millî Savunma 
Bakanı Başkanlığında Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görü
şülmüştür. 

Tasan ile; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 nci maddesine üçün
cü bir fıkra ilave edilerek, koruma birliklerinde görev alan personele; bu kanunun 87 nci mad
desinde belirtilen karakol, karakol nöbetçisi ve devriye sıfat ve yetkileri ile silah kullanma yet
kileri yanında 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen yet
kileri kullanabilmeleri, ayrıca korudukları kişilere karşı silahlı saldırıya teşebbüs edilmesi ha
linde hedefe doğrudan ve duraksamadan ateş edebilmeleri imkânının sağlanması öngörül
mektedir. 

Kanun Hükmünde Kararname ile de, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanu
nunun 3683 sayılı Kanunla değişik 70 inci maddesi değiştirilerek, subay ve astsubay emeklile
rinde olduğu gibi, uzman jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi sivil memurların da emekli olduktan sonra T.C. Emekli Sandığı tara
fından verilen sağlık hizmetlerinden ve askerî sağlık kurum ve kuruluşlarından faydalanabil
meleri mümkün kılınmakta, Silahlı Kuvvetlerde yaptığı görev sırasında şehit olan erbaş ve er
lerin geride kalan dul ve yetimleri gibi, yaralanarak sakat kalan yedeksubay, erbaş ve erler ile 
bakmakla mükellef oldukları aile fertlerinin de askerî hastanelerden yararlanma imkânı geti
rilmekte, ayrıca emekli askerî personelin çalışan eşleri ile diğer sağlık kurumlarından sağlık 
yardımı alan eşleri ve tç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesine göre aile tabiri içinde yer alan 
evlatlıklar ile üvey çocuklar da madde kapsamına alınmaktadır. 

Üye 
Faruk Saydam 

Manisa 
Üye 

Naif Güneş 
Siirt 
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Millî Savunma Komisyonunda yapılan görüşmeler sonucunda; T.C. Emekli Sandığı tara
fından vazife malullüğü aylığı bağlanan ve bu nedenle okullarından ilişiği kesilen harp okulla
rı, üniversite ve yüksekokullar ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı fakülte 
ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askerî öğrenciler ve astsubay sınıf okulu öğrencileri 
ile 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri, bun
ların vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölümleri halinde ise sağlık hizmetlerin
den yararlanabilecek aile fertleri de 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 
70 inci maddesi kapsamına dahil edilmiştir. 

Yapılan görüşmelerde tasarı ve Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca da be
nimsenerek, Millî Savunma Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu metninin, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanu
nunun 47 nci maddesine bir fıkra ekleyen Çerçeve 1 inci maddesi ve aynı kanunun 70 inci mad
desini değiştiren Çerçeve 2 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

/ • • 

Tasarının Başlığı, kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla "211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında 2.1.1992 Tarihli ve 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı)" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

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

Sözcü 
Mahmut Öztürk 

Aksaray 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 

Üye 
Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 

Başkanvekıli 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Üye 
Mehmet Nedim Budak 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Üye 

Necjni Hosver 
Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M, Halûk Müftüler 

Denizli 
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Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Üye 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

(tmzada bulunamadı) 

Nami Çağan 
istanbul 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Z. Selçuk Maruflu 
tstanbul 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

tbrahim Kumaş 
Tokat 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtĞt METİN 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

MADDE 1. —4.1.1961 tarihli ve 211 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir, 

"Koruma hizmeti ile görevlendirilen as
ker kişiler, karakol, karakol nöbetçisi ve dev
riye sıfat ve yetkilerine sahiptir. Koruma gö
revlileri bu Kanunun, 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun ve diğer kanunların 
silah kullanmayı öngördüğü hal ve şartlardan 
herhangi birinin tahakkuku halinde silah kul
lanmaya yetkilidir. Bunlar, korudukları kişi
ye karşı silahlı bir saldırıya teşebbüs edilmesi 
halinde doğruca ve duraksamadan hedefe ateş 
edebilirler." 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 3683 sayılı Kanunla değişik 
70 inci maddesinin değiştirilmesi, 6.6.1991 ta
rihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak, Bakanlar Kurulunca 12.12.1991 ta
rihinde kararlaştırılmıştır, 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 3683 sayılı 
Kanunla değişik 70 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Madde 70. — Subay, askerî memur, ast
subay, uzman jandarma ve Türk Silahlı Kuv
vetlerinde görevli 657 sayılı Kanuna tabi me
mur emeklileri ile, bunların 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yarar
lanabilecek aile fertleri ve dul ve yetimleri, 
harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebep
lerden dolayı ölen yedeksubay, erbaş ve erle
rin aylık almaya müstehak dul ve yetimleri, 
harp ve vazife malulü yedeksubay, erbaş ve er
lerle bunların 5434 sayılı Kanun hükümleri
ne göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek 
aile fertleri ile, dul ve yetimleri askerî sağlık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı:! 68) 



— 9 — 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun 47 nd Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Aynı Ka
nunun 70 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

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

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme

si Hakkında Kanun Tasarısı 
(211 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun 70 nci Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında 2.1.1992 Tarihli ve 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 3683 Sayılı 
Kanunla değişik'70 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 70. — Subay, askerî memur, ast
subay, uzman jandarma ve Türk Silahlı Kuv
vetlerinde görevli 657 Sayılı Kanuna tabi me
mur emeklileri ile, bunların 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yarar
lanabilecek aile fertleri ve dul ve yetimleri, 
harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebep
lerden dolayı ölen yedeksubay, erbaş ve erle
rin aylık almaya müstehak dul ve yetimleri, 
harp ve vazife malulü yedeksubay, erbaş ve er
lerle bunların 5434 sayılı Kanun hükümleri
ne göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek 
aile fertleri ile dul ve yetimleri, Emekli San
dığı tarafından vazife malullüğü aylığı bağla-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

kurum ve kuruluşlarının yanında diğer resmî 
sağlık kurum ve kuruluşlarından da yararla
nırlar. Bunların tedavi giderleri Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığınca ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafın
dan verilir. •' \ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi emekliler ve aile fertleri ile dul ve yetim
leri hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan 
hak sahipleri ayrıca, 66 ncı maddenin (b) fık
rası hükmünde de yararlanırlar. 

Subay, askerî memur, astsubay ve uzman 
jandarma emeklilerinin 69 uncu madde kap
samındaki büyük ebeveynleri ile, erkek ve kız 
kardeşleri, evlat edinen ve evlatlıkları ile üvey 
çocuklarının muayene ve tedavileri sadece as
kerî sağlık kurum ve kuruluşlarında bu Ka
nun hükümlerine göre yapılır. Birinci fıkra
da belirlenenlerin çalışan veya emekli olup da 
diğer sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hiz
metlerinden istifade eden eşleri askerî kimlik 
kartı ve bu sosyal güvenlik kurumlarının sağ
lık karneleri ile askerî sağlık kurum ve kuru
luşlarından da yararlandırılırlar. Bunlara ait 
askerî sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi 
giderleri Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığı bütçelerinden ödenir." 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul (Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Ettiği Metin) v ' Kabul Ettiği Metin) 
nan ve bu nedenle okullarından ilişiği kesilen 
harp okulları, üniversite ve yüksekokullar ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ko'mutanlığı-
na bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim
de bulunan askerî öğrenciler ve astsubay sı
nıf okulu öğrencileri ile 5434 sayılı Kanun Hü
kümlerine göre sağlık hizmetlerinden yarar
lanabilecek aile fertleri, bunların vazife ma
lullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölüm
leri halinde sağlık hizmetlerinden yararlana
bilecek aile fertleri, askerî sağlık kurum ve ku-
ruluşları yanında diğer resmî sağlık kurum ve . 
kuruluşlarından da yararlanırlar. Bunların te
davi giderleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığınca ilgili mevzuat hükümlerine göre 
karşılanır ve sağlık karneleri Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı tarafından verilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi emekliler ve aile fertleri ile dul ve yetim
leri hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan 
hak sahipleri ayrıca 211 sayılı Kanunun 66 ncı 
Maddesinin (b) fıkrası hükmünden de yarar
lanırlar. 

Subay, askerî memur, astsubay ve uzman 
jandarma emeklilerinin 69 uncu Madde kap
samındaki büyük ebeveynleri ile, erkek ve kız 
kardeşleri, evlat edinen ve evlatlıkları ile üvey 
çocuklarının muayene ve tedavileri sadece as
kerî sağlık kurum ve kuruluşlarında bu Ka
nun hükümlerine göre yapılır. Birinci fıkra
da belirlenenlerin çalışan veya emekli olup da 
diğer sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hiz
metlerinden istifade eden eşleri askerî kimlik 
kartı ve bu sosyal güvenlik kurumlarının sağ
lık karneleri ile askerî sağlık kurum ve kuru
luşlarından da yararlandırılırlar. Bunlara ait 
askerî sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi 
giderleri Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığı bütçelerinden ödenir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan 1 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çüler 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Balalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı Y, 
Prof. E. inönü 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toplan 

Sağlık Bakanı 
K Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevlıeri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Al. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. R Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

d. Devlet Bakanı 
Ç. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. 'Çeyfıun 

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 tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbası 

. Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğıdlay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
, Prof. Â. Aks 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı V. 
N. Cevlıeri 

Devlet Bakanı 
/ . Tez 

Devlet Bakanı 
G. İleri 

Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Balalh 

Millî Savunma Bakanı V. 
/ . Sezgin 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. E. inönü 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Ahuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Turgut Ozal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı / 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceylıun 

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. Ok'lay 

İçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
M. T Köse 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. M oğul tay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

/ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 68) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 
3 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü madde
si 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

. —.— m 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :68) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 73) 

3414 Sayılı Kanunda Değişildik Yapılması Hakkında 429 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu Raporu (1/190) 

T.C. 
Başbakanlık " . ^ . 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 14.8.1990 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1/69/04290 . ' • 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
bugünkü Resmi Gazcte'dc yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ek
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbıdut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde dar gelirli ve konutsuz vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 1966 
yılında yürürlüğe giren 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belediyeler ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı (kaldırılan İmar ve İskân Bakanlığı) eliyle ülke genelinde hemen hemen bütün 
illerde ve bu illere bağlı bir çok ilçede konutlar yapılmış, bazı il ve ilçelerde ise bu Kanunda 
öngörülen şartlara uygun olarak vatandaşlarca konut yaptırılması amacıyla gerek münferit olarak 
vatandaşlara, gerekse konut kooperatiflerine tahsis edilmek üzere çok katlı olarak planlanan 
konut inşaatına hazır arsalar dağıtılmıştır. 

11.3.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3414 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, 775 sa
yılı Kanuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca başlatılmış olan iş ve işlemlere adı geçen 
Bakanlıkça devam edileceği ve Kanunda öngörülen devir işlemleri ile birinci fıkradaki iş ve iş
lemlerin 3414 sayılı Kanuna esas olan 250 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayım ta
rihi olan 9.9.1985 tarihinden itibaren en geç beş yıl içerisinde sonuçlandırılacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Ancak, öngörülen sürenin sonuna yaklaşılmış olunmasına rağmen, mezkur Kanun uya
rınca Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yürütülen uygulamalar henüz sonuçlandırılamamış, 
775 sayılı Kanuna göre yaptırılıp vatandaşlara satılan konutların tapularının yarısına yakını 
verilememiştir. 

Diğer taraftan, yine 775 sayılı Kanun gereğince vatandaşlara ve konut kooperatiflerine da
ğıtılan arsaların bir kısmındaki inşaatlar henüz bitmemiş, diğer bir kısım arsalarda ortaya çı-
kan kamulaştırma ihtilaflarının yargıya intikal etmesi de, anılan işlemlerin sürüncemede kal
masına sebep olmuştur. 



Bütün bu işlemler bitirilmeden, görevin Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınması va
tandaşları zor durumda bırakacağı gibi, ilgililer de konuyla ilgili olarak başvuracak merci bu
lamayacaklardır. 

775 sayılı Kanundan yararlanmış vatandaşların yarım kalmış iş ve işlemlerinin çabuklaştı
rılarak sonuçlandırılması ve İdareye olan güvenlerinin sarsılmaması bakımından, 775 sayılı Ka
nunla Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilmiş olan görevlerin tamamlanması için, 3414 sayı
lı Kanunda öngörülen 5 yıllık sürenin 15 yıla çıkarılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden 
bir Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile 2.3.1988 tarihli ve 3414 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları değiştirilerek, 775 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yapılmasına devam edilecek iş ve işlemlerin, 9.9.2000 yılına kadar adı geçen Bakanlıkça 
sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir, 
Madde 3.—Yürütme maddesidir. 

Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

•Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/190 ' 22.4.1992 . 
Karar No. ; 13 , , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 22.4.1992 tarihli 
5 inci Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca İmar ve İskân Bakanlığı eliyle ülkemizde pek çok 
konut yapılmış ve Kanunda öngörülen şartlarla konut yaptırılması amacıyla, vatandaşlara mün
feriden veya konut kooperatiflerine arsalar dağıtılmıştır. 

775 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 3414 Sayılı Kanunun, geçici 1 inci maddesi ile Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınca başlatılmış iş ve işlemlere adı geçen Bakanlıkça devam edileceği 
ve 3414 Sayılı Kanuna esas olan 250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi olan 
9.9.1985 tarihinden itibaren en geç 5 yıl içerisinde sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Ancak, sürenin sonuna gelinmesine rağmen Bakanlıkça yürütülen uygulamalar henüz bi
tirilememiş, 775 Sayılı Kanuna göre yaptırılıp vatandaşlara satılan konutların tapuları tama
men verilememiş ve inşaatlar da tamamlanamamıştır. 

Bu nedenlerle hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname İle; 
3414 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları değiştirilerek : 
775 Sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılan işlemlere Bakanlıkça devam edileceği ve bu 

işlemlerin 9.9.1985 tarihi itibariyle 15 yıl içinde sonuçlandırılacağı hükmü getirilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 



Kararnamenin tümü Komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin müzakerelerine ge
çilmiştir. 

Kararnamenin 1 inci maddesi aynen, 2 ve 3 üncü maddeleri ile Kanun Başlığı Kanun tek
niğine uygun olarak yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

îşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa say
gıyla sunulur. 

Başkan 
Mehmet Adnan Ekmen 

Batman 
Sözcü 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Üye 
Turgut Tekin 

Adana / 
Üye-

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

Üye 
Şükrü Erdem 

Bursa 
Üye 

Yusuf Namoğlu 
îstanbul 

Üye 
Gürol Soylu 

İstanbul 

Başkanvekili 
Latif Sakıcı 

Muğla 
Kâtip 

Abdürrezak Yavuz 
Şanlıurfa 

Üye 
Hayrı Doğan 

Antalya 
Üye 

Balıattin Şcfar 
Bilecik 

Üye 
Abdulillah Fırat 

Erzurum 
Üye 

Sabrı Oztürk 
istanbul 

Üye 
ibrahim Ozdiş 

Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

3414 sayılı Kanunda Değişiklik yapılması; 20.10.1988 tarihli ve 3481 sayılı Kanunun verdi
ği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 7.8.1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2.3.1988 tarihli ve 3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3.5.1985 Tarih ve 247 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
16.8.1985 Tarih ve 250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"775 sayılı Kanun hükümlerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yetkisine dayanı
larak başlatılmış veya başlatılacak olan iş ve işlemlere adı geçen Bakanlıkça devam edilir. 

Bu Kanunda öngörülen devir işlemleri ile, birinci fıkradaki iş ve işlemler 9.9.1985 tarihin
den itibaren engeç onbeş yıl içinde sonuçlandırılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun HUkmündc Kararnamenin 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. —Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -J- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı s 

H. Doğan 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Devlet Bakanı 

V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 

I, Ozarslan 
Devlet Bakanı 

/. Ozdemir 
Devlet Bakanı 

. K. Akkaya 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskân Bakanı ' 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tiıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Tutgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G.Taner 

Devlet Bakanı 
• / . Çelebi 
Devlet Bakanı 

M. Yazar 
Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M, Taşar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

/ . S. Giray 
Dışişleri Bakanı 

A. Bozer 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

, L. Kayalar 
. Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N, K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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(Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Salısı: 95) 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Haklanda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulü Haklanda Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tanm, Orman ve Köy-

işleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/207) 

T.a 
, Başbakanlık ı 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md.07/101-1/103/05269 10.9.1991 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Devlet Mcteroloji işleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük 
mUnde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazcte'dc yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 in
ci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE ' • ' . ' 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kurulan Çevre Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. Ancak, mezkur Genel Müdür
lüğün bağlantısının, 3254 sayılı Kanun'da Başbakanlık olarak Öngörülmüş bulunması dolayı
sıyla, bu hususun düzeltilmesi gerekmiştir. 

Adı geçen Genel Müdürlükte, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması uygulama
sına son verilerek Çevre Bakanlığı ve özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile paralellik sağ
lanması amaçlanmış, diğer taraftan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında ve mülga Çev
re Müsteşarlığında kamu kurum ve kuruluşlarından alınarak, tüm özlük haklan kurumların
da kalmak kaydıyla çalıştırılan sözleşmeli personelin, son düzenlemeler neticesinde ortaya çı
kan mağduriyetlerini giderici tedbirler getirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. 



_ 2— 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Başbakanlığın bağlı kuruluşu olan Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlü
ğü, 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Bakanlığının bağlı kuruluşu durumuna 
getirilmiştir. Bu sebeple, mezkur Genel Müdürlüğün teşkilat ve görevlerini düzenleyen 3254 
sayılı Kanunda bu bağlantı doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile, 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunun 1 inci maddesinde yeralan ve Başbakana bu Teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkileri
ni gerektiğinde bir Devlet Bakanı vasıtası ile kullanabilme kolaylığı sağlayan hüküm, kurulu
şun bağlılığının Çevre Bakanlığı olarak değişmesi sebebiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kadro karşılığı sözleşmeli çalışma imkânının, hizmet bakanlıktan ve bağlı kuruluşlarına 
prensip olarak tanınmamış bulunması dolayısıyla, bağlantısı Başbakanlıktan Çevre Bakanlığı
na geçen sözkonusu Genel Müdürlükte sözleşmeli çalışılmasına cevaz vçren hüküm yürürlük
ten kaldırılmak suretiyle aynı çatı altında toplanan Çevre Bakanlığı ve özel Çevre Koruma Ku
rumu Başkanlığı personeli ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli arasında 
eşitlik sağlanması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde kadro 
karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin sözleşmelerinin, bunların mağdur olmamalarını 
teminen 31.12.1991 tarihine kadar uzatılması; aynca sözü edilen Genel Müdürlükte çalışan 657 
sayılı Kanuna göre aylık alan kadrolu personele de, halen ödenmekte olan fazla çalışma tazmi
natının 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre 31.12.1991 tâ
rihine kadar ödenmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile, özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında ve kaldırı
lan Çevre Müsteşarlığında, Çevre Bakanlığının kurulduğu 21.8.1991 tarihinden önce görevlen
dirilmiş bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile özel uzmanlık isteyen hiz
metlerde çalıştırılan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin 31.12.1991 tarihine kadar devam et
mesi hükme bağlanmış ve bu suretle ilgililerin mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Esas No, : 1/207 4.5.1992 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve GörevlerlHakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu ile Bakanlık temsilcilerinin 
katıldığı 30 Nisan 1992 tarihli Komisyonumuz toplantısında görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü üzerinde yapılan müzakereler sonucunda madde
lerinin müzakeresine geçilmesi kabul edilmiş, maddeler üzerinde yapılan ek ve değişiklikler aşa
ğıdaki şekilde açıklanmıştır. 

1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kurulduğu 1937 yılından bu yana kısa bir 
süre için Tarım Bakanlığına ve 6 ay gibi bir süre için de Çevre Bakanlığına bağlı olarak çalış
mıştır. Söz konusu Genel Müdürlük 28 Şubat 1992 tarihinde yeniden Başbakanlığa bağlanmış 
bulunduğundan Kanun HükmündeTCararnameniri 1 inci maddesinde gerekli düzenleme yapıl
mıştır. 

, 2. Birinci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, 3254 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine bir fıkranın ilavesi uygun görülmüştür. Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen bu 2 
nci madde ile Başbakanın Genel Müdürlüğün yönetimiyle ilgili yetkilerini Devlet Bakanı vası
tasıyla kullanabilmesi imkânı sağlanmıştır. 

3. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı iken kadro karşılığı 
sözleşmeli personel çalıştırma hakkını 11 Nisan 1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile kazanmıştır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile bu hak kaldırılmıştır. Kanun Hük
münde Kararnamenin birinci maddesinde yapılan değişiklikle söz konusu Genel Müdürlüğün 
Başbakanlığa bağlanması ve Başbakanlıktaki emsal kuruluşların bu haktan yararlanması ne
deniyle Genel Müdürlüğe sözleşmeli personel çalıştırma yetkisinin verilmesi için eklenen 3 ün
cü madde ile, 3254 sayılı Kanuna 32/C maddesi eklenerek yeniden düzenlenmiş ve bu düzenle
me ile iş verimini artırma ve Başbakanlık içindeki çalışma barışına katkıda bulunulmuştur. 

4. 11 Nisan 1990 tarihli 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarına Başbakanlığa bağlı kuruluş olması nedeniyle fazla çalış
ma ücreti verilmiştir. 4.7.1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu ücret 
31.12.1991 tarihine kadar 2/3 oranında ödenmiştir. Fazla çalışma ücreti, bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 1 inci maddesi ile tamamen kaldırılmıştır. 433 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin kısmen kaldırıldığı bu ücreti, Başbakanlık ve bağlı kuruluşları 475 ve 478 gibi 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle yeniden almışlardır. Başbakanlığa bağlanan Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının, Başbakanlığa bağlı diğer kuruluşlarla özlük hak
ları itibariyle eşdeğer malî imkânlardan yararlanabilmesi için Kanun Hükmünde Kararnameye 
4 üncü madde eklenmiştir. 

5. Kanun Hükmünde Kararnamenin yeniden düzenlenen 2 ve 3 üncü maddeleri ile para
lelliği sağlamak için Geçici 1 inci maddenin yürürlükten kaldırıldığına dair Kanun Hükmünde 
Kararnameye 5 inci madde eklenmiştir. 

6. Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
7. Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi, eklenen yeni maddeler nedeniyle 

teselsül ettirilmiş ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 28.2.1992 tarihi itibariyle Baş
bakanlığa bağlandığı için Kanunun yürürlük tarihi buna göre değiştirilmiştir. 

8. Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa,saygı ile arz 
olunur. 
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Başkanvekili 
Mehmet Alp 

Kars 

Kâtip 
Ahmet Şeref Erdem 

Burdur 

Üye 
Adil Aydın 
Antalya 

Üye 
Kadri Güçlü 

Bursa 

Üye 
Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Osman Özbek 

Konya 

Üye 
Musa Demirci 

Sivas 

Sözcü 
Evren Bulut 

Edirne 

Üye 
Hamdi Eriş 

Ankara 

Üye 
Abbas Inceayan 

Bolu . 

Üye 
Abdullah Kınalı 

Hatay 

Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 

Üye 
Ümit Canuyar 

Manisa 

Üye 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

Tunceli 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' t 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/207 14.5.1992 
Karar No. : 47 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6.6.1991 tarih ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca Resmî Gazete'de yayımı ile aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nularak yürürlüğe giren "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname", önhavalesi gereği Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra, Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş ve 
Komisyonumuzun 13.5.1992 tarihinde yaptığı 38 inci birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Ba
kanı Ömer Barutçu'nun başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılmalarıyla 
incelenip, görüşülmüştür. 
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Bilindiği gibi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 443 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile kurulan Çevre Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiş, ancak Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile 28.2.1992 tarihinde yeniden Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Kanun Hükmünde Karranamenin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve Hükümet adına 
yapılan açıklamalarda; tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, si
lahlı kuvvetler gibi bir çok sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği 
sağlamak gibi amaçlarla kurulan ve kurulduğu 1937 yılından bu yana Başbakanlığa bağlı bir 
kuruluş olarak hizmet veren, sadece kısa bir süre Thrım Bakanlığına ve 6, ay gibi bir süre de 
Çevre Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdüren Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, 
çok çeşitli sektörlere meteorolojik bilgi desteği sağlaması nedeniyle Başbakanlığa bağlı olarak 
hizmet vermesinin yerinde olacağı, ayrıca 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 
Çevre Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilen Genel Müdürlüğün bağlantısının 3254 Sayı
lı Kanunda Başbakanlık olarak öngörülmüş bulunması dolayısıyla bu hususun biran önce dü
zeltilmesi gerektiği gibi konulara değinilmiş daha sonra, Kanun Hükmünde Kararname ve ge
rekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu metni esas 

, alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu metninin; 

1 inci maddesinin çerçevesi, görüşülen,447 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye atıfta 
bulunulmasına gerek olmadığı görüşünden hareketle metinden çıkarıldığından madde bu de
ğişiklikle, 

3 üncü maddesi; bu madde ile 3254 sayılı Kanuna eklenen "32/C" maddesi, anılan kanu
nun 447 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga "32/B" maddesinin yeniden düzen
lenmiş şekli olduğundan, madde numarası ve çerçevesi bu doğrultuda değiştirilmek suretiyle, 

4 üncü maddesi; Çerçeve 3 üncü maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak, bu madde 
ile 3254 sayılı Kanuna eklenen "32/D" maddesinin numarası "32/C" şeklinde değiştirildiğin
den madde çerçevesi buna göre yeniden düzenlenerek, 

Geçici 2 nci maddenin 31.12.1991 tarihine kadar, 5 inci maddenin de 28.2.1992 tarihine 
kadar geçerlilik hükmü taşımaları ve kanunlaşmalarına gerek kalmadığından hareketle her iki 
maddenin metinden çıkarılmaları suretiyle, 

Yürürlüğe ilişkin 6 ncı maddesi tasarı metninden çıkarılan maddeler nedeniyle 5 inci niadde 
olarak ve "Bu Kanun 28.2.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer." şeklinde yeniden düzenlenerek, 

Çerçeve 2 nci maddesi ile yürütmeye ilişkin 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı, hangi kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararname'lerde değişiklik ya
pıldığının görülebilmesini teminen "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ye Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair 23.8.1991 Tarih ve 447 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 
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Komisyonumuzda ayrıca, görüşülen metnin Kanun Hükmünde Kararname olması ve ge
rekli önceliğe sahip bulunmasına işaret edilmekle birlikte Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü çalışanlarının mağduriyetlerinin biran önce önlenebilmesini teminen, Tasarının Genel 
Kurul'da İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesinin istenmesi kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Ilyas Aktas 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Üye 
Veli Andaç- Durak 

Adana 
Üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Üye 
Hüseyin Balyalt 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezeh 
Bitlis 
Üye 

Yûmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Üye 
Nami Çağan- ... 

İstanbul 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Z. Selçuk Maruftu 

İstanbul 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Refaiddin Şahin 
Ordu 
Üye 

ibrahim Kumaş 
Tokat 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
Üye 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 
Üye 

Mustafa Ünaldt 
Konya 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
İmzada bulunamadı. 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon ' 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METÎN 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 6.6.1991 
tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nça 23.8.1991 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 8.1.1986 tarihli ve 3254 sayılı "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun"un adı "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun" olarak; aynı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Baş
bakanlığa bağlı" ibaresi "Çevre Bakanlığına bağlı", 5 inci maddesinin birinci fıkrasında ge
çen "Başbakana" ibaresi "Çevre Bakanına", 24 üncü maddesinin son fıkrasında geçen 
"Başbakanlıkça" ibaresi "Çevre Bakanlığınca", 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"Başbakanın" ibaresi "Çevre Bakanının" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. —• 3254 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 32/B maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERt KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname . 

(Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısı) 

MADDE 1. — 3254 Sayılı Kanunun ba
zı maddelerini değiştiren 447 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

8.1.1986 tarih ve 3254 Sayılı "Devlet Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun'un" adı "Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun" olarak, aynı Kanunun 1 inci mad
desinin birinci fıkrasında geçen "Çevre Ba
kanlığına bağlı" ibaresi yerine 
"Başbakanlığa" bağlı 5 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında geçen "Çevre Bakanına" iba
resi "Başbakana" 24 üncü maddesinin son 
fıkrasında geçen "Çevre Bakanlığınca" iba
resi "Başbakanlıkça", 30 uncu maddesinin bi
rinci fıkrasında geçen "Çevre Bakanının" iba
resi "Başbakanın" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 3254 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Başbakan bu teşkilatın yönetimiyle il
gili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Dev
let Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Meteoroloji İşleri Genci Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısı 

(Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair 3.8.1991 tarihli ve 447 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı) 

MADDE 1. — 8.1.1986 tarih ve 3254 Sa
yılı "Devlet* Meteoroloji tşleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun'un" adı "Devlet 
Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak, aynı 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasın
da geçen "Çevre Bakanlığına bağlı" ibaresi 
yerine "Başbakanlığa" bağlı 5 inci maddesi
nin birinci fıkrasında geçen "Çevre 
Bakanına" ibaresi "Başbakana" 24 üncü 
maddesinin son fıkrasında geçen "Çevre 
Bakanlığınca" ibaresi "Başbakanlıkça", 30 
uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"Çevre Bakanının" ibaresi "Başbakanın" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Tarım, Orman ve Köyiş-
leri Komisyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3254 Sayılı Kanunun 447 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
maddesi ile yürürlükten kaldırılan 32/B mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 



— 10 — ' 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 



_ ıı _ 
(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

nun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 3254 Sayılf Kanuna aşa
ğıdaki 32/C maddesi eklenmiştir. 

Sözleşmeli Personel : 

MADDE 32/C Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Ku
rulu Başkanı, Daire Başkanı, Hukuk Müşa
viri, Müşavir, Müfettiş, Meteoroloji Uzmanı 
ve Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühen-. 
dis, Matematikçi, Fizikçi, Jeomorfolog, İsta
tistikçi, Tabib, Diş Tabibi, en az 4 yıllık Tek
nik Yüksek öğrenim görmüş Teknikerler ile 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sözleşmeli Personel : 

MADDE 32/B Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Ku
rulu Başkanı, Daire Başkanı, Hukuk Müşa
viri, Müşavir, Müfettiş, Meteoroloji Uzmanı 
ve Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühen
dis, Matematikçi, Fizikçi, Jeomorfolog, İsta
tistikçi, Tabib, Diş Tabibi, en az 4 yıllık Tek
nik Yüksek öğrenim görmüş Teknikerler ile 
Bilgisayar Programcısı ve Bilgisayar Çözüm
leyicisi kadroları karşılık gösterilmek kaydıy
la, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve diğer Kanunların sözleşmeli personel ça
lıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı ol
maksızın, sözleşmeli personel çalıştırabilir. 

Ancak, Uzman Yardımcısı ve Uzman 
kadrolarında çalıştırılacaklar için 32/A mad
desinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan di
ğer görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğ
renim yanında, Devlet Memurları Kanununun 
68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme 
usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit 
ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istek
leri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilen
dirilir. 

MADDE 4. — 3254 Sayılı Kanuna aşa
ğıdaki 32/C maddesi eklenmiştir. 

Fazla Çalışma Ücreti : 
MADDE 32/C : Devlet Meteoroloji İş

leri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı kad
rolarında çalışan memurlara 3056 sayılı Ka
nunun 10 Ocak 1992 tarih ve 475 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik 31 in
ci maddesine göre Başbakanlık Merkez Teş
kilatında çalışan memurlara ödenen miktar ve 
nisbetlerde ve aynı esaslar dahilinde Fazla Ça
lışma Ücreti ödenir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı söz
leşmeli olarak çalışanların sözleşmeleri 31.12.1991 tarihine kadar devam eder. 

Genel Müdürlüğün 657 sayılı Kanuna göre aylık alan kadrolu personeline 433 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre 31.12.1991 tarihine kadar fazla ça
lışma ücreti ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında 21.8.1991 tarihinden 
önce görevlendirilmiş olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile özel uzmanlık 
isteyen hizmetlerde çalıştırılanların sözleşmeleri 31.12.1991 tarihine kadar devam eder. Mülga 
389 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırı
lan personelin sözleşmeleri de 31.12.1991 tarihine kadar geçerlidir. 

Türkiye Düyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 95) 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
nun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 3254 Sayılı Kanuna aşa
ğıdaki 32/D maddesi eklenmiştir. 

Fazla Çalışma Ücreti: 
MADDE 32/D : Devlet Meteoroloji İş

leri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilaü kad
rolarında çalışan memurlara 3056 sayılı Ka
nunun 10 Ocak 1992 tarih ve 475 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik 31 in
ci maddesine göre Başbakanlık Merkez Teş
kilatında çalışan memurlara ödenen miktar ve 
nisbetlerde ve aynı esaslar dahilinde Fazla Ça
lışma Ücreti ödenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Karar
namenin geçici 1 inci maddesi 28.2.1992 tari
hi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bilgisayar Programcısı ve Bilgisayar Çözüm
leyicisi kadroları karşılık gösterilmek kaydıy
la, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve. diğer Kanunların sözleşmeli personel ça
lıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı ol
maksızın, sözleşmeli personel çalıştırabilir. 

Ancak, Uzman Yardımcısı ve Uzman 
kadrolarında çalıştırılacaklar için 32/A mad
desinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan di
ğer görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğ
renim yanında, Devlet Memurları Kanununun 
68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme 
usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit 
ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istek
leri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilen
dirilir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Kanun Hük
münde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
E. Pakdemirli 
Devlet Bakanı 
M. R. Taşar 
Devlet Bakanı 

M. V Dinçerler 
Devlet Bakanı 

/. Aküzüm 
• Devlet Bakanı 

S. Araş 
Devlet Bakanı 

M, Çevik 
Devlet Bakanı 

B. Sönmez 
Millî Savunma Bakanı 

H. B. Doğu 
Dışişleri Bakanı 

•/. S. Giray 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

Y Eryılmaz 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

/. Tuncay 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

R. K. Yücelen 
Kültür Bakanı 

G. Maraş 
Orman Bakanı V. 

/. Tuncay 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Thncer 

Devlet Bakanı 
E. Koçak 

Devlet Bakanı 
E. C. Gülptnar 
Adalet Bakanı 

Ş, Şeker 
İçişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

H. Örüç 
Ulaştırma Bakanı 

/. Ozdemir 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. Emiroğlu 
Enerji ve Tab. Kay. Bak. 

M. Artct 
Turizm Bakam 

B. Akarcalı 
Çevre Bakanı 

A. T. Ozdemir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
nun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanunun 1 inci, 2 nci, 
3 üncü ve 4 üncü maddeleri 28 Şubat 1992 ta
rihinde, geçici 2 nci maddesi yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. Bu Kanun Hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürîük 

MADDE 5. — Bu Kanun 28.2.1992 tari
hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Tarım, Orman ve Köyiş
leri Komisyonu metninin 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 92) 

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Haklanda 
Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 
Arkadaşının, 27.5.1988 Tarih ve 3461 Sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Haklanda Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 

Raporu (1/380, 2/163) 
TC. 

Başbakanlık 10.4.1992 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-285/03078 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.3.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde futbol faaliyetleri uzun yıllar Beden Terbiyesi ve Gençlik Spor Genel Müdür
lüğü çatısı altında ve ona bağlı Futbol Federasyonu eliyle yönetilmiştir. Futbolun ülke sporu 
içindeki yeri ve önemi dikkate alınarak, özerkleştirilmesi düşüncesi gündeme gelmiştir. Bu amaçla 
3461 sayılı Kanun çıkarılmış, futbolun, içinde yer alan birimler ile kurum ve kuruluşlar eliyle 
kendilerinin seçtikleri kişiler tarafından yönetilmesi amaçlanmıştır. Ancak, bilahara 3461 sayı
lı Kanunun seçime ilişkin hükümleri 3524 sayılı Kanunla değiştirilerek, Federasyonun organla
rının atama yoluyla görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede futbol faaliyetleri yaklaşık üç yıldır sürdürülmektedir. Ancak futbol camiası 
özerk futbol düşünce ve amacı ile geçen zaman içinde daha da yoğurulduğundan, yeniden ya
pılacak hukukî bir düzenleme ile konunun yeni bir hukukî yapıya kavuşturulması düşünül: 
müştür. 

Kanun tasarısının amacı, ülkemizde futbolu özerk hale getirmek amatör ve profesyonel 
futbolu aynı çatı altında toplamaktır. Bu nedenle amatör ve profesyonel futbolun ayrı ayrı dü
zenlenmesi modeli terkedilmekte, spor kamuoyunun amatör futbolun ülkemizde safdışı edildi
ği, sorunları ile başbaşa bırakıldığı yolundaki eleştirileri de ortadan kaldırılmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türkiye Futbol Federasyonunun amacı düzenlenmektedir. Amatör ve pro
fesyonel futbolun aynı çatı altında toplanması ve Federasyonun tüm futbol faaliyetlerini yü
rütmesi, teşkilatlandırması ve geliştirmesi ile yurt içi ve yurt dışında temsil etmesi öngörül
müştür. Bunun dışında tüzel kişiliğe sahip özerk bir kuruluş olan Federasyonun merkezinin 
Ankara olduğu belirtilmektedir. 

Madde 2. — Federasyonun görevleri belirtilmektedir. 
Madde 3,4. — Federasyonun teşkilatına yer verilmektedir. Bu çerçevede teşkilat, merkez 

teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak ayrılmakta, Federasyonun organları sayılmaktadır. 
Madde 5. — Genel Kurulun oluşumu düzenlenmektedir. Bu konuda futbolun içinde yer 

alan kurum, kuruluş ve kişilerin futbolun yönetimine demokratik esaslar çerçevesinde ve geniş 
bir biçimde katılmaları öngörülmüştür. Bu amaçla, Federasyonun en üst kurulu olarak Genel 
Kurulun korporatif bir yapı içinde ele alınması düşünülmüş, bu nedenle kulüp yöneticilerine, 
hakemlere, uluslararası kuruluşlarda Türk futbolunu temsil eden kişilere, Millî Olimpiyat Ko
mitesi Temsilcilerine, Genel Kurula katılma hakkı tanınmıştır. Bunun dışında, Özerk seçim ve 
yönetime dayanacak olan Türk Futboluna Başkan olarak hizmet eden tecrübeli kişilerin de 
en üst kurulda görev almasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Kurulun görevleri, sıralanmaktadır. Federasyonun en üst düzeydeki ku
rulunun görevleri sayılarak bunların kapsamı belirtilmektedir. 

Madde 7. — Başkanlık bir organ olarak düzenlenmiş, başkan vekilleri de bu kapsamda 
mütalaa edilmiştir. 

Madde 8. — Başkanın görevleri düzenlenmektedir. 
Madde 9. — Yönetim Kurulunun oluşumu düzenlenmektedir. Genel Kurulun oluşumun

da güdülen geniş ve demokratik katılım ve kooperatif yapının bir izdüşümü olarak, Yönetim 
Kurulunda da kulüp temsilcileri ile futbolun diğer teknik birimlerinin yer alması prensibi ko
runmaktadır. Maddede ayrıca faal kulüp temsilciliği ile Federasyon Yönetim Kurulu üyeliğinin 
bağdaşmayacağı açıklanmaktadır. 

Madde 10. — Yönetim Kurulunun görevleri belirtilmiştir. 
Madde 11. — Denetleme Kurulunun oluşumu düzenlenmektedir. 
Madde 12. — Denetleme Kurulunun görevleri düzenlenmektedir. Bu Kurulun görevi malî 

konuları kapsadığı için Kurulda malî konularda uzmanlığı olanlara yer verilmektedir. Kurul, 
Genel Kurul tarafından seçilecek, bu kurul adına yönetimi denetleyecek ve raporunu Genel 
Kurul'a sunacaktır. 

Madde 13. — Tahkim Kurulunun oluşumu düzenlenmektedir. 
Madde 14. — Tahkim Kurulunun görevleri belirtilmiştir. Tahkim Kurulunun görev alanı 

belirlenirken futbolun tüm uyuşmazlıklarının bu kurul tarafından çözülmesi öngörülmüştür. 
Kurulun ancak ilgililerin başvurusu üzerine işe el atması ilkesi benimsenmiş, kararlarının kesin 
olduğu vurgulanmıştır. 

Madde 15. — Merkez Hakem Kurulunun oluşumu düzenlenmektedir. 
Madde 16. — Merkez Hakem Kurulunun görevleri belirtilmiştir. 
Madde 17. — Yan kurulların kurulmaları ve görevleri düzenlenmektedir. Bu kurulları kur

mak yetkisi Başkanındır. Ancak Başkan Yönetim Kurulunun onayını almak zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 92) 
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Madde 18. — İdarî ve teknik birimlerin seçimi ve görevlendirilmeleri düzenlenmektedir. 
Federasyon Genel Sekreterinin görevlendirilmesi usulüne yer verilmekte, diğer görevliler belir
tilmektedir. 

Madde 19. — Federasyonun yurt içi teşkilatının nasıl kurulacağı ve hangi görevlilerden 
oluşacağı belirtilmiştir. 

Madde 20. — Federasyon bütçesinin hazırlanması, tahsili ve harcama esasları düzenlen
miştir. 

Madde 21. — Federasyonun gelirleri belirtilmiştir. 
Madde 22. — Müsabakalardan elde edilecek gelirlerle, Federasyon gelirlerinin her türlü 

vergi, resim ve harçtan muaf olması esası getirilmiştir. , 

Madde 23. — Futbolcuların ve kulüplerin disipline ve sporculuğa aykırı davranmaları ha
linde kendilerine ihtar, yanşmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha 
kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürme cezaları verilebilme esası 
belirtilmiştir. 

Madde 24. — Futbol kulüpleri veya diğer kulüplerin futbol şubeleri ile federasyon arasın
daki ilişkilerin niteliği belirtilmektedir. Bu konuda, maddede futbol kulüplerinin ve kulüplerin 
futbol şubelerinin Federasyona bağlı oldukları açıklanmaktadır. Bu bakımdan Federasyon futbol 
faaliyetini düzenlemek ve yönetmek durumunda olan kuruluş olarak, kulüplerin uymaları zo
runlu kuralları bu Kanun, ana statü, statüler ve talimatlar çerçevesinde belirlemek yetkisine 
sahiptir. Kulüplerin kayıt ve tescili ile bunların iptali de bu kapsamda mütalaa edilmektedir. 

. Madde 25. — Kulüplerin şirketleşmesinin faydalı olacağı düşünüldüğü için, buna olanak 
tanıyan bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 26. — Futbol Federasyonunun, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tesis ve per
sonelinden yararlanabilmesi öngörülmektedir. 

Madde 27. — Futbol müsabakalarının televizyon ve radyodan yayımlanmasının esasları 
yeralmaktadır. Bu konuyu düzenlemek programlamak yetkisi Federasyona verilmekte, kulüp
lerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler de Federasyonun gözetim, denetim ve ona
yına tabi tutulmaktadır. 

Madde 28. — Kanunun uygulanmasının esasları ile diğer düzenlemelerin ana statü, statü 
ve talimatlarla yapılacağı belirtilmektedir. 

Madde 29. — Federasyonun bütün faaliyet ve işlemlerinin spordan sorumlu Devlet Ba
kanlığının gözetim ve denetimine tabiî olduğu belirtilmiştir. 

Madde 30. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine yürürlükten kaldırılacak kanunlar 
açıklanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Ana statü, statü ve talimatlar açısından bir boşluk doğmaması için 
bu kanuna göre yenileri yapılıncaya.kadar, eskilerinin uygulanmasına devam edileceği belirtil
mektedir. / 

Geçici Madde 2. — Bu Kanuna göre Genel Kurulun toplantıya çağrılması zamanı ile yapı
lacak hazırlıklar düzenlenmektedir. • ' 

Geçici Madde 3. — Federasyonun içinde hizmetin aksamaması için yürürlükteki Kanuna 
göre atanan organların seçimlerle yeni organlar oluşuncaya kadar görevlerine devam etmeleri 
hususu düzenlenmektedir. 

Madde 31. —Yürürlük maddesidir. 
Madde'32. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 92) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

27.5.1988 Tarih ve 3461 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kındaki Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Mustafa Kıltçarslan 
Sakarya 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Halü Dumankaya 
İstanbul 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Emin Kul 
İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

H. ibrahim Ozsoy 
Afyon 

Timur Demir 
İzmir 

Prof. Dr. Tunca Tbskay 
İstanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Kaya Erdem 
İzmir 

Âbbas Inceayan 
Bolu 

Dr. Seyfi Şahin 
Kayseri 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Cem Kozlu 
İstanbul 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Nevsat Özer 
Muğla 

Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

Salih Ergün 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 92) 



Gürhan Çelebican Burhan Kara 
İstanbul Giresun 

Orhan Ergüder Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul İstanbul 

GEREKÇE 

Spor, ülkeleri ve insanları birbirine yaklaştıran, barış ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, 
çağımızın en önemli sosyal olaylarından biridir. 

Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde futbol en çok ilgi ve heyecan uyandıran bir spor da
lıdır. Teknolojinin gelişmesiyle hızlı yaygınlaşan kitle iletişim araçları ile ülkenin her noktasına 
ulaşan bir spor dalı toplumun her kesimi tarafından da ilgi ve şevkle izlenmektedir. 

Toplumumuzun değişen şartları da gözönüne alınarak 3461 Sayılı Türkiye Futbol Fede
rasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bazı maddeler eklenmesinin uygun olacağı düşüncesi ile bu teklif hazırlanmıştır. 

Kanunun amaç bölümünde ve diğer maddelerinde yer alan "Profesyonel" futbol ifadesi 
tüm futbolu kapsamadığından yani "amatör" futbolu içine almadığından yönetimde iki baş
lılığa sebep olmaktadır. Bu itibarla sadece futbol deyiminin maddelerde kullanılması daha uy
gun olacaktır. -

Federasyonun görevleri bölümünde; taban birliklerine hitap edilmediği, merkez teşkila
tında birçok kurulun atama yoluyla teşekkül ettiği oysa Hakem Kurulu, Ceza Kurulu ve Hu
kuk Kurulu gibi kurulların özerk olması gerektiği düşüncesi ile bu kurulların seçiminde mey
dana gelmesi hükmü getirilmiştir. 

Genel Kurulun teşkilinde, taban birliklerini oluşturan kulüpler antrenörler, hakemler, fut
bolcular derneklerinin üyelerinden teşekkül etmemekte Başkanın ayrı, Yönetim Kurulunun ayrı 
seçilmesi ve üç adaydan birinin Başbakan tarafından atanması yönetimde bazı sıkıntılar doğ
masına sebep olmaktadır. Başkan düşünmediği isimlerle çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 
Teklif ile tek dereceli ve liste halinde seçim sistemi getirilmek istenmiştir. 

Ayrıca Başkanın ölümü veya istifası halinde uygulanacak hükümler açıkça belirtilmekte
dir. 

Yönetim Kurulunun teşkilinde taban birliklerinin temsilcilerinin katılması yan kurullar
dan Merkez Hakem Kurulu, Ceza ve Hukuk Kurulu, Profesyonel Kurul, Amatör Kurul, Sağlık 
Kurulu, Teknik Kurul, Dış İlişkiler Kurullarının Genel Kurulca seçilmesi hükme bağlanmıştır. 

Federasyonun kayıt ve tescil standartlarında ne gibi ölçülerin kriter alınacağı belirtilerek 
konuya açıklık getirilmesi sağlanmıştır. 

Profesyonel kulüplerin ekonomik dar boğazdan kurtarılmaları için Spor Toto ve Loto ge
lirlerinden daha çok pay almaları, spor tesislerinden en iyi şekilde faydalanmalarını temin için 
gerekli hususlar yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun birinci ve ikinci maddelerindeki "Profesyonel" kelimesi çıkarıla
rak maddeler aynen korunmuş ancak ikinci maddeye yeni bendler eklenmiştir. 

Madde 2. — Kanunun 4 üncü maddesine 7 tane bend eklenmek suretiyle yeniden düzen
lenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 92) 



Madde 3. — Kanunun,5 inci maddesinde yapılan değişiklikle üyelerin (A) tipi ve (B) tipi 
olarak ayrılması hususu kaldırılmış tek tip üyelik getirilmiştir. 

Madde 4. —Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle Futbol Federasyonu 
Başkanı ve Kurulların seçimi ile ana statüyü onaylamak Genel Kurula bırakılmıştır ve Genel 
Kurulun görevleri yeniden düzenlenmiştir. 

1 Madde 5.— Kanunun 8 inci ve 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde yapılan değişiklikle Baş
kanın ve yönetim kurulunun görevleri yeniden belirlenmiştir. 

Madde 6. — Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde yapılan değişiklikle Tahkim Ku
rulunun nitelikleri, üye sayısı ile görevleri yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Teklifin 12 nci maddesi ile Kanuna 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nci madde 
olarak toplam 8 madde ilave edilmiştir. 

Madde 8. — Kanunun 19 uncu maddesi 27 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 9. — Kanunun 21 inci maddesi 29 uncu madde olarak, 22 nci maddesi 30 uncu 

madde olarak, 24 üncü maddesi 32 nci madde olarak, 25 inci maddesi 33 üncü madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Kanunun 26 ncı maddesi 34 üncü madde olarak yeniden düzenlenerek ana 
statüyü yürürlüğe koyacak organı Genel Kurul olarak tespit etmiştir. 

Madde 11. — Kanunun Geçici maddesi değiştirilerek ilk Haziran ayında Futbol Federas
yonunun toplanması öngörülmektedir. Kanunun Yürürlük maddesi de değiştirilerek uygula
malarla ilgili erteleme kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 92) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YUSUF NAMOĞLU VE 33 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

27.5.1903 Tarih ve 3461 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3461 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Bu kanunun amacı futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kaidelere göre yürütmek, 
teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türk futbolunu yurt içi ve yurt dışında temsil etmek üzere: 
özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye Futbol Federasyonunun teşkilat, 
görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir." 

MADDE 2. — 3461 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Federasyonun Görevleri 
Madde 2.—Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri şunlardır. 
a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağla

mak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak, 
b) Millî ve milletlerarası kaidelerin ve her türlü talimatın uygulamasını sağlamak ve Türk

iye'yi futbol ile ilgili konularda, yurt dışında temsil etmek, maddî ve manevî çıkarlarını koru
mak, 

c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile millî müsabakalar için plan, program ve ben
zerî her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak
tır. 

d) Futbolun taban birliklerini teşkil eden futbolcu, antrenör, hakem, gözlemci, yönetici 
ve ilgili diğer dernek ve kuruluşları maddî, manevî desteklemek, güçlenmelerini sağlamak, 

e) Kulüplerin futbol dallarını ülke gerçekleri ve dünya standartlarında düzenlemek ve on
ları malî, teknik, tesis yönünden denetlemek, 

f) Kulüplerin gelirlerini artırıcı önlemleri almak, bu yolda şirketleşme ve kooperatifçilik 
girişimlerine yardımcı olmak, #> . 

g) Futbol eğitiminin okullarda yeniden düzenlenmesi konusunda her türlü çalışma ve giri
şimi yapmak. 

MADDE 3. — 3461 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Federasyonun Merkez Teşkilatı 
Madde 4. — Federasyonun Merkez Teşkilatı: 
a) Genel Kurul 
b) Başkan 
c) Yönetim Kurulu 
d) Denetleme Kurulu 
e) Tahkim Kurulu 
f) Merkez Hakem Kurulu 

. g) Profesyonel Kurul 
h) Amatör Kurul 
ı) Sağlık Kurulu 
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j) Ceza Kurulu 
k) Dış İlişkiler Kurulu \ 
1) Teknik Kurul 
m) Yan Kurullar 
n) Genel Sekreterlikten meydana gelir. 

MADDE 4. — 3461 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Kurul 
Madde 5. — Türkiye Futbol Fedarasyonu Genel Kurulu dört yıl için görev yapacak aşağı

da belirtilen üyelerden teşekkül eder. 

Üyeler 
a) Genel Kurulun yapıldığı tarihte profesyonel 1 inci Lige iştirak eden kulüplerden Genel 

Kurulları tarafından seçilen (6) altı temsilci. 
b) Profesyonel 2 nci Lige iştirak eden kulüplerin Genel Kurullarında seçecekleri (1) bir 

temsilci, 
c) Profesyonel 3 üncü Lige iştirak eden kulüplerin Genel Kurullarında seçecekleri (1) bir 

temsilci, bu temsilciler tarafından da gruplarını temsil edecek (4) temsilciyi aralarında seçerler. 
j . 

Genel Kurulun yapıldığı tarih; 
d) Profesyonel 1 inci Ligde beş yıl, profesyonel 2 nci Ligde yedi yıl, profesyonel 3 üncü 

Ligde on yıl kulüp başkanlığı yapmış olanlar, 
e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış olanlar, 
f) FİFA ve UEFA İcra Kurulları ile Komisyonda görev yapmış olanlar, 
g) En çok teknik direktör lisanslı üyesi bulunan antrenör derneğinden Genel Kurullarınca 

seçilen (10) on temsilci. 

h) En çok Futbol Federasyonu hakem klasmanı üyesi bulunan hakem derneğinden Genel 
Kurullarınca seçilen en az beş yıl hakemlik olanlardan (10) oh temsilci. 

ı) Profesyonel futbol oynamış veya millî olmuş futbolculardan en çok üyesi bulunan der
nekten Genel Kurullarınca (10) on temsilci seçilir. 

j) En çok amatör futbol kulübü bünyesinde bulunduran federasyon, konfederasyondan 
Genel Kurullarınca seçilen (10) on temsilci. 

k) En çok üyesi bulunan spor yazarları derneğinin Genel Kurullarına seçeceği (10) on tem
silci. 

1) Genel Kurulun yapıldığı tarihe kadar en az 25 (yirmibeş) kez (A) millî olmuş futbolcu
lar. 

m) Genel Kurulun yapıldığı tarihe kadar en az beş yıl FİFA kokartı takmış olanlar. 

Genel Kurul Haziran ayında, gündeminde seçim maddesi bulunmayarak olağan toplanır. 
Lüzumu halinde üyelerin 1/2 si veya Başbakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Başba
kan ve üyelerin 1/2 sinin çağrısı ile yapılan toplantıda, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçi
mi yenilenebilir. 

MADDE 5. — 3461 sayılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Genel Kurulun Görevleri 
Madde 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır. 

a) Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak ve yönetim ku
rulunu ibra etmektir. 

b) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, denetleme kurulu, tahkim kurulu, merkez ha
kem kurulu, profesyonel kurul, amatör kurul, sağlık kurulu, ceza kurulu, dış ilişkiler ve tek
nik kurulun seçimlerini yapmak ve ilan etmek., 

c) Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsünü onaylamak. 
d) Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan yıllık denetleme raporunu onaylamak. 

MADDE 6. — 3461 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Başkan ve Başkanvekilleri 
Madde 7. — a) Federasyon Başkanı ve kurullarının listesi Genel Kurulda yapılan tek de

receli seçim sonucu seçilir. N 

b) Başkanlığa aday olabilmek için Genel Kurul üyelerinden 15 (onbeş) tanesinin imzası 
yeterlidir. 

c) Başkanın görev süresi dört yıldır. 
d) Başkan yönetim kurulu üyeleri arasından Uç başkanvekili seçer. Başkanvekilleri idarî, 

teknik, malî işlerden sorumlu olarak görev yapar. 
e) Başkanın yokluğunda görevlerini başkanın belirleyeceği başkan vekili yürütür. 
f) Başkanın ölümü veya istifası halinde, başkan tarafından tayin edilmiş olan başkanvekili 

ilk haziran ayına kadar görevi yürüterek seçim için Genel Kurulu toplantıya çağırır. 

MADDE 7. — 3461 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş -ve bu maddeye (g) ve (h) bentleri eklenmiştir. 

"d) Yönetim Kuruluna ve gerekli gördüğü takdirde denetleme kurulu, ceza kurulu, tah
kim kurullarının dışında tüm kurullara başkanlık etmek, 

g) Başkanvekillerini belirlemek, 
h) Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak." 

MADDE 8. — 3461 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
Madde 9. — Yönetim Kurulu başkan dahil onbeş üyeden oluşur. Başkan aşağıdaki esas

lar içinde Yönetim Kurulu listesini belirler. 
a) 1 inci Lig genel kurul temsilcilerinden faal olmayan adaylardan beş asil, beş yedek üye, 
b) 2 nci Lig genel kurul temsilcilerinden faal olmayan adaylardan iki asil, iki yedek üye, 
c) 3 üncü Lig genel kurul temsilcilerinden faal olmayan adaylardan bir asil, bir yedek üye, 
d) Genel Kurulda temsil edilen antrenör dernek üyelerinden bir asil, bir yedek üye. Bu 

üye aynı zamanda teknik kurulun başkanıdır. 
e) Genel Kurulda hakemleri temsil eden dernek üyelerinden bir asil, bir yedek üye. Bu 

üye aynı zamanda Merkez Hakem Komitesinin başkanıdır. 
0 Genel Kurulda amatör kulüpleri temsil eden dernek üyelerinden bir asil, bir yedek üye. 

Bu üye aynı zamanda amatör kurulun başkanıdır. 
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g) Genel Kurulda temsil edilen profesyonel futbolcuların derneği üyelerinden bir asil, bir 
yedek üye, 

h) Başkanın aday göstereceği iki asil ve iki yedek üye, 
ı) Yönetim Kurulu en geç ayda bir toplanır. 
Bu süre zarfından Genel Kurul temsilcileri grupları ile ilgili adayları belirleyemedikleri tak

dirde başkan aynı kulüp ve derneklerden üye olmak kaydıyle üye adaylarını re'sen seçer. 

MADDE 9. — 3461 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye (m) bendi eklenmiştir. 

"k) Genel Kurul, denetleme kurulu, tahkim kurulu, ceza kurulunun görevleri dışında ka
lan futbol ile ilgili her türlü, iş, işlem, faaliyet ve düzenlemeleri yapmak ve denetlemek,, 

m) Kulüplerin genel kurullarınca kabul edilmiş olan bütçelerini tescil amaçlarına uygun
luğu açısından gerekli görülen hallerde kuracağı inceleme birimleri ile denetlemek." 

MADDE 10. — 3461 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tahkim Kurulu , ' • 
Madde 13. — Genel Kurulca dört yıl süre ile seçilecek futbol bilgisine sahip yedi üyeden 

teşekkül eder. Kurul kendi aralarında bir başkan seçer. Genel Kurul ayrıca aynı vasıfta beş üye 
seçer. 

Kurul kararları kesindir. 

MADDE 11. — 3461 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

. Tahkim Kurulunun Görevleri 
Madde 14. — Tahkim Kurulu, federasyon ve kulüpler veya kulüpler ile oyuncular veya 

iki kulüp arasında veya hakemler veya antrenörler ile ilgili çıkacak ihtilaflar ile ceza kurulu 
kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar. 

MADDE 12. — 3461 sayılı Kanuna 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

Merkez Hakem Kurulu 
Madde 15. — Yönetim Kuruluna seçilmiş hakem derneği temsilcisi Merkez Hakem Kuru

lunun başkanlığını yürütür. Merkez Hakem Kurulunun üyeleri hakem derneği Üyeleri içinden 
FİFA, Beynelmilel, Millî kokarta sahip faal olmayan sekiz asil, beş yedek üye olarak seçilir. 

Merkez Hakem Kurulunun Görevleri 
Madde 16. — Kurul üyeleri kendi aralarından hakem atama alt komisyonu başkanı, göz

lemci alt komisyonu başkanı ve eğitim, planlama alt komisyonu başkanı seçer. Kurul başkanı 
üyeler arasından bir genel sekreter seçer. 

Profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerin yapacakları resmî ve özel futbol müsaba
kalarının ve il ve ilçelerde amatör takımı bulunan kulüplerin ilgili müdürlüklerin izniyle yapa
cakları bütün müsabakaların yönetimini ve müsabakalarla ilgili futbol oyun kuralları açısın
dan teknik anlaşmazlıkların çözümlenmesini Merkez Hakem Kurulu ile il ve ilçe hakem kurul
larının kurulmasını, hakemlerin, gözlemcilerin, temsilcilerin ve hakem eğitimcilerinin eğitil
mesini, bunların klasmanlara ayrılmasını, yükseltme ve düşme şartları ile diğer hususların dü
zenlenmesini sağlamaktır. Diğer hükümler Türkiye Futbol Federasyonu çalışma usul ve esasla
rına dair ana statü ile belirlenir. 
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Profesyonel Kurul 
Madde 17. — Yönetim Kuruluna seçilmiş profesyonel kulüp temsilcilerinin kendi arala

rında seçecekleri temsilci profesyonel kurulun başkanıdır. Genel Kurul, profesyonel kulüp üyesi 
bulunan faal olmayan dört asil, üç yedek üyeyi fseçer. 

Görevleri: Türkiye Futbol Federasyonu çalışma usul ve esaslarına dair ana statü ile belir
lenir. 

Amatör Kurul 
Madde 18. — Yönetim Kuruluna seçilen amatör dernek temsilcisi kurulun başkanıdır. 

Genel Kurulca temsil edilen amatör dernek üyeleri arasından dört asil, üç yedek üye genel ku
rulca yönetim kurulu üyeliğine seçilir. 

Görevleri: Türkiye Futbol Federasyonu çalışma usul ve esaslarına dair ana statü ile belir
lenir. 

Sağlık Kurulu 
Madde 19. — Tıp Fakültesi mezunu olmak üzere genel kurulca beş asil, üç yedek üye se

çilir. Üyeler kendi aralarında başkan seçer. 
Görevleri: Türkiye Futbol Federasyonu çalışma usul ve esaslarına dair ana statü ile belir

lenir. 

Ceza t>e Hakem Kurulu 
Madde 20. — Genel Kurulca futbol bilgisine sahip hukukçu beş asil ve üç yedek üyeden 

teşekkül eder. Kurul kendi aralarında bir başkan seçer. 
Görevleri: Türkiye Futbol Federasyonu çalışma usul ve esaslarına dair ana statü ile belir

lenir. 

Dış ilişkiler Kurulu 
Madde 21. — Genel Kurulca seçilen beş asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler 

kendi aralarında bir başkan seçer. Aday olabilmek için İngilizce, Almanca veya Fransızca li
sanlarından birini bildiğini belgelemek gerekir. 

Görevleri: Türkiye Futbol Federasyonu çalışma usul ve esaslarına dair ana statü ile belir
lenir. 

Teknik Kurul , 
Madde 22. — Yönetim Kuruluna seçilmiş olan antrenör derneği temsilcisi kurulun baş

kanıdır. Genel Kurul dört asil ve üç yedek üyeyi antrenörler derneği üyeleri arasından seçer. 
Görevleri: Türkiye Futbol Federasyonu çalışma usul ve esaslarına dair ana statü ile belir

lenir. 

MADDE 13. — 3461 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi 27 nci madde olarak aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Federasyonun Gelirleri 
Madde 27. — Federasyonun gelirleri şunlardır: 
a) Spor-Toto ve Loto gelirleri ile teşkilatın düzenleyeceği şans oyunlarının % 10'u, 
b) Kulüplerin müsabaka hâsılatının % 5'i, 
c) Stadlarda kulüplerin reklamlardan, büfelerden ve diğer faaliyetlerden elde edeceği geli

rin % 20'si, *: 
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d) İtiraz ve ceza gelirleri, 
e) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzerî gelirler, 
f) Kulüplerin TRT ve özel televizyonların naklen yayınlarından aldıkları gelirin % 10'u, 
g) Türk sporunu teşvik fonunun yıllık gelirinin en çok % 10'u, 
h) Millî ve temsili müsabakalardan stad kirası ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan 

net miktar, 
ı) Faiz gelirleri, 
j) Bağış, yardım ve diğer gelirler. 

MADDE 14. ,— 3461 sayılı Kanunun 21 inci maddesi 29 uncu madde olarak aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Cezalar 
Madde 29. — Profesyonel futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disip

lin ve sportmenliğe aykırı fiillerle bunlara uygulanacak müeyyideler, millî ve milletlerarası tea
müllere uygun olarak Ceza ve Hukuk Kurulu tarafından hazırlanacak esaslar ile tespit edilir. 
Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar ihtar* yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı 
seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, puan indirimi ve küme düşürmedir. Bu karar
lara itiraz mercii Tahkim Kuruludur. 

MADDE 15. — 3461 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 30 uncu madde olarak aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Federasyona Tescil ve Kulüplerin Taahhûtü 
Madde 30. — Futbol dalında faaliyet gösteren kulüpler, yönetim kurulunca tespit edile

cek şartlar ve taahhütlere göre federasyona tescil edilirler. 
a) Federasyona kayıt ve tescil uygulamasının esaslarını her sezon başı belirleyip ilan eder, 
b) Federasyon kayıt ve tescil standartlarını üç bölümde belirler 
1. Tam Profesyonel Lig 
2. Yarı Profesyonel Lig 
3. Amatör Lig 
c) Federasyon tam ve yarı profesyonellik kriterlerini belirlerken şu ölçüleri dikkate alır. 
1. Asgarî kadrolar ' 
2. Asgarî maaş ve ücretler 
3. Asgarî harcamalar 
4. Asgarî tesisler 
d) Tam Profesyonel ligde yer alacak takımlar. Futbol federasyonundan lisanslı profesyo

nel yönetici istihdam etmek zorundadır. Kulüplerle profesyonel yöneticiler arasındaki yetki ve 
sorumluluk dağılımları federasyonun tek tip sözleşmesindeki anlaşmasında yer alır. Profesyo
nel yönetici talimatını futbol federasyonu hazırlar. 

e) Profesyonel takımı bulan kulüplerin futbol dallarının hesabı ayrı bir fonda toplanır. 
Genel Kurullarında ayrı bir madde ile ibra edilir. 

f) Tam ve yarı profesyonel ligde yer alan takımların harcama esasları şöyle belirlenir. 
Bütçede öngörülen gelirlerinden: 
1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belirlenmiş mevcut borcun beş yıl içinde 

tesviyesi için her yıl bütçeye konulacak % 20'lik gider. 
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2. Federasyonun ilan ettiği asgarî giderler. 
3. O döneme isabet eden tek tip sözleşmede yazılı transfer taksitleri düşülür. Geri kalan 

kısım kulübün transferi dahil diğer harcamalara ayıracağı bölümdür. Kulüp yönetimi ancak 
bu bölümün % 5'i kadar borcu tek tip sözleşmelerde yazılı ödemeler çerçevesinde gelecek yö
netime devredebilir. 

4. Kulüpler genel kurullarında futbol federasyonundan bir temsilci istemek zorundadır
lar. \ ' ' 

5. Kulüpler borçlarını üçüncü kişilere temlik edemezler. 
6. Yönetim devredilirken tek tip sözleşmede yazılı taahhütler dışında borçlanmalarda tüm 

yönetim kurul üyeleri şahsen ve müteselsilen sorumlu olur. Olağanüstü kongreler ve olağanüs-
tü.olaylar dolayısıyle ortaya çıkabilecek istisnai durumlarda federasyon olayı incelemeye alır. 

Transfer ile ilgili diğer mevzuat transfer yönetmeliğinde belirlenir. 

7. Tek tip sözleşme ile çalışanların sosyal güvencelerini sağlamak için futbol federasyonu 
gereldi girişimleri yapabilmek amacıyla bir fon oluşturur. 

MADDE 16. —• 3461 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi 32 inci madde olarak değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Şirketler profesyonel futbol takımı kurmaları durumunda tescil şartlarına uyan profes
yonel lig kümesine alınırlar." 

MADDE 17. — 3461 sayılı Kanunun 25 inci maddesi 33 üncü madde olarak aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Tesiskr ve Spor Teşkilatından Yararlanma 
Madde 33. — a) Millî ve temsili. Takımlar tam profesyonel lig, yarı profesyonel lig, ama

tör lig müsabakalarının oynandığı günlerde stad, saha ve soyunma odaları futbol federasyonu
na tahsis edilir. 

b) Tam profesyonel lig ile ilgili oynanan müsabakalarda aşağıdaki tahsis esasları geçerli
dir. 

1. Ücretli seyirci girişlerindeki kapı kontrolü, 
2. Ücretli trübin düzenlemesi, 
3. Reklamlar, 
4. Büfeler, 
5. Yayınlar, 
c) Kulüpler Spor-Toto ve Lotodan isim hakları olarak genel hâsılatın % 20'sini pay olarak 

alırlar. 

MADDE 18. — 3461 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi 34 üncü madde olarak aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir., . 

Ana Statü 
Madde 34. —• Bu kanunda belirtilen teşkilatın çalışma usul ve esaslan ile kanunun uygu

lamasına dair diğer hususlar yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulla yürürlüğe ko
nulacak ana statü ile belirlenir. 

MADDE 19. — 3461 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 92) 
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Geçici Madde 1. — Bu Kanunda öngörülen ana statü ve diğer düzenlemeler yürürlüğe 
girinceye kadar, mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi takip eden ilk Haziran ayında Futbol Federasyonu, Genel Kurulu toplantıya 
çağırır ve bu toplantı ile ilgili her türlü işlemleri yürütür. 

MADDE 20. — 3461 Sayılı Kanunun 3524 Sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesi 37 
inci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 37.— "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." • 
MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 22. — Bu Kanunu Başbakan yürütür. 

Millf Eğitim Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 14.5.1992 
Esas No.: 1/380, 2/163 ,' 

Karar No.; 14 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEGLİSt BAŞKANLIĞINA 

"Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 Arkadaşının, 27.5.1988 Tarih ve 3461 Sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 7.5.1992 ta
rihli 8 inci Birleşiminde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve müşavirleri ile teklif sahibinin de 
iştirakiyle jncelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca Tasarı ile Teklif aynı mahiyette olduğu için birleştirilerek ve Tasarının 
görüşmelere esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Gerek ülkemizde ve gerekse Dünyada en çok ilgi ve heyecanla izlenen spor dalı Futbolun 
milletlerarası düzeyde bile ülkeleri ne denli birbirine yakınlaştırdığı bilinen bir gerçektir. 

Ülkemizde de yurt içi ve yurt dışı futbol müsabakaları gerek profesyonel ve gerekse ama
tör olarak büyük ilgi toplamaktadır. Ülkemizdeki amatör ve profesyonel futbolu aynı çatı al
tında toplayan ve özerk bir yapıya kavuşturan söz konusu tasarının tümü Komisyonumuzca 
da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiş
tir. ' ' . ' 

Tasarının 3 üncü maddesine komisyonumuzca; yurt dışında bulunan işçi çocukları ve Türk 
kökenli sporcular ile futbolda ileri ülkelerdeki gelişmeleri yakından izlemek ve yararlanabil
mek amacıyla bu ülkelerde temsilcilikler kurulmasını teminen "yurt dışı teşkilatı" ibaresinin 
eklenmesi uygun görülmüştür. 3 üncü madde Komisyonumuzca yapılan bu değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca; maddeye açıklık getirmek ve futbol faaliyet

lerinde aktif rol oynayan futbolcuların da Genel Kurulda yer almaları ile Genel Kurula temsilci 
gönderecek kulüplerin temsilci seçimi sırasında dikkate alınacak esasın belirtilmesi amacıyla ye
niden düzenlenmiştir. 5 inci madde yapılan bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Tasarının 6 ncı ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edil

miştir. v 
Tasarının 8 inci maddesi, harcamalarda sürati ve kolaylığı sağlamak ve aksamaya meydan 

vermemek için bu konuda yetki devrinin verilmesini temineri yeniden düzenlenmiştir. 8 inci 
madde yapılan bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 10 uncu maddesi; (ı) fıkrasında federasyona "yurt dışı teşkilatını" kurma yetki

sini vermeyi teminen yeniden düzenlenmiştir. 10 uncu madde yapılan bu değişiklikle Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 11, 12 ve 13 üncü maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesi; ihtilafların önce yönetim kurulunda karara bağlanmasını, bu 
kararlara yapılacak itirazların ise Tahkim Kurulunda görüşülerek kesinleştirilmesini teminen 
yeniden düzenlenmiştir. 14 üncü madde yapılan bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul edil
miştir. , , 

Tasarının 15 inci maddesi; Merkez Hakem Kuruluna "faal olmayan hakemler arasından" 
da üye alınmasını teminen yeniden düzenlenmiştir. 15 inci madde yapılan bu değişiklikle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 16, 17 ve 18 inci maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının "Federasyonun taşra teşkilatı" başlıklı 19 uncu maddesinde başlıktaki "taşra" 
ibaresinin yerine "yurt içi" ibaresi yazılması benimsenmiş ve madde yapılan bu değişiklikle 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca; daha önce 3 üncü maddede yapılan değişiklikle "yurt dışı teşkilatının" 
kurulması kabul edildiğinden, Tasarıya; "yurt dışı teşkilatının" nasıl kurulacağını düzenleyen 
yeni bir 20 nci maddenin eklenmesi uygun görülerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 20 inci maddesi yeni ilave madde dolayısiyle, Komisyonumuzca 21 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının "federasyon gelirleri?* başlıklı 21 inci maddesi; yayın kuruluşlarının müsabaka
lardan elde ettiği gelirlerden, federasyonun da faydalanmasını teminen yeniden düzenlenmiş, 
madde yapılan bu değişiklikle ve 22 nci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarıya "federasyon giderleri" başlıklı yeni bir 23 üncü maddenin eklenmesi Komisyo
numuzca da benimsenerek kabul edilmiştir. 

Tasarının "Vergi muafiyeti" başlıklı 22 nci maddesi; Federasyon gelirlerinin her türlü ver
gi, resim ve harçtan muaf tutulmasını teminen Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve 24 
üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 uncu ve 30 uncu maddeleri Tasarı metnine yapılan 
ilave maddeler dolayısıyla, madde numaraları teselsül ettirilerek, 25, 26,27,28, 29, 30, 31 inci 
ve 32 nci maddeler olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının Geçici 1, Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da uygun 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin.31 ve 32 nci maddeleri Komisyonumuzca da uy
gun görülerek 33 üncü ve 34 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • (S. Sayısı: 92) ' 
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Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arzedilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Nahit Menteşe 

Aydın 

Sözcü 
Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Üye 
ibrahim Ozdiş 

Adana 

Üye 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Üye 
Nurettin Tbkdemir 

Hatay 

Üye 
Osman Ceylan 

İstanbul 

Üye 
ismail Kalkandelen 

Kocaeli 

' 

- • 

Üye 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

. Niğde 

Başkanvekili 
Ural. Köklü 

Uşak 

Kâtip 
Ahmet Kabil 

Rize 

Üye 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Gaziantep 

Üye 
Mustafa Baş 

İstanbul 

Üye 
Melike Tugay Haşefe 

istanbul 

Üye 
ismail Karakuyu 

Kütahya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN , 

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1.— Bu Kanunun amacı, futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara 

göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve 
yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, Özerk Türkiye 
Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenle
mektir. ' . .. -

Türkiye Futbol Federasyonun merkezi Ankara'dadır. 

Federasyonun Görevleri 
MADDE 2. — Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri şunlardır; 

a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağla
mak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak, 

b) Millî ve milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Tür
kiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, 

c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile millî müsabakalar için plan, program ve ben
zerî her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak. 

Teşkilat 
MADDE 3. — Türkiye Futbol Federasyonu, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. 

Federasyonun Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Federasyonun merkez teşkilatı, 
a) Genel Kurul, 
b) Başkanlık, 
c) Yönetim Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu, 
e) Tahkim Kurulu, 
f) Merkez Hakem Kurulu, 
g) Yan Kurullar, 
h) İdarî Birimlerden 
meydana gelir. 

Genel Kurul 
MADDE 5; — Genel Kurul dört yıl için seçilecek (A) ve (B) grubu üyelerden oluşur. 

(A) Grubu Üyeler 
Profesyonel Birinci Lig kulüplerinden bu ligde şampiyon olmuş kulüplerden kulüp yöne

tim kurullarınca seçilecek altışar, bunların dışındaki birinci lig kulüplerinden kulüp yönetim 
kurullarınca seçilecek dörder temsilci, ikinci lig kulüplerinden her grupta bulunan kulüplerin 
yönetim kurullarınca kulüp genel kurul üyeleri içinden seçilecek birer temsilcinin kendi arala
rından seçecekleri oniki üçüncü lig kulüplerinden her grupta bulunan kulüplerin yönetim ku
rullarınca kulüp genel kurul üyeleri içinden seçilecek birer temsilcinin kendi aralarından seçe
cekleri üç temsilci, 
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. MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

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

Federasyonun Görevleri 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teşkilat 
MADDE 3. — Türkiye Futbol Federasyonu, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından 

meydana gelir. 

Federasyonun Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 
MADDE 5. — Genel Kurul dört yıl için seçilecek (A) ve (B) grubu üyelerden oluşur. 

(A) GRUBU ÜYELER: 
Profesyonel 1 inci Lig kulüplerinden bu ligde şampiyon olmuş,kulüplerden kulüp genel 

kurullarınca seçilecek altışar, bunların dışındaki 1 inci Lig kulüplerinden kulüp genel kurulla
rınca seçilecek dörder temsilci; 2 nci Lig kulüplerinden her grupta bulunan kulüplerin yönetim 
kurullarınca kulüp genel kurul üyeleri içinden seçilecek birer temsilcinin gruplarında kendi ara
larından seçecekleri onikişer; 3 üncü Lig kulüplerinden her grupta bulunan kulüplerin yöne
tim kurullarınca kulüp genel kurul üyeleri içinden seçilecek birer temsilcinin gruplarında ken
di aralarından seçecekleri üçer temsilciden oluşur. 
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». (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

(B) Grubu Üyeler 
a) En çok üyesi bulunan futbol antrenörleri derneğinin seçeceği on üye, 
b) En çok üyesi bulunan futbol hakemleri derneğinin seçeceği-on üye, 
c) A millî takımda asgarî yirmi defa millî olmuş futbolcuların kendi aralarından seçecek

leri onbeş üye, 
d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun seçeceği on üye, 
e) FİFA ve UEFA icra kurullarında daha önce hizmet etmiş veya halen hizmet etmekte 

olanlar, 
f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından seçilecek üç üye, 
g) Futbol Federasyonu Başkanlığını asgarî bir yıl süre ile asaleten yapmış olanlar, 
Genel Kurula katılırlar. 
(B) grubunun (e) ve (g) bentlerinde belirtilen üyelerin görev süresi ömür boyu, diğer (A) 

ve (B) grubu Genel Kurul üyelerinin görev süresi ise dört yıldır. 

Genel Kurul her yıl Haziran ayının ilk haftasında olağan olarak toplanır. Lüzumu halinde 
Üyelerin üçte birinin veya spordan sorumlu Devlet Bakanının çağrısı üzerine olağanüstü topla
nabilir. Olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçim 
ve teşkilleri yenilenebilir. ' 

Genel Kurul, üye sayısının en az üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. 

Genel Kurulun Görevleri 
MADDE 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır; 
a) Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak, gerektiğinde 

bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, Yönetim Kurulunu ve Başkanı 
ibra etmek, 

b) Başkanı, Yönetim Kurulunu, Tahkim ve Denetleme Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu
nu seçmek, 

c) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek, 
d) Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı ve satımı için yetki vermek, 
e) Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan denetleme raporunu kabul etmek, 
f) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
Başkan ve Başkan Vekilkri 
MADDE 7. — Başkan ve başkan vekillerinin görev süresi dört yıldır. 
Başkan ye iki başkan vekilinin seçimi Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyelerinin seçimin

den önce yapılır. 
Başkanın yokluğunda, görevlerini Başkanın belirleyeceği Başkan vekili yürütür. 
Başkan ve başkan vekilleri, Genel Kurula katılan üyelerin oy çoğunluğu ile seçilir. Süresi 

dolan Başkan yeniden seçilebilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 92) 
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. (B) GRUBU ÜYELER: 
a) En çok üyesi bulunan Futbol Antrenörleri Derneği genel kurulunun tespit edeceği on 

üye, 
b) En çok Türkiye Futbol Federasyonu hakem klasmanında yer alan üyeye sahip Futbol 

Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği genel kurulunun seçeceği on üye, 
c) A Millî Takımda asgarî yirmi defa millî olmuş futbolcuların kendi aralarından seçecek

leri onbeş üye ile en çok üyesi bulunan profesyonel futbolcular derneği genel kurulunun tespit 
edeceği on üye, 

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu genel kurulunun tespit edeceği on üye, 

e) FİFA ve UEFA icra kurullarında daha önce hizmet etmiş veya halen hizmet etmekte 
olanlar, 

f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından seçilecek üç üye, 
g) Futbol Federasyonu Başkanlığını asgarî bir yıl süre ile asaleten yapmış olanlar, 
Genel Kurula katılabilirler. 
A Grubu üyelerin seçiminde, kulüplerin en son oynanan sezonda bulundukları ligler esas 

alınır. ' 
Seçimlerle ilgili olarak yukarıda genel kurullara verilen yetkileri, bu genel kurullar yöne

tim kurullarına devredebilirler. 

(B) Grubunun (e) ve (g) fıkralarında belirtilen üyeler ömür boyu, diğer (A) ve (B) Grubu 
Genel Kurul üyelerinin görev süresi ise dört yıldır. 

Genel Kurul her yıl haziran ayının ilk haftasında olağan olarak toplanır. Lüzumu halinde 
üyelerin üçte birinin veya Spordan Sorumlu Devlet Bakanının çağrısı üzerine olağanüstü top
lanabilir. Olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların se
çim ve teşkilleri yenilenebilir. 

Genel Kurul, üye sayısının en az üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. 

Genel Kurulun Görevleri 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve Başkan Mkilleri 
MADDE 7. — Tasarının 7 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Gençlik ve spor teşkilatının yönetim kademelerinde görevli olanlar, bu görevlerinden as
garî bir ay önce ayrılmış olmadıkları sürece Başkanlığa ve kurullara aday olamaz ve seçilemez
ler. 

Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, spor
dan sorumlu Devlet Bakanı tarafından başkan vekillerinden birisi seçime kadar Başkan olarak 
atanır. 

1 

Balkanın Görevleri 
MADDE 8. — Başkanın görevleri şunlardır; 
a) Federasyonu temsil etmek, 
b) Federasyonun faaliyetlerini bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuata göre yürütmek, 
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, 
f) Gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek, 
g) Bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuattan doğan görevlerini yerine getirmek. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 9. — Yönetim Kurulu, Başkan ve başkan vekilleri dahil onbeş üyeden teşekkül 

eder. Başkan ve başkan vekilleri dışındaki bu üyelerden, 
a) Beşi birinci lig, ikisi ikinci lig, biri üçüncü lig Genel Kurul üyeleri arasından olmak üze

re sekiz üye (Â) grubu üyeler arasından, 
b) Dört üye (B) grubu üyeler arasından, 
Genel Kurulca oy çokluğu ile seçilir. 

Ayrıca, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde oniki yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu
nun görev süresi dört yıldır. 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri kulüplerinin başkanı veya yönetim ku
rulu üyesi iseler, seçilmekle bu sıfatlan sona erer. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 
MADDE 10. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 
a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ye gruplara ayırmak, ligleri dü

zenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, 
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım 

kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, 
c) Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, masör ve benzerî 

elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hak
larını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit et
mek, 

d) Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla 
ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, 

e) Futbol takımlarını, futbolcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, 
f) Personelin malî ve sosyal hakları ile ilgililerin huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk 

ve ikâmet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek, 
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Başkanın Görevleri ' 
MADDE 8. — Başkanın görevleri şunlardır; 
a) Federasyonu temsil etmek, 
b) Federasyonun faaliyetlerini bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuata göre yürütmek, 
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, 
f) Gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek, 
g) Harcamaları yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkanvekillerine veya genel sekreteri

ne devretmek, 

Yönstim Kurulu 
MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 
MADDE 10. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 
a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri dü

zenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, 
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım 

kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, 
c) Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, masör ve benzerî 

elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hak
larını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit et
mek, 

d) Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla 
ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, 

e) Futbol takımlarını, futbolcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, 

f) Personelin malî ve sosyal hakları ile ilgililerin huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk 
ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek, 
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g) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisler 

yapmak, yaptırmak, 
h) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve futbol 

faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzerî ihtiyaçlarını sağlamak, 

ı) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak, 
i) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her 

türlü faaliyetleri yürütmek, ' 

j) Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda 
ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek, 

k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak, 
1) Kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile 

futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak, 
m) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak, 
n) Bütçeyi hazırlamak, 
o) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak, 
ö) Bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmaktır. 

Denetleme Kurulu 
MADDE 11. — Denetleme Kurulu, dört yıl için, Genel Kurulca seçilecek malî konularda 

ihtisas sahibi olan beş asil, malî konularda ihtisas sahibi olan beş yedek üyeden teşekkül eder. 
Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. 

Denetleme Kurulunun Görevleri 
MADDE 12. — Denetleme Kurulu, Federasyonun malî işlelerini Genel Kurul adına de

netler ve ayrıca her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar. 

Tahkim Kurulu ' 
MADDE 13. — Tahkim Kurulu, dört yıl için Genel Kurulca seçilecek beş asil, beş yedek 

hukukçu üyeden teşekkül eder. 
Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. 
Tahkim Kurulu kararları kesindir. 

Tahkim Kurulunun Görevleri 
MADDE 14. — Tahkim Kurulu, Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile hakemler, fede

rasyon ile teknik direktör ve antrenörler, kulüpler ile teknik direktörler ve antrenörler, kulüp
ler ile oyuncular, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar ile Disiplin Kurulu kararları
nı ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar. 

Merkez Hakem Kurulu //~N 

MADDE 15. — Merkez Hakem Kurulu dört yıl için asgarî üçü FİFA kokartlı olmak üze
re Genel Kurulca seçilecek faal olmayan dokuz asil, dokuz yedek üyeden teşekkül eder. 

Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler 
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g) Genel Kurul'dan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesis
ler yapmak, yaptırmak, 

h) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve futbol 
faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzerî ihtiyaçlarını sağlamak, 

ı) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak, 
i) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her 

türlü faaliyetleri yürütmek, 
j) Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda 

ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek, 
k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak, 
1) Kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile 

futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak, 
m) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak, 
n) Bütçeyi hazırlamak, 
o) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak, 
ö) Bu kanun, ana statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmaktır. 

Denetleme Kumlu 
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Denetleme Kurulunun Görevleri 
MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.' 

. Tahkim Kurulu 
MADDE 13.— Tasarının Büncü maddesi-Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tahkim Kurulunun Görevleri 
MADDE 14. — Tahkim Kurulu, Federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; fede

rasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler ve antrenörler; kulüp
ler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulun
ca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin 
karara bağlar. 

Merkez Hakem Kurulu 
MADDE 15. — Merkez Hakem Kurulu dört yıl süre için asgarî üçü FÎFA kokartlı olmak 

üzere Genel Kurulca faal olmayan hakemler arasından seçilecek dokuz asil dokuz yedek üye
den teşekkül eder. 

, Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçer 
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Merkez Hakem Kurulunun Görevleri 
MADDE 16. — Futbol takımı bulunan kulüplerin yapacakları resmî ve özel futbol mü

sabakalarının yönetimini ve bu müsabakalarla ilgili futbol oyun kuralları açısından teknik an
laşmazlıkların çözümlenmesini, il ve ilçe hakem kurullarının kurulmasını, hakemlerin, göz
lemcilerin eğitilmesini, bunların klasmanlara ayrılmasını, yükselme ve düşme şartları ile statü 
ve talimatlarda belirtilen diğer görevleri yapar. 

Yan Kurullar 
MADDE 17. — Federasyonun faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan yan 

kurulların başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle Federasyon Başkanı 
tarafından belirlenir. 

Yan kurullar şunlardır: 
a) Disiplin Kurulu, 
b) Tahkik Kurulu, 
c) Teftiş Kurulu, 
d) Sağlık Kurulu, 
e) Araştırma ve Geliştirme Kurulu, l 

f) Malî Danışma Kurulu, 
g) Hukuk Kurulu, * 
h) Dış İlişkiler Kurulu, 
ı) Profesyonel tşler Kurulu, 
i) Amatör tşler Kurulu, 
j) Diğer Yan.Kurullar. 

idarî Birimler 
MADDE 18. — İdarî birimler, Federasyonun bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak ve Başkan tarafından verilecek görevleri ye
rine getirmek üzere bir genel sekreter ve yeteri kadar genel sekreter yardımcısı, danışmanlar, 
teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idarî ve teknik personelden oluşur. 

Federasyonun Taşra Teşkilatı 
MADDE 19. — Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak maksadıyla, tüm illerde fahri 

futbol temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan 
Federasyon temsilcilikleri kurulur. 

Federasyonun Bütçesi 
MADDE 20. — Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca düzenlenerek Genel Kurulun 

onayından sonra uygulanır. 
Başkan, tahsilat ve harcamaları bütçede belirtilen esaslar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
Başkan yetkisini sınırlarını belirtmek kaydıyla başkan vekillerine ve Genel Sekretere dev

redebilir. 
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Merkez Hakem Kurulunun Görevleri 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yan Kurullar ' 
MADDE 17. — Tas'arının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

idarî Birimler 
MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Federasyonun Yurt içi Teşkilatı 
MADDE 19. — Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak maksadıyla, tüm illerde fahri 

futbol temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan 
Federasyon temsilcilikleri kurulur. 

Federasyonun Yurt Dışı Teşkilatı 
MADDE 20. — Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden 

oluşan Federasyon Temsilcilikleri kurulur. Bu temsilciliklerin görevi, futbolun yurt dışında temsili 
ile yurt dışı futbol ilişkisini kurmak ve geliştirmektir. 

Federasyonun Bütçesi 
MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca 21 inci madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
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Federasyonun Gelirleri 
MADDE 21.—Federasyonun gelirleri şunlardır: 
a) Spor-Toto ve Spor-Loto'dan kulüplere verilen isim haklarının % 18'i, 
b) Kulüplerin profesyonel (jübile maçları hariç) müsabaka hâsılatlarının % 10'u, 
c) Başvuru harçları ve para cezaları, 
d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından elde ettikleri ge

lirlerin % 10'u, 
e) Türk Sporunu Teşvik Fonunun yıllık gelirinin en çok °/o 10'u, 
f) Millî ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ, 
g) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler, 
h) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilen ge

lirler, 
ı) Faiz gelirleri, 
i) Bağış ve yardımlar, 
j) Diğer gelirler. * 

Vergi Muafiyeti . 
MADDE 22. — Bu Kanuna göre yapılacak müsabakalardan elde edilecek gelirler her türlü 

vergi, resim ve harçtan muaftır. , 

Cezalar 
MADDE 23. — Futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disipin ve sport

menliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, millî ve milletlerarası teamüllere uy
gun olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit edilir. 

Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarış
mayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşür
medir. 

Uygulanacak para cezası beşyüz milyon lirayı geçemez. Bu miktarı beş katına kadar art
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kulüpler -
Madde 24. — Futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubeleri federasyona bağ

lıdır. Bunlar hakkında bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak esaslar uygulanır. 
Federasyon, kulüpleri Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt ve tes

cil eder. Kaydı yapılmayan veya herhangi bir vecibesini yerine getirmeyen kulübün kayıt ve tes
cili iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara iştirak ettirilmez. 

Futbol Kulüplerinin Devri 
MADDE 25. — Futbol dalında faaliyet gösteren kulüpler, futbol şubelerini kanunlarda 

belirtilen şekil ye esaslarda, kuracakları veya kurulmuş anonim şirketlere devredebilirler. 
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Federasyonun Gelirleri 
MADDE 22. — Federasyonun gelirleri şunlardır. 
a) Spor-Toto ve Spor-Loto'dan kulüplere verilen isim haklarının 9b 18'i, 
b) Kulüplerin profesyonel (Jübile maçları hariç) müsabaka hasılılatlarının % 10'u, 
c) Başvuru harçları ve para cezalan, 
d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından elde ettikleri ge

lirlerin % 10'u ile millî ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edile
cek gelirler, 

e) Türk Sporunu Teşvik Fonunun yıllık gelirinin en çok % 10'u, 
0 Millî ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ, 
g) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzerî gelirler, 
h) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilen ge

lirler, -
ı) Faiz gelirleri, 
i) Bağış ve yardımlar, 
j) Diğer gelirler, 

Federasyonun Giderleri 
MADDE 23. — Federasyon bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek 

için ilgili mevzuat ve bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar, 

Ifagi Muafiyeti 
MADDE 24. — Bu Kanuna göre yapılacak müsabakalardan elde edilecek gelirler ile fe

derasyonun diğer gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Cezalar 
MADDE 25. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca 25 inci madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 

Kulüpler 
MADDE 26. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca 26 ncı madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 

Futbol Kulüplerinin Devri 
MADDE 27. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca 27 nci madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. ( 
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Tesis ve Personelden Yararlanma 
MADDE 26. — Federasyon, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tesis ve personelin

den, bu Genel Müdürlük ile yapacağı sözleşme ve protokol esasları çerçevesinde yararlanabilir 
ve kulüpleri yararlandırabilir. 

Yayınların Düzenlenmesi . 
MADDE 27.— Futbol müsabakalarının televizyon ve radyodan yayınlanmasının düzen

lenmesi ve programlanmasına Federasyon yetkilidir. Kulüplerin bu konuda yayın kuruluşları 
ile yapacakları sözleşmeler, federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. 

Ana Statü, Statü ve Talimatlar 
( MADDE 28. — Bu Kanunda belirtilen teşkilatın çalışma usul ve esasları ile Kanunun uy

gulanmasına dair diğer hususlar, Genel Kurulun yapacağı Ana Statü ile Yönetim Kurulunun 
yapacağı statü ve talimatlarla belirlenir. 

Bakanlığın Gözetim ve Denetimi 
MADDE 29. — Federasyonun başta millî ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bü

tün faaliyet ve işlemleri, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 30. — 3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen Ana Statü, statü ve talimatlar yürürlüğe 
girinceye kadar bu husustaki mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Spordan sorumlu Devlet Bakanı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantı ile ilgili her türlü işlem 
mevcut Federasyon tarafından yapılır. 

Bu toplantının başkanı, spordan sorumlu Devlet Bakanıdır. 
GEÇİCİ MADDE 3. — 3461 ve 3524 sayılı kanunlara göre görev yapan Başkan, Yönetim 

Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu ile yan kurullar, bu Kanuna göre oluşacak Fede
rasyon teşkiline kadar görevlerine devam ederler. 
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Tesis ve Personelden Yararlanma 
MADDE 28. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca 28 inci madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 

Yayınların Düzenlenmesi 
MADDE 29. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca 29 uncu madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 

Ana Statü, Statü ve Talimatlar 
MADDE 30. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca 30 uncu madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 

Bakanlığın Gözetim ve Denetimi 
MADDE 31. —Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca 31 inci madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler • • 
MADDE 32. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca 32 nci madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici Madde l'i Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici Madde 2'si Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici Madde 3'ü Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. ' , 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 31.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yard. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı 
Prof T. Çiller 

Devlet Bakanı 
İ Tez 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 

Devlet Bakanı 
O. Kikrcioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı* 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batattt 

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. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tantr 

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 

içişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S Oral 

Bay. ve fskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşt 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
,v M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
E: Faralyalı 

Turizm Bakanı V. 
M. S. Oktay 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 33. — Thsarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca 33 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 32 ncLmaddesi Komisyonumuzca 34 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

ESSİZE 
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Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 79) 

3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta

sarısı ye İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/322) 

TC. 
Başbakanlık 13.1.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md. 07/101-128/06587 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.12,1991 ta
rihinde kararlaştırılan "3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasana" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

. Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye genelinde 100808 dernek kuruluşu mevcut olup, halen bunlardan 48151 dernek 
hukukî varlığını sürdürmektedir. Dernek sayısının fazla olması sebebiyle, geçmiş yıllarda der
neklerin etkin ve verimli bir şekilde denetlenmesi sağlanamamıştır. Dolayısıyla, kuruluş amacı 
dışına çıkan derneklerin faaliyetlerinin tekrar yasal çerçeve içine çekilmeleri mümkün olama
mıştır. 

Dernekler üzerindeki bu denetleme eksikliğini gidermek ve denetimde etkinliği sağlamak 
amacıyla; görevi münhasıran dernekleri denetlemek olan bir grubun teşkili zarurî görülmüş 
ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 45 inci maddesinde, dernekleri denetlemeye yetkili olan 
birimler sayılırken Dernekler özel Denetleme Grubu elemanlarına da yer verilmiştir. Aynı Ka
nunun 46 ncı maddesiyle de özel Denetleme Grubunun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesin
de oluşturulması ve bu Grubun kuruluş, çalışma şekli ve denetleme esas ve usullerinin bir yö
netmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Ancak, mezkur 2908 sayılı Kanunda Dernekler 
Özel Denetleme Grubu elemanlarının unvanlarına, seçilmelerine, niteliklerine, yükselmelerine 
ve mesleğe girişte aranacak özel şartlara açıklık getirilmemiştir. 

Sözkonusu eksikliği gidermek ve Dernekler özel Denetleme Grubunda görevlendirilecek 
elemanların statülerine ve unvanlarına açıklık getirmek amacıyla hazırlanan bu Tasarı ile; yu
karıda adı geçen Dernekler özel Denetleme Grubu elemanları kamu kurum ve kuruluşlarının 
emsali denetim elemanları gibi haklara sahip kılınmış, bunların özel hizmet ve denetim tazmi
natlarından faydalanmaları imkân dahiline sokulmuş ve yurt içinde gündelik alabilmeleri 
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hususu da sarahate kavuşturulmuştur. Ayrıca Dernek Denetçiliği ve Dernek Denetçi Yardımcı
lığı kariyer haline getirilerek, yapılacak yeterlik sınavında başarı göstererek denetçiliğe atanan
lara haklarında bir defaya mahsus olmak üzere derece yükselmesi uygulanması esası benim
senmiştir. 

v MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler özel Denetleme Gru
bunda kimlerin görevlendirileceğine, unvanlarına, yükselmelerine ve mesleğe girişte aranıla
cak özel şartlara açıklık getirilmiştir. Ayrıca dernek denetçiliği ve dernek denetçi yardımcılı-
ğıyla ilgili usul ve esâslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme fesasları ve diğer husus
ların bir yönetmelikle düzenlenmesi esası benimsenmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "Dernek Denetçisi" un
vanı ile çalışmakta olan personelin, durumlarına uygun yeni kadrolara ne şekilde atanacağı 
hususu çözüme kavuşturulmuş ve bunların bu süre içerisinde özlük hakları yönünden mağdur 
olmamaları için gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Madde 3. —* Bu madde ile, Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcılarının, Türkiye 
düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisini haiz diğer kamu kurum ve kuruluşlarının de
netim elemanları gibi harcırah almalarına imkân sağlanmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile, Dernek Denetçi Yardımcılarına, yönetmeliklerine göre yapıla
cak yeterlik sınavlarında başarı göstererek denetçiliğe atanmaları sırasında ve bir defaya mah
sus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 5. — Bu madde ile, Dernek Denetçilerinin, derecelerine uygun ek göstergelerden 
yararlanabilmeleri sağlanmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile, Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcılarının özel Hizmet 
Tazminatı ve Denetim Tazminatı almaları imkânı getirilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile, daha önce ihdas edilmiş olan, fakat gerek unvan ve gerekse 
dağılım yönünden ihtiyaca cevap vermeyen kadrolar, Tasarıya ekli (I) sayılı listede belirtildiği 
şekilde iptal edilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile, Tasarının 7 nci maddesiyle iptal edilen kadroların yerine geç
mek üzere, ihtiyaca cevap verecek yeni kadrolar Tasarıya ekli (II) sayılı listede belirtildiği şekil
de ihdas edilmiştir. 

Madde 9, 10. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet.Meclisi (S. Sayısı: 79) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ^ 
İçişleri Komisyonu 28.2.1992 
Esas No.: 1/322 ' " 

Karar "No.; 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı içişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Devlet Perso
nel Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler özel Denetleme Grubunda görevlendirile
cek elemanların unvanlarına, statülerine açıklık getirmiş; bu elemanları kamu kurum ve kuru
luşlarının emsali denetim elemanları gibi haklara sahip kılmış, bunların özel hizmet ve dene
tim tazminatlarından faydalanmalarını imkân dahiline sokmuş ve yurt içinde gündelik alabil
melerini açıklığa kavuşturmuştur. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci, 2 nci maddeleri ile tasarının 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Dernek Denetçisi ve Dernek De
netçi Yardımcıları için öngörülen özel hizmet tazminatları ile denetim tazminatları oranları ye
terli görülmeyerek emsal denetim elemanları seviyesine yükseltilmiş ve madde yapılan bu deği
şiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci, 8 inci, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 9 uncu ve 10 uncu maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz 
olunur. 

Başkan 
ismail Köse 
Erzurum 

Üye 
Remzi Kartal 

Van 

Üye 
Hasan Çakır 

Antalya 

Ü y e •' 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

Sözcü 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 

Üye 
Kemal Tabak 
Adıyaman 

Üye 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Üye 
Mümin Gençoğlu 

Bursa 
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Üye 
Harman Özüberk 

Gaziantep 

Üye 
Abit Kıvrak 

Konya 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 30.4.1992 

Esas No.: J/322 
Karar No.: 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 13.1.1992 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" önhavalesi gereği 
İçişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra Başkanlıkça 28.2.1992 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilmiş ve Komisyonumuzun 29.4.1992 tarihinde yaptığı 35 inci birleşimde Hükümeti 
temsilen Millî Savunma Bakanı Başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, sayıları 100 bini aşan dernekler üzerindeki denetleme eksikliğini gidermek 
ve denetimde etkinliği sağlamak amacıyla, görevi münhasıran dernekleri denetlemek olan bir 
grubun teşkili zarurî görülmüş ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde, dernekleri denetlemeye yetkili, "Dernekler özel Denetleme Grubu" oluşturulma
sı ve bu grubun kuruluş, çalışma şekli ve denetleme esas ve usullerinin bir yönetmelikle düzen
lenmesi hükme bağlanmış, ancak, sözkonusu Kanunda bu Grubun elemanlarının unvanları
na, seçilmelerine, niteliklerine, yükselmelerine ve mesleğe girişte aranacak özel şartlara açıklık 
getirilmemiştir. 

Derneklerin denetlenmesindeki eksikliği gidermek ye Dernekler özel Denetleme Grubun
da görevlendirilecek elemanların statülerine ve unvanlarına açıklık getirmek amacıyla hazır
landığı anlaşılan tasarı ile; 

— Dernekler özel Denetleme Grubu elemanlarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki em
sali denetim elemanlarına tanınan haklardan yararlanmaları sağlanmış, 

— Bunların özel hizmet ve denetim tazminatlarından faydalanmaları imkânı getirilmiş, 
— Yurt içinde gündelik alabilmeleri hususu açıklığa kavuşturulmuştur. 
Yapılan görüşmeler sonucunda tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek İçişleri 

Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 79) 

Üye 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Üye 
ilhan Kaya 

İzmir 
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İçişleri Komisyonu metninin Çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri ile 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve yürürlük 
ve yürütmeye ilişkin 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Ilyas Aktas 

Samsun 

Bu Kanunun Sözcüsü 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
Uli Andaç Durak 

Adana 

Üye 
Mehmet Nedim Budak 

Ankara 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Ydmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
Adnan Keskin 

Denizli 

Üye 
Mahmut Uyamk 

Diyarbakır 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 

Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 

. Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 

Kâtip 
Haydar Oymak 

Amasya 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Adnan Kahveci 

tstanbul 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Unaldı 

Konya 
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Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Dernek denetçilerinin fazladan tayın bedeli almak suretiyle Bakanlıklar merkez teşkilatı 
seviyesinin üstüne çıkarılmasına ve sınavların sadece sözlü olarak yapılmasına ilişkin düzenle
meye karşıyım. ' 

Kamer Genç 
Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
' Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 19. — Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler Özel Denetleme Grubunda 
dernek denetçisi ve dernek denetçi yardımcıları istihdam edilir. 

Denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan şartlara ek olarak; 

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya öğrenim itibariyle 
bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul
lardan birini bitirmiş olmak, 

b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak; erkek adaylar için askerlik 

hizmetini tamamlamış veya erteletmiş olmak, 
şarttır. 
Denetçi yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak ye

terlik sınavında başarı gösterenler "Dernek Denetçisi" unvanını alırlar. 
Bu sınavda başarısız olan denetçi yardımcıları, yeniden yeterlik sınavına alınmazlar. Bu 

sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanlar, hiç bir şekilde de
netçiliğe atanamazlar ve bunların denetçi yardımcılığı görevlerine son verilir. Görevlerine son 
verilen denetçi yardımcıları, İçişleri Bakanlığında durumlarına ve derecelerine uygun başka kad
rolara atanırlar. 

Dernek denetçiliği ve dernek denetçi yardımcılığtyla ilgili usul ve esaslar ile bunların eğiti
me tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 2. — 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 17. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İçişleri Bakanlığı Emni

yet Genel Müdürlüğünde "Dernek Denetçisi" unvanı ile çalışmakta olan personel, ek 19 uncu 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel şartları taşımasalar dahi, yüksek öğrenimli olmaları 
ve aynı maddenin son fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümlerine istinaden oluşturulacak 
sınav kurulu tarafından en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarı 
göstermeleri kaydıyla; üç yıldan fazla hizmeti olanlar "Dernek Denetçisi", üç yıldan az hizme
ti olanlar ise "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına atanırlar. 

"Dernek Denetçisi" ve "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına geçirilemeyenler, du
rumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Bu süre içinde kadroları iptal edilenler, eski kadro
larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarını bu görevlerinde bulundukları sürece almaya 
devam ederler. 

Yapılan sözlü sınavda başarılı olarak "Dernek Denetçisi" unvanını alanlar, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) 
numaralı fıkrası hükmünden yararlandırılırlar." 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN KABUL ETTİĞİ METİN 

3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasana 

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

3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 451 sayılı Kanun Hük
münde kararname ile değişik 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına, "... Bakanlıklar Merkez Teşki
latına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı madde
sinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişik (11) numaralı fıkrasına, "...Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri" iba
resinden sonra gelmek üzere "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları" Ve 
"...Kontrolörlüğe"' ibaresinden sonra gelmek üzere "Dernek Denetçiliğine" ibareleri eklenmiştir. 

MADDE 5. — 657 Sayılı Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (I) 
sayılı Cetvelin (I-g) fıkrasına, "...Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin 
Kontrolörleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek 
Denetçileri" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 6. — 657 sayılı Kanunun 450 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
"Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-özel Hizmet 
Tazminatı" bendinin (h) fıkrasına "...ile defterdarlık kontrol memurları" ibaresinden önce gel
mek üzere "...Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları..." 
ve "F-Denetim Tazminatı" bendinin (b) fıkrasına "...ile Çevre Uzmanları ve bunların 
yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "...ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denet
çisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları" ibareleri eklenmiştir. 

MADDE 7. — Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar 
iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümün
den çıkarılmıştır. 

MADDE 8. •— Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne 
eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si,Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — İçişleri Komisyonu met
ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 450 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile değişik "Zam ve 
Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II-
lazminatlar" bölümünün "A-özel Hizmet 
Tazminatı" bendinin (f) fıkrasına "... ve Ba
kanlıklar Merkez Teşkilatına dahil Kontrolör 
ve Stajyer Kontrolörler" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ile Emniyet Genel Müdürlü
ğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi 
Yardımcıları" ve "F-Denetim Tazminatı" ben
dinin (a) fıkrasına" "...Bakanlıklar ile Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Merkez Teşki
latına dahil Kontrolör ve stajyer Kontrolörler" 
ibaresinden sonra gelmek üzere ' 've Emniyet 
Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Der
nek Denetçi Yardımcıları" ibareleri eklenmiş
tir." 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İçişleri Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İçişleri Komisyonu met
ninin 7 nci maddesi Ek'li (I) sayılı liste ile bir
likte aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İçişleri Komisyonu met
ninin 8 inci maddesi Ek'li (II) sayılı liste ile 
birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri 1.1.1992 tarihinde, diğer maddeleri yayı-
tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel - • 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakam 
Prof T. Çiller 

Devlet Bakanı 
İ. Tez 

Devlet Bakanı 
G. İleri 

Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. BataUı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Âktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanvr 

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 
I. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bay. ve İskân Bakanı 
Prof O. Kumbaracıbast 

Ulaştırma Bakanı 
Y Topçu 

Çal, ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

(S. Sayısı: 79) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — İçişleri Komisyonu met
ninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10.— İçişleri Komisyonu met
ninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 79) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

I SAYILI LİSTE 

KURUMU : Emniyet Genel Müdürlüğü 
TEŞKİLATI : Merkez 

İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

G.I.H. 
G.t.H. 
G.I.H. 

Unvanı 

Dernek Denetçisi 
Dernek Denetçisi 
Dernek Denetçisi 

II. 

Drc. 

5 
6 
8 

SAYILI 

Serbest 
Kadro Adedi 

co 
oo co 

24 

LİSTE 

Tutulu 
Kadro Adedi Toplam 

co co co 

1 I
I 

24 

KURUMU : Emniyet Genel Müdürlüğü "\- r, 
TEŞKİLATI : Merkez, 

; İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 

. , 
Unvanı 

Dernek Denetçisi 
Dernek Denetçisi 
Dernek Denetçisi 
Dernek Denetçisi 
Dernek Denetçisi 
Dernek Denetçi Yrd. 
Dernek Denetçi Yrd. 

Drc. 

1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 

Serbest 
Kadro Adedi 

' t 
1 

ı 
'2 
2 

' 5 
12 

24 

Tutulu 
Kadro Adedi 

. — 
— 
— • 

' ' . " _ _ 
— 

> 

Toplam 

1 
1 
1 
2 N 

2 
5 

12 

24 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

N Hükümetin Teklif Ettiği Metne Ekli (I) ve (II); Sayılı Listeler Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

Hükümetin Teklif Ettiği Metne Ekli (I) ve (II) Sayılı Listeler Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 79) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 78) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Manisa Milletve
kili Tevfik Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/359, 2/49, 2/280) 

T.C. 
\ Başbakanlık 9.3.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-276/03364 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ana Bakanlar Kurulunca 43.1992 
tarihinde kararlaştırılan "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmedi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Gcçid Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

' Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Günün şartlan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişen ihtiyaçları göz önüne alınarak 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bazı ek, ve geçici maddeler eklenmesi gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

1. Uzman Jandarma ve uzman erbaşlara da ödül verebilmek için 202 nci maddede bu 
yönde değişiklik yapılmakta, ayrıca madde kapsamına "spor dalı" alınmakta ve "Sahil Gü
venlik Komutanlığı" metne eklenmektedir. 

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de aynı kanun kapsamında ödüllendirilebil-
mesi için, 203 üncü maddeye "Sahil Güvenlik Komutanlığı" ibaresi eklenmektedir. 

3. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre em
salleri arasında temayüz eden astsubaylar, bu maddede öngörülen şartları haiz olmak suretiyle 
subay nasbedilebilmektedir. Bu şekilde subay nasbedilenler, mevcut Kanuna göre kıdemli yüz
başı (önyüzbaşı) lığa kadar yükselebilmektedir. Bu personel, kanuna ekli EK-VII sayılı aylık 
gösterge tablosunda, en fazla 2 nci derecenin 3 üncü kademesini alabilmektedir. 
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Diğer taraftan, Kanunun 14 üncü maddesine göre fakülte veya yüksekokul bitirmek sure
tiyle subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddeye göre astsubaylıktan subaylığa geçtikten sonra 
fakülte ve yüksekokul bitirerek ihtiyaç duyulan subay sınıflarına nakledilenler, rütbe olarak 
albaylığa kadar yükselebilmektedirler. Ancak, bunlar genelde nasbedildikleri teğmen rütbesi
nin aylığından daha fazla aylık aldıklarından EK-VII ve EK-VIII sayılı gösterge tablolarından 
aylık almaya devam etmekte, EK-VI sayılı subay gösterge tablosunda 1 inci dereceye geçmeleri 
daha ziyade yarbay rütbesinde mümkün olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu personel, ay
lık aldıkları gösterge tablolarında 2 nci derece için öngörülen son kademede beklemek zorun
da, kalmaktadır. 

a) Halen astsubay olanlar ve astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl veya 
daha fazla süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile ön lisans seviyesinde öğrenime sahip 
olan astsubaylar, en fazla 2 nci derecenin 6 ncı kademesini alabilmektedirler. 

b) Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31.7.1970 tarihli ve 1327 sa
yılı Kanunla yürürlükten kaldırılan, ancak 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni
den düzenlenen 37 nci maddesiyle; bu Kanuna tabi Devlet memurlarından öğrenim durumla
rıyla, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azamî yükselebilecekleri derecenin 4 üncü 
kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu olumlu bulunanların, ka
zanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesine imkân 
sağlanmıştır. 

c) 657 sayılı Kanuna tabi personelden lise veyadengi okullar üstü 1 yıllık meslekî ve tek
nik öğrenimi bitirenler, 11 inci derecenin 1 inci kademesinden işe başlamakta, öğrenim durum
ları itibariyle en fazla 2 nci derecenin son kademesine yükselebilmektedirler. Bunlardan söz 
konusu düzenleme ile getirilen sicil şartını haiz olanlar, 1 inci dereceye yükselebileceklerdir. 
Astsubaylar ise, lise seviyesindeki astsubay hazırlama okullarında gördükleri öğrenimden ayrı 
olarak, 926 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre en az bir yıl mesleğe yönelik öğrenim ve 
eğitimi müteakip astsubay nasbedilmektedirler. 

Görüldüğü üzere, astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ile astsubaylar, lise veya dengi okullar 
üstü bir yıllık meslekî ve teknik öğrenimi bitiren Devlet memurları ile aynı tahsil seviyesinde 
olup, bunlara emsal teşkil etmektedirler. Farklı uygulamalara neden olunmaması bakımından^ 
astsubaydan subay olanlar ile astsubaylar için, 926 sayılı Kanunda, paralel düzenleme yapıl
ması gerekli görülmektedir. 

d) Diğer taraftan, 657 sayılı Kanuna tabi personelden 2 yıl ve daha fazla süreli yük
seköğrenimi bitirenlerin 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselme imkânı mevcuttur. 
Astsubay nasbedilmeden önce veya görevde iken aynı süreli yükseköğrenimi bitirenler, 1 inci 
dereceye yükselememektedir. Bu durum da, yine farklı uygulamaların yapılmasına neden ol
maktadır. Uygulamada paralelliğin sağlanması ve astsubayların yaptıkları öğrenimin karşılı
ğında emsali öğrenime sahip Devlet memurları gibi 1 inci dereceye yükselebilmesine imkân sağ
lanması uygun mütalaa edilmektedir. Bu suretle, nitelikli astsubayların daha fazla süre ile hiz
mette tutulmaları da mümkün olabilecektir. 

Buna bağlı olarak, fakülte veya yüksekokul bitirmek suretiyle Kanunun 14 üncü maddesi
ne göre subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerin, fa
külte bitiren emsali astsubaylara nazaran mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından, 
bunlardan EK-VII ve EK-VIII sayılı aylık gösterge tablolarından aylık alanların, bu tablolarda 
1 inci dereceye yükselebilmelerine imkân sağlanması gerekli görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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Bu fikirler çerçevesinde; 
926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nas-

bedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; EK-VII veya EK-VIII 
sayılı aylık gösterge tablolarında 2 nci derece için öngörülen 3 üncü kademeyi kazanılmış hak 
aylığı olarak alan, bu kademede bir yılını tamamlayan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarına 
haiz olanların, » 

Astsubay nasbedilmeden önce veya görevde iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte ve yük
sekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan astsubay
lardan; 2 nci derecenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak alan, bu kademede 
bir yılını tamamlayan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını haiz olanların, 

Astsubaylardan 2 nci derecenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak alan, bu 
kademede bir yılını tamamlayan, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan, ve yukarısı 
olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını haiz olanların, 

1 inci dereceye yükseltilmeleri amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesiyle 926 sayılı Türk Si

lahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen I, II ve III sayılı ek gösterge cetvelleri göz önüne 
alınarak, Tasarıyla 1 inci dereceye yükseltilmeleri öngörülen astsubaylıktan subay olanlar ile 
astsubayların 1.1.1991 tarihinden itibaren beş yıllık bir zaman sürecini kapsayacak biçimde II 
ve III sayılı ek gösterge cetvellerine 1 inci derece karşılığı olan ek gösterge rakamları eklen
mektedir. \ 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — 926 sayılı Kanunun ödülle ilgili 202 nci maddesi uzman jandarmalarla uz

man erbaşları kapsamadığından, Tasarı ile bu personel madde kapsamına alınmakta, ayrıca 
ödül alınabilecek sahalar arasına spor dahil edilmekte ve ayrı bir kanunla kurulmuş bulunan 
Sahil Güvenlik Komutanlığı da madde metnine eklenmek suretiyle, bu Komutanlığa dahil per
sonelin ödüllendirilmesine imkân tanınmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2692 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde belirtildiği şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşunda bulunmasına da
yanılarak, 926 sayılı Kanunun 203 üncü maddesi kapsamında yer alması mümkün kılınmaktadır. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi ile, astsubaydan subay olanlara ait EK-VII ve astsu
baylara ait EK-VIII sayılı aylık gösterge.tablolarının başına, 1 inci derece olarak gösterge ra
kamları eklenmektedir. 

Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesi ile, 926 sayılı Kanuna 9.4.1990 tarihli ve 418 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen II ve III sayılı ek gösterge cetvellerine, 1 inci derece
nin karşılığı olan ve 15.10.1991 tarihinden 31.12.1995 tarihine kadar uygulanması öngörülen 
ek gösterge rakamları eklenmektedir. 

Madde 5. — Bu madde ile 926 sayılı Kanuna üç ek madde eklenmekte; anılan Kanunun 
14 ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin 
ikinci fıkrası kapsamına girenlerin ve astsubaylardan fakülte veya yüksekokul bitirenler ile 2 
nci derecenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak alan ve altı aylık sicil notu orta
laması yüzde doksan ve yukarısı olanların 1 inci dereceye yükseltilme usul ve esasları düzen-
lenmektedir. Bu maddedeki şartları taşıyan personelin, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hemen 1 inci dereceye yükseltilmeleri öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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Madde 6. — Tasarının bu maddesiyle, 926 sayılı Kanuna iki ek geçici madde eklenmektedir. 
Ek Geçici 59 ve 60 inci madde ile, astsubaylardan subay olanlar ile astsubaylardan, bu 

Kanun ile getirilen ek 23 ve 24 üncü maddelerdeki şartları taşıyanların ve bunlardan aynı şart
ları taşımakla beraber Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adî malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlananlar ve dul ve yetim aylığı alanların 1 inci dereceye yükseltilmeleri amaç
lanmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde, Kanunun yürürlük tarihini düzenlemektedir. 
Madde 8. — Bu madde, yürütmeye ilişkindir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ya

pılması ile ilgili olarak hazırlanan Kanun Teklif ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim, 
Saygılarımla. 

Tevfik Diker 
Manisa 

GENEL GEREKÇE 
1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre em

salleri arasında temayüz eden astsubaylar bu maddede öngörülen şartları haiz olmak koşuluy
la subay nasbedilmektedir. Bu şekilde subay nasbedilenler mevcut Kanuna göre Kd. Yzb. (ön 
Yzb.yiığa kadar yükselebilmektedir. Bu personel, Kanuna ekle EK-VII sayılı aylık gösterge tab
losunda en fazla 2 nci derecenin 3 üncü kademesini alabilmektedir. 

Diğer taraftan Kanunun 14 üncü maddesine göre fakülte veya yüksekokul bitirmek sure
tiyle subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddeye göre astsubaylıktan subaylığa geçtikten sonra 
fakülte ve yüksekokul bitirerek ihtiyaç duyulan subay sınıflarına nasbedilenler rütbe olarak 
albaylığa kadar yükselebilmektedirler. Ancak bunlar genelde nasbedildikleri teğmen rütbesi
nin aylığından daha fazla aylık aldıklarından EK-VII ve EK-VIII sayılı gösterge tablolarından 
aylık almaya devam etmekte, EK-VI sayılı subay gösterge tablosunda birinci dereceye geçmele
ri daha ziyade yarbay rütbesinde mümkün olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu personel ayı
lık aldıkları gösterge tablolarında 2 nci dereceye öngörülen son kademede uzun yıllar (9-10 yı{) 
beklemek zorunda kalmaktadırlar. 

2. Halen astsubaylar ile astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken iki yıl veya da
ha fazla sürekli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile ön lisans seviyesinde öğrenime sahip 
plan astsubaylar en fazla 2 nci derecenin 6 nci kademesini alabilmektedirler. 

3. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayı
lı Kanunla yürürlükten kaldırılan, ancak 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden 
düzenlenen 37 nci maddesiyle; bu Kanuna tabi Devlet memurlarından öğrenim durumlarıyla, 
hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azamî yükselebilecekleri derecenin dördüncü ka
demesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha 
yukarı olanlardan, son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı 
aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesine imkân sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 78) 



— 5 — 

4. 657 sayılı Kanuna tabi personelden lise ve dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî ve teknik 
öğrenimi bitirenler, 11 inci derecenin 1 inci kademesinden işe başlamakta, öğrenim durumları 
itibariyle en fazla 2 nci derecenin son kademesine yükselebilmektedirler. Bunlardan söz konu
su düzenleme ile getirilen sicil şartını haiz olanlar 1 inci dereceye yükselebileceklerdir. Astsu
baylar ise, lise seviyesindeki Astsubay Hazırlama Okullarında gördükleri öğrenimden ayrı ola
rak 926 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre en az bir yıl mesleğe yönelik öğrenim ve eğitimi 
müteakip astsubay nasbedilmektedirler. Görüldüğü üzere, astsubaylıktan subaylığa geçirilen
ler ile astsubaylar, lise ve dengi okullar üstü bir yıllık meslekî ve teknik öğrenimi bitiren Devlet 
memurları ile aynı tahsil seviyesinde olup, bunlara emsal teşkil etmektedirler. Farklı uygula
malara neden olunmaması bakımından astsubaydan subay olanlar ile astsubaylar için 926 sa
yılı Kanunda paralel düzenleme yapılması gerekli görülmektedir. 

5. Diğer taraftan 657 sayılı Kanuna tabi personelden 2 yıl ve daha fazla süreli yükseköğ
renimi bitirenlerin 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselme imkânı mevcuttur. Astsu
bay nasbedilmeden önce veya görevde iken aynı süreli yükseköğrenimi bitirenler 1 inci dereceye 
yükselememektedir. Bu durumda yine farklı uygulamaların yapılmasınaneden olmaktadır. Uy
gulamada paralelliğin sağlanması ve astsubayların yaptıkları öğrenimin karşılığında emsali öğ
renime sahip Devlet memurları gibi linçi dereceye yükselebilmesine imkân sağlanması uygun 
mütalaa edilmektedir. Bu suretle nitelikli'astsubayların daha fazla süre ile hizmette tutulmala
rı da mümkün olabilecektir. 

Buna bağlı olarak fakülte ve yüksekokul bitirmek suretiyle Kanunun 14 üncü maddesine 
göre subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu madde ikinci fıkrası kapsamına girenlerin, fakülte 
bitiren emsali astsubaylara nazaran mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından bunlar
dan EK-VII ve EK-VIII sayılı aylık gösterge tablolarından aylık alanların bu tablolarda birinci 
dereceye yükselebilmelerine imkân sağlanması gerekli görülmektedir. 

6. Hazırlanan tasarı ile; 
a) 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nas

bedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; EK-VII veya EK-VIII 
sayılı aylık gösterge tablolarında 2 nci dereceye öngörülen 3 üncü kademeyi kazanılmış hak 
aylığı olarak alan, bu kademede bir yılını tamamlayan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını 
haiz olanların, 

b) Astsubay nasbedilmeden önce veya görevde iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte ve 
yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan astsu
baylardan; 2 nci derecenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak alan, bu kademede 
bir yılını tamamlayan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını haiz olanların, 

c) Astsubaylardan 2 nci derecenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak alan, 
bu kademede bir yılını tamamlayan, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve yukarısı 
olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını haiz olanların, 

d) Yukarıda belirtilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartları taşımakla beraber Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile 
dul ve yetim aylıkları alanların, birinci dereceye yükseltilmeleri amaçlanmıştır. 
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GENEL GEREKÇENİN ÖZETİ 

1. Genel gerekçelerde de belirtildiği üzere, 657 sayılı Yasa kapsamında bulunanlardan li
se ve dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî teknik öğretimi bitirenler, olumlu sicil alma koşuluyla 
1 inci dereceye yükselebilmektedirler. 

1984 yılından bu yana 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet memurlarına 
bu hak öngörülürken, aynı tahsil seviyesinde olup, lise üstü 1 yıl sınıf okullarında öğrenim 
gören astsubaylar için bu yönde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

2. Diğer taraftan, astsubay olup, kendi imkânları ile fakülte ve yükekokul bitirerek ast
subaylıktan subaylığa geçenler ile temayüz ederek astsubaylıktan subay olanlarda, en fazla or
taöğrenim seviyesi için^ öngörülen 2 nci derece üzerinden aylık almaktadırlar. 

Oysa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlardan yükseköğrenim yapanlar, 
1 inci dereceye yükselebilmektedirler. 

3. Hazırlanan Tasarı ile astsubayların durumu, 657 sayılı Kanun kapsamında,bulunan 
personel ile eşitlenerek, bu alanda meydana gelen mağduriyet giderilmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddesine göre astsu
baydan subay olanlar ile astsubaylardan, tasarı ile getirilen Ek-23, Ek-24 ve Ek-25 inci madde
lerdeki şartları haiz olanlara uygulanacak ek göstergeler düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ile astsubaydan subay olanlara ait EK-VII ve astsu
baylara ait EK-VIII sayılı aylık gösterge tablolarının başına birinci derece olarak gösterge ra
kamları eklenmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile; 926 sayılı Kanunun 14 ve 109 uncu maddesine göre astsubay
lıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerin ve ast
subaylardan fakülte veya yüksekokul bitirenler ile 2 nci derecenin 3 üncü kademesini kazanıl
mış hak aylığı olarak alan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve yukarısı olan
ların birinci dereceye yükseltilme usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Madde 4. — Tasarı ile 926 sayılı Kanuna 3 Ek Geçici Madde eklenmek suretiyle; astsu
baydan subay olanlar ile astsubaylardan bu Kanunla getirilen Ek-23 ve Ek-24 üncü maddeler
deki şartları taşıyanlar ile bunlardan aynı şartları taşımakla beraber Kanunun yürürlüğe gire
ceği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ve dul ve yetim 
aylıkları alanların birinci dereceye yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 6. — Yürütme maddesidir. 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ TEVFİK DİKER'İN TEKLİFİ 

27.7.1967 Tarilüi ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
ması ve Bu Kanuna Üç Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 Nisan 1990 ta
rihli 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik dördüncü fıkrasının (d) bendinden 
sonra gelen 2 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 
(ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN) 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1.1.1991'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek. göstergeler 

2100 
1750 
1300 
1000 

^800 
700 

1.1.1992'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

2400 
2000 
1500 
1150 
900 
750 

1.1.1993'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

2800 
2300 
1700 
1300 
1000 
850 

1.1.1994'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

3200 
2600 
1900 
1450 
1100 
950 

1.1.1995'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

3600 
3000 
2200 
1600 
1300 
1150 

III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 
(ASTSUBAYLAR İÇİN) 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

, 7 
8 

1.1.1991'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

2100 
1750 
1300 
1000 
800 
700 
550 
500 

1.1.1992'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

2400 
2000 
1500 
1150 
900 
750 
650 
550 

1.1.1993'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

2800 
2300 
1750 
1300 
1000 
850 
750 
650 

1.1.1994'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

3200 
2600 
1900 
1450 
1100 
950 
850 
750 

1.1.1995'den 
itibaren 

uygulanacak 
ek göstergeler 

3600 
3000 
2200 
1600 
1300 
1150. 
950 
850 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 10.4.1989 tarih ve 
366 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik EK-VII sayılı astsubaylıktan subaylığa ge
çenler için aylık gösterge tablosu ile EK-VIII sayılı astsubaylar için gösterge tablosuna 1 inci 
derece olarak aşağıdaki göstergeler eklenmiştir. 
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EK-VH SAYILI CETVEL 
ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER ÎÇlN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

K A D E M E L E R 

DERECELER RÜTBELER 

1 ön Yüzbaşı 
(Kd. Yzb.) 

EK-VIII SAYILI CETVEL 
ASTSUBAYLAR ÎÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

K A D E M E L E R 

DERECELER RÜTBELER " l ' , 2 3 4 5 6 

1 II Kad. Kd. Bçvş. 1320 1380 *1500 — — — 

MADDE 3.— 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki üç ek madde 
eklenmiştir. 

EK MADDE 23. — "Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine.göre astsubaylıktan 
subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; Kanuna 
ekli EK-VH veya EK-VIII sayılı aylık gösterge tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablola
rında 2 nci derecenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak almak, bu kademede 
bir yılını tamamlamak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını haiz olmak koşuluyla aylık al
makta oldukları gösterge tablolarında birinci dereceye yükseltilirler." < 

EK MADDE 24. —''Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken iki yıl ve dahafaz
la süreli fakülte ve yüksekokulları bitirenler ile fakülte veya yüksekokullardan ön lisans diplo
ması almış olan astsubaylar; EK-VIII sayılı aylık gösterge tablosunda 2 nci derecenin 3 üncü 
kademesini kazanılmış hak aylığı olarak almak, bu kademede bir yılını tamamlamak ve kade
me ilerlemesi yapma şartlarını haiz olmak koşuluyla bulundukları aylık gösterge tablosunda 
birinci dereceye yükseltilirler." 

EK MADDE 25. — "Astsubaylardan EK-VIII sayılı aylık gösterge tablosunda 2 nci dere
cenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; bu kademede bir yılını tamam
lamak, son altı yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe 
ilerlemesi yapma şartlarını haiz olmak koşuluyla bulundukları aylık gösterge tablosunda bi
rinci dereceye yükseltilirler." 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki üç Ek Ge
çici Madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 55. — "926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre 
astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren
lerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VII sayılı aylık gösterge tablosunun 2 nci de
rece 3 üncü kademesinde en az bir yılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı aylık gösterge 
tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinde bulunanlar, bu Kanunla getirilen EKr23 
üncü maddede öngörülen şartları haiz olmak koşuluyla, aylık almakta oldukları gösterge ra
kamından az olmamak üzere birinci derecenin kademelerine yükseltilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, 
adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bi
rinci fıkra hükmü uygulanır." 

EK GEÇtCt MADDE 56. — "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı aylık 
gösterge tablosunun 2 nci derecenin 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Ka
nunla getirilen Ek 24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, aylık almakta ol
dukları gösterge rakamından az olmamak üzere birinci derecenin kademelerine yükseltilirler." 

EK GEÇtCt MADDE 57. — "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı aylık 
gösterge tablosunun 2 nci derecenin 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Ka
nunla getirilen Ek 25 inci maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, aylık almakta ol
duktan gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin kademelerine yükseltilirler. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, 
adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bi
rinci fıkra hükmü uygulanır." 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 26.3.1992 
Esas No. : 1/359, 2/49 

Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi; Komisyonumuzun 26.3.1992 Tarihli 7 nci Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı, teklif 
sahibi ve Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle, birbirle
riyle ilgili olduklarından İçtüzüğün 36 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca birleştirilerek 
incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Kanuna tabi emsalleri 1 inci dereceye yükselebildiği halde; gerek 
astsubaylıktan subaylığa geçirilenler gerekse astsubaylar, mevcut mevzuata göre, 1 inci derece
ye yükselememektedirler. 

Söz konusu tasarı ve teklifte, bu farklı uygulamanın giderilmesi için 926 sayılı Kanunda, 
657 sayılı Kanuna paralel bir düzenleme yapılarak astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 
astsubayların da 1 inci dereceye yükseltilmeleri, 

Tasarı ile ayrıca, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı per
soneline de ödül verilebilmesi ve ödül alınabilecek sahalar arasına sporun da dahil edilmesi, 

Amaçlanmıştır. , 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra tasarı ve teklif Komisyonumuzca da benim
senmiş, mahiyeti itibariyle teklifi de kapsayan ve daha kapsamlı olan tasarı görüşmelerde esas 
alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının; 
1 ve 2 nci maddeleri aynen, 
3 üncü maddesi; bu madde ile değiştirilmesi öngörülen gösterge tablolarının 926 sayılı Ka

nunda bağlı oldukları madde numarası çerçeveye eklenmek ve çerçevede yer alan "aşağıdaki 
göstergeler" ibaresi kanun tekniğine uygunluğu ve bir sonraki maddeye paralelliği sağlamak 
amacıyla ''aşağıdaki gösterge rakamları" şeklinde değiştirilerek, 

4 ve 5 inci maddeleri aynen, 
6 ncı maddesi; hak sahiplerine geriye doğru aylık ve ikramiye farkı ödenmemesi için bu 

maddeye bağlı ek geçici 59 ve 60 inci maddelerin ikinci fıkralarına, birer ibare (cümle) eklenerek, 
Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 7 ve 8 inci maddeleri ise aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi ile 926 sayılı Kanuna geçici değil ek geçici maddeler ek

lenmekte olduğundan; tasarının başlığında yer alan "Geçici Maddeler" ibaresi "Ele Geçici 
Maddeler" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Baki Tuğ 
Ankara 

Kâtip 
M. Sabrı Güner 

Kars 

Üye 
Abuzer Tanr iverdi 

Adıyaman 

Üye 
Yücel Seçkiner 

Ankara 

Üye 
Mehmet Cemal Oztaylan 

Balıkesir 

Üye 
Mukadder Başeğmez 

istanbul 

Üye 
ismail Safa Giray 

İstanbul 

Üye 
Tevfik Diker 

Manisa 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

Sözcü 
Mustafa Kaçmaz 

Van 

Üye 
Celal Kürkoğlu 

Adıyaman 

Üye 
EÜıem Kelekçi 

Afyon 

Üye 
Ali Karataş 

Antalya 

Üye 
Asım Kaleli 

İçel 

Üye 
Gürlıan Çekbican 

istanbul 

Üye 
Nevzat Çobanoğlu 

izmir 

Üye 
Faruk Saydam 

Manisa 

Üye 
Naif Güneş 

Siirt 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

. 5.3.1992 '.'••"• 

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bağlı Gösterge 
ve Ek Gösterge Cetvellerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ve Üç Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cemal Şahin 
Çorum 

GENEL GEREKÇE 

1. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre em
salleri arasında temayüz eden Astsubaylar bu maddede öngörülen şartları haiz olmak koşu
luyla Subay nasbedilebilmektedir. Bu şekilde Subay nasbedilenler mevcut kanuna göre Kd. Yzb. 
(öyzb.)'lığa kadar yükselebilmektedir. Bu personel, Kanuna ekli Ek-VII sayılı aylık gösterge 
tablosunda en fazla 2 nci derecenin 3 üncü kademesini alabilmektedir. 

Diğer taraftan Kanunun 14 ncü maddesine göre Fakülte veya Yüksekokul bitirmek sure
tiyle Subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddeye göre Astsubaylıktan Subaylığa geçtikten 
sonra Fakülte veya Yüksekokul bitirerek ihtiyaç duyulan Subay sınıflarına nakledilenler rütbe 
olarak Albaylığa kadar yükselebilmektedirler. Ancak bunlar genelde nasbedildikleri Teğmen 
rütbesinin aylığından daha fazla aylık aldıklarından EK-VII ve EK-VIII sayılı gösterge tablola
rından aylık almaya devam etmekte, EK-VI sayılı Subay gösterge tablosunda birinci dereceye 
geçmeleri daha ziyade Yarbay rütbesinde mümkün olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu per
sonel aylıkları gösterge tablolarında 2 nci dereceye öngörülen son kademede beklemek zorun
da kalmaktadırlar. 

2. Halen Astsubaylar ile astsubay nasbedilmeden önce veya Astsubay iken iki yıl veya 
daha fazla süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile ön lisans seviyesinde öğrenime sahip 
olan Astsubaylar en fazla 2 nci derecenin 6 nci kademesini alabilmektedirler. 

3. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayı
lı Kanunla yürürlükten kaldırılan, ancak 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden 
düzenlenen 37 nci maddesiyle; bu kanuna tabi Devlet Memurlarından öğrenim durumlarıyla, 
hizmet sınıfları ve görev unvanları itibarıyla azamî yükselebilecekleri derecenin dördüncü ka
demesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha 
yukarı olanlardan, son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı 
aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesine imkân sağlanmıştır. 

4. 657 sayılı Kanuna tabi personelden lise veya dengi okullar üstü bir yıllık meslekî ve 
teknik öğrenimi bitirenler, 11 inci derecenin 1 inci kademesinden işe başlamakta, öğrenim du
rumları itibarıyla en fazla 2 nci derecenin son kademesine yükselebilmektedirler. Bunlardan 
söz konusu düzenleme ile getirilen sicil şartına haiz olanlar 1 inci dereceye yükselebilecekler
dir. Astsubaylar ise, Lise seviyesindeki Astsubay Haza lama Okullarında gördükleri öğrenim
den ayrı olarak 926 Sayılı Kanunun 98 inci Maddesine göre en az bir yıl mesleğe yönelik öğre-
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nim ve eğitimi müteakip Astsubay nasbedilmektedirler. Görüldüğü üzere, Astsubaylıktan Su
baylığa geçirilenler ile Astsubaylar, Lise veya dengi okullar üstü en az bir yıllık meslekî ve tek
nik öğrenimi bitiren Devlet Memurları ile aynı tahsil seviyesinde olup, bunlara emsal teşkil et
mektedirler. Farklı uygulamalara neden olunmaması bakımından Astsubaydan Subay olanlar 
ile Astsubaylar için 926 Sayılı Kanunda paralel düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. 

5. Diğer taraftan 657 Sayılı Kanuna tabi personelden 2 yıl ve daha fazla süreli yükseköğ
renimi bitirenlerin 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselme imkânı mevcuttur. Astsu
bay nasbedilmeden Önce veya görevde iken aynı süreli yükseköğrenimi bitirenler 1 inci dereceye 
yükselememektedir. Bu durumda yine farklı uygulamaların yapılmasına neden olmaktadır. Uy
gulamada paralelliğin sağlanması ve Astsubayların yaptıkları öğrenimin karşılığında emsali öğ
renime sahip Devlet Memurları gibi 1 inci dereceye yükselebilmesine imkân sağlanması uygun 
mütalaa edilmektedir. Bu suretle nitelikli Astsubayların daha fazla süre ile hizmette tutulmala
rı da mümkün olacaktır. 

Buna bağlı olarak fakülte veya yüksekokul bitirmek suretiyle Kanunun 14 üncü maddesi
ne göre Subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu madde ikinci fıkrası kapsamına girenlerin, fakülte 
bitiren emsali Astsubaylara nazaran mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından bunlar
dan EK-VII ve EK-VIII sayılı aylık gösterge tablolarından aylık alanların bu tablolarda 1 inci 
dereceye yükselebilmelerine imkân sağlanması gerekli görülmektedir. 

6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin (k) fıkra
sında yer alan hüküm uyarınca; 2182 Sayılı Kanundan yararlanarak, aylıklarını bir üst derece
den alan kamu görevlilerine, yükseldikleri derecelerin karşılığı olan ek gösterge rakamları uy
gulanmamakta, bu durumdaki personele sadece öğrenim durumları itibariyle yükselebilecek
leri dereceler için öngörülen ek göstergeler verilmekte idi. 

Ancak, 30.7.1989 tarih ve 20237 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Danıştay İçtihatları Bir
leştirme Kurulunun 14.6.1989 tarih ve 1989/2 sayılı kararında; 2182 Sayılı Kanun hükümlerine 
göre, bir üst dereceden aylık almakta olan görevlilere, bu derecenin karşılığı olan ek gösterge 
rakamlarının uygulanacağı belirtilmiştir. 

Nitekim, T.C. Emekli Sandığı yetkilileri, Danıştayın meşkûr kararına uyarak, 657 Sayılı 
Kanuna tabi personelden hak sahibi olanların müracaatlarına gerek olmadan, doğum tarihi 
sırasına göre intibaklarını yapıp, 1.1.1985 tarihinden geçerli alacaklarını maaş aldıkları Banka
lara göndereceklerini açıklamışlardır. 

Teklifimiz, 926 Sayılı Kanuna tabi Personelinde aynı haklardan yararlanmasına imkân sağ
layarak bir kısım Kamu Personelinin mağduriyetine sebep olan durumun giderilmesi amacına 
yöneliktir. . 

7. Teklifimizle; ! 
a) 926 Sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddesine göre Astsubaylıktan Subaylığa 

nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; EK-VII veya EK-
VIII sayılı aylık gösterge tablolarında 2 nci dereceye öngörülen 3 üncü kademeyi kazanılmış 
hak aylığı olarak alan, bu kademede bir yılını tamamlayan ve kademe ilerlemesi yapma şartla
rını haiz olanların, 

b) Astsubay nasbedilmeden Önce veya görevde iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte ve 
yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan Ast
subaylardan; 2 nci derecenin 3 üncü kadamesini kazanılmış hak aylığı olarak alan, bu kademe
de bir yılını tamamlayan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarına haiz olanların, 
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c) Astsubaylardan 2 nci derecenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak alan, 
bu kademede bir yılını tamamlayan, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve yukarısı 
olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarına haiz olanların, 

d) Yukarıda belirtilen (a) ve (b) bendlerindeki şartları taşımakla beraber Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul 
ve yetim aylıkları alanların, 

e) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 19.2.1980 tarih ve 2260 Sayılı Kanuna göre 
birinci derece ve kademelerine intibakları yapılan; halen görevde olan personel, Emekli, adi 
malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlara birinci derecenin 
ek göstergesi yerine 2 nci derecenin ek göstergesi uygulanmaktadır. Bu durumda bulunanların, 

Birinci dereceye yükseltilmeleri ve yükseldikleri derecenin ek göstergesini almaları amaç
lanmaktadır. 

Ayrıca 418 Sayılı K.H.K. 17 nci maddesiyle 926 Sayılı Kanuna eklenen ek gösterge Cetvel
leri göz önüne alınarak birinci derecenin karşılığı olan ek gösterge rakamları teklifimizde yer 
almaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifimizin 1 inci maddesi ile Astsubaydan Subay olanlara ait EK-VII ve 
Astsubaylara ait EK-VIII sayılı aylık gösterge tablolarının başına birinci derece olarak göster
ge rakamları eklenmektedir. 

Madde 2. — Teklifimizin 2 nci maddesi ile 926 Sayılı Kanuna 9.4.1990 tarih ve 418 sayılı 
K.H.K. ile eklenen II ve III Sayılı Ek Gösterge Cetvellerine 1 inci madde doğrultusunda 1 inci 
derecenin karşılığı olan ve 1.1.1991 tarihinden 31.12.1995 tarihine kadar uygulanması öngörü
len ek gösterge rakamları "eklenmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile 926 Sayılı Kanuna üç ek madde eklenmekte, anılan kanunun 
14 ve 109 uncu maddelerine göre Astsubaylıktan Subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu madde
nin ikinci fıkrası kapsamına girenlerin ve Astsubaylardan fakülte veya yüksekokul bitirenler 
ile 2 nci derecenin 3 üncü kademesini kazanılmış hak aylığı olarak alan ve altı yıllık sicil notu 
ortalaması yüzde doksan ve yukarı olanların birinci dereceye yükseltilme usûl ve esasları dü
zenlenmektedir. 

Madde 4. — Teklifimizin 4 üncü maddesiyle 926 Sayılı Kanuna 3 Ek Geçici Madde eklen
mek suretiyle; Astsubaylıktan Subay olanlar ile Astsubaylardan bu Kanunla getirilen EK-23 
ve EK-24 üncü maddelerdeki şartları taşıyanlar ile bunlardan aynı şartları taşımakla beraber 

% Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağla
nanlar ve dul ve yetim aylıkları alanların birinci dereceye yükseltilmeleri amaçlanmaktadır., 

Diğer Ek Geçici madde ile de, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2260 Sayılı Kanu
na göre 1 inci dereceye intibakı yapılanların; 1 inci derecenin Ek Göstergesini, 657 Sayılı Dev
let Personel Kanununa tabi personeline uygulanan tarihten geçerli olarak almalarına imkân 
sağlamaktadır. 

Madde 5. — Bu madde, Kanunun yürürlük tarihini düzenlemektedir. 
Madde 6.—Bu madde yürütmeye ilişkindir. 
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ÇORUM MİLLETVEKİLİ CEMAL ŞAHİN'İN TEKLİFİ 

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bağlı Gösterge ve 
Ek Gösterge Cetvellerinde Değişiklik Yapılması'vc Bu Kanuna Üç Ek Madde ve Üç Ek Geçici 

Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 11.4.1989 tarih ve 366 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik EK-VII Sayılı Astsubaylıktan Subaylığa geçen
ler için Aylık Gösterge Tablosu ile Ek-VIII Sayılı Astsubaylar için olan Aylık Gösterge Tablo
suna 1 inci derece olarak aşağıdaki göstergeler eklenmiştir. 

"EK-VII SAYILI CETVEL 

Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler İçin Aylık Gösterge Tablosu 

Kademeler 

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ö n Yüzbaşı (Kd. Yzb) 1440 1500 — — — — — — —" 

"EK-VIII SAYILI CETVEL 
Astsubaylar için Aylık Gösterge Tablosu 

Kademeler 

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II. Kad. Kd. Bçvş. . 1320 1380 1440 1500 — — — — —" 

MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 9.4.1990 tarih ve 418 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eklenen II ve III Sayılı Ek Gösterge Cetvellerine 1 inci 
Derece olarak aşağıdaki Ek Gösterge Rakamları eklenmiştir. 

"II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 
(Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler için) 

1.1.1991'den 1.1.1992'den 1.1.1993'den 1.1.1994'den 1.1.995'den 
itibaren itibaren itibaren itibaren itibaren 

uygulanacak uygulanacak uygulanacak uygulanacak uygulanacak 
Derece ek göstergeler ek göstergeler ek göstergeler ek göstergeler ek göstergeler 

1 2100 2400 2800 3200 3600" 
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"III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 
(Astsubaylar tçin) 

'' { 1.1.1991'den 1.1.1992'den 1.1.1993'den 1.1.1994'den 1.1.1995'den 
itibaren itibaren itibaren itibaren itibaren 

uygulanacak uygulanacak uygulanacak uygulanacak uygulanacak 
Derece ek göstergeler ek göstergeler ek göstergeler ek göstergeler ek göstergeler 

1 2100 2400 2800 3200 3600" 

MADDE 3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki Üç Ek Mad
de eklenmiştir, 

"EK MADDE 23. — Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu Maddelerine göre Astsubaylıktan 
Subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu Maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; Kanuna 
bağlı EK-YII veya EK-VIII Sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tab
lolarında 2 nci dereceye öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak, bu 
kademede bir yılını tamamlamak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak koşuluyla ay
lık almakta oldukları gösterge tablolarında birinci dereceye yükseltilirler." 

"EK MADDE 24. —Astsubay nasbedilmeden önce veya Astsubay iken 2 yıl ve daha faz
la süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte veya yüksekokullardan ön lisans dip
loması almış olan Astsubaylar; EK-VIII Sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci dereceye öngö
rülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak, bu kademede bir yılını tamamla
mak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak koşuluyla bulundukları aylık gösterge tab
losunda birinci dereceye yükseltilirler." 

"EK MADDE 25. — Astsubaylardan EK-VIII Sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci de
receye öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; bu kademede bir yılı
nı tamamlamak, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve 
kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak koşuluyla bulundukları aylık gösterge tablosunda 
birinci dereceye yükseltilirler." 

MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki üç Ek Ge
çici Madde eklenmiştir. . , 

"EK GEÇtCl MADDE 58: — 926 Sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu Maddelerine göre 
Astsubaylıktan Subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren
lerden; bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihte EK-VII Sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci 
derece üçüncü kademesinde en az bir yılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII Sayılı Aylık Gös
terge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 nci kademelerinde bulunanlar, bu Kanunla getirilen 
EK-23 üncü maddede öngörülen şartları haiz olmak koşuluyla, aylık almakta oldukları gös
terge rakamından az olmamak üzere birinci derecenin kademelerine yükseltilirler. 

'Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, 
adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar için de birinci 
fıkra hükmü uygulanır." 

"EK GEÇtGt MADDE 59. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII Sayılı Aylık 
Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 nci kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanunla 
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getirilen EK-24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan Astsubaylar, almakta oldukları gös
terge rakamından az olmamak üzere birinci derecenin kademelerine yükseltilirler. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğü girdiği tarihten önce emekli, 
adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar içinde birin
ci fıkra hükmü uygulanır." 

"EK GEÇtCt MADDE 60. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 19.2.1980 tarih -
ve 2260 Sayılı Kanunla birinci derece ve kademelerine yükseltilmiş bulunan Astsubaydan Su
bay olanlar, Astsubaylar ve bunların Emekli, Adi Malullük, Vazife Malullüğü aylığı alanlar 
ile dul ve yetimlerine bu Kanunun 2 nci Maddesinde yer alan Ek Gösterge Cetvelleri uygulanır. 

Uygulama; 1.1.1985 tarihinden geçerli olarak yapılır. Hak sahiplerinin geçmiş alacakları 
Kanunun yayımını takip eden üç ay içinde ödenir." 

MADDE 5. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millf Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millİ Savunma Komisyonu , 16.4.1992 

Esas No. : 2/280 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa Bağlı Gösterge ve Ek Gösterge Cetvellerinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Üç Ek Madde ve Üç Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Komis
yonumuzun 16.4.1992 tarihli 8 inci Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı, teklif sahibi ve Millî 
Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Kanuna tabi emsalleri 1 inci dereceye yükselebildiği halde; gerek 
astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler gerekse astsubaylar, mevcut mevzuata göre, 1 inci dere
ceye yükselememektedirler. - , 

Bu farklı uygulamanın giderilmesi için hazırlanmış olan teklif ile, 926 sayılı Kanunda, 657 
sayılı Kanuna paralel bir düzenleme yapılarak astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile astsu
bayların da 1 inci dereceye yükseltilmeleri amaçlanmıştır. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, teklif, Komisyonumuzca uygun bulunmak
la birlikte : 

Teklifte öngörülen değişiklik; Komisyonumuzun 26.3.1992 tarihli 7 nci Birleşiminde, (1/359) 
esas numaralı Tasarı ile (2/49) esas numaralı Teklif birleştirilmek ve tasarı esas alınmak sure
tiyle görüşülüp kabul edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerçekleştirilmiş olduğundan aynı konuda ikinci bir kanun çıkarılması mümkün 
görülmemiş ancak, söz konusu tasarı havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edilmiş 
olduğundan ve halen anılan Komisyonda bulunduğundan, bu kanun teklifinin de, söz konusu 
tasarı ile birleştirilmek üzere adı geçen Komisyona tevdi edilmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Baki Tuğ 
Ankara 
Kâtip 

M. Sabri Güner 
Kars 
Üye 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Üye 
Mehmet Cemal Oztaylan 

Balıkesir 

Sözcü 
Mustafa Kaçmaz 

Van 
Üye 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Ali Karatas 

Antalya 
Üye 

Asım Kaleli 
İçel 
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Üye Üye 
Mukadder Başeğmez Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul 
Üye Üye 

Nevzat Çobanoğlu • Sü/ıa Tanık 
İzmir İzmir 
Üye Üye 

Tevfik Diker Cevat Ayhan 
Manisa Sakarya 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu • 30.4.1992, 

Esas No. : 1/359, 2/49, 2/280 
Karar No. : 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan 1/359 Esas Sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı" ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/49 Esas Sayılı "27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması* ve Bu kanuna Üç Ek ve Üç Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" ön havaleleri uyarınca sevkedildikleri Millî Sa
vunma Komisyonunda, birbirleriyle ilgileri nedeniyle İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre birleş
tirilmek ve 1/359 sayılı Kanun Tasarısı esas alınmak suretiyle görüşülmesini müteakip Başkan
lıkça 27.3.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş, ayrıca Çorum Milletvekili Cemal Şahin 
tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/280 Esas Sayılı 
"27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bağlı Gösterge ve 
Ek Gösterge Cetvellerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ve Üç Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi"nin de, Millî Savunma Komisyonunda görüşülmesi 
sırasında, Komisyonumuzda bulunan 1/359 Esas Sayılı Kanun Tasarısı ve 2/49 Esas Sayılı Ka
nun Teklifi ile ilgisi nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesi gereğince Komisyonumuza havale edil
mesi kararlaştırılmış ve 17.4.1992 tarihinde başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiştir. 2/280 
Esas Sayılı Kanun Teklifinin de 1/359 Esas Sayılı Kanun Tasarısı ve 2/49 Esas Sayılı Kanun 
Teklifi ile ilgili görülmesi nedeniyle İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince birleştirilerek Komis
yonumuzun 29.4.1992 tarihinde yaptığı 35 inci birleşiminde Hükümeti temsilen Millî Savunma 
Bakanının Başkanlığında, teklif sahipleri, Millî Savunma, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katilmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 202 nci maddesine göre; Kara, 
Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel komutanlığına mensup subay, astsu
bay, erbaş ve erlerden eğitimde, atışta, uçuculukta, denizaltıcılıkta, dalgıç ve kurbağaadam hiz
metlerinde, haritacılık hizmetlerinde, tabiî afetlerde üstün hizmet ve başarı gösteren ve yeni 
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buluşlar yapan, yenilikler getiren, eser yazan veya tercüme edenler ile askerî okullardan yönet
meliklerinde tespit edilen derecelerle mezun olan öğrencilere, ödül yönetmeliğinde belirlenen 
esaslar doğrultusunda ödüller verilmektedir. 

ihsan ile, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile uzman jandarma ve uzman erbaşların 
da aynı kanun kapsamında ödüllendirilmesi ve maddeye "spor dalı" ibaresinin de eklenmesi 
amaçlanmaktadır. 

, Ayrıca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre; 
emsalleri arasında temayüz eden astsubaylar, bu kanunda öngörülen şartlara haiz olmaları ha
linde, subay nasbedilebilmekte ve mevcut kanuna göre kıdemli yüzbaşılığa kadar terfi edebil
mekte ancak, 2 nci derecenin 3 üncü kademesine kadar yükselebilmektedirler. Diğer taraftan, 
aynı kanunun 14 üncü maddesine göre fakülte veya yüksekokul bitirmek suretiyle subaylığa 
nasbedilenler ile astsubaylıktan subaylığa geçtikten sonra fakülte ve yüksekokul bitirerek ihti
yaç duyulan sınıf subaylığına nakledilenler rütbe alarak albaylığa kadar terfi edebilmekte an
cak, 2 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedirler. 

Oysa; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, 2 yıl veya daha uzun süreli 
yüksek öğrenimi bitirenlere, 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselme imkânı sağlan
maktadır. 

Tasarı ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu arasındaki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ve bu dü
zenlemenin sağlanabilmesi için de gösterge ve ek gösterge tablolarında değişiklikler yapıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Tüm Astsubay emeklilerinin de tasarıda yer alan gösterge ve ek göstergelerden yarar

landırılmasının uygun olacağı, 
— Kamuya hizmet veren tüm personelin 1 inci dereceye yükseltilmesindeki sınırlamaların 

kaldırılmasının yerinde olacağı, 
— Tasarının kanunlaşması halinde uygulamanın geçmişe yönelik olup olmayacağı, 
şeklindeki eleştiri ve sorulara Hükümet adına yapılan açıklamalarda, 
— Tasarının sadece Astsubaylıkdan Subaylığa nasbedilenler ile bunların emeklilerini kap

sadığı, kapsamın genişletilmesi halinde kanunun amacı dışına çıkılacağı, 
— Geçmişe yönelik bir uygulamaya Hükümet olarak katılınmadığı, 
belirtilmiş ve daha sonra Tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek Millî Savunma Ko

misyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Millî Savunma Komisyonu metninin; Çerçeve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri ile yürürlük 

ve yürütmeye ilişin 7 ve 8 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ilyas Aktaş irfan Gürpınar 

Samsun Kırklareli 
Bu Kanunun Sözcüsü Kâtip 

Refaiddin Şahin Haydar Oymak 
Ordu Amasya 
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Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Melih Pabaççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Yûmaz Ovalı 

Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 
Üye 

Z. Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 
(Eşitlik ilkeleri yönünden dolayı muhalifim) 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
' 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(Yeniden gözden geçirilmesi kanaatıyla 

muhalifim) 
üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

izmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Eşitlik yönünden muhalifim) 
Üye 

Mustafa Ünaldt 
Konya 

(Eşitlik ilkeleri yönünden araştırılması ve 
yeniden gözden geçirilmesi kanaatıyla 

muhalifim) 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 202. — Silahlı Kuvvetler (Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahi!) subay, 
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerden eğitimde, atışta, sporda, uçuculuk
ta, deriizaltıcılık dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda,.haritacılık hizmetlerinde ve 
tabiî afetlerde üstün hizmet ve başarı gösteren, yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yeni
likler getiren, Silahlı Kuvvetlerde yabancı çİil bilen personelin miktarını artırmak, subay ve ast
subayların boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla, Kuvvet Komutanlık
ları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca gerekli görülecek yerler
de açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik yapan, mesleğine ait eser yazan veya tercüme 
eden kişiler ile askerî okullardan yönetmeliklerinde tespit edilen derecelerle mezun olan öğren
ciler, ödül yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar." 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 203 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 
"Madde 203. — Bu Kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar, şilt ve şerit ro

zetleri ve bunların beratlarının yapım giderleri ve ödüller; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir." ' 

Madde 3. — 926 sayılı Kanunun değişik Ek-VII sayılı Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler 
îçin Aylık Gösterge Tablosu ile Ek-VIII sayılı Astsubaylar İçin Aylık Gösterge Tablosuna, 1 
inci derece olarak aşağıdaki göstergeler eklenmiştir. 

"EK—VİI SAYILI CETVEL 

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Kademeler ' 

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ö n Yüzbaşı (Kd. Yzb) 1440 — — — — — — — — 

EK—VIII SAYILI CETVEL 
ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Kademeler 

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I II. Kad. Kd. Bşçvş. 1320 1380 1440 — — — — — —» 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞt METİN 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun deği
şik 137 nci maddesine bağlı EK-VII sayılı Ast
subaylıktan Subaylığa Geçenler İçin Aylık 
Gösterge Tablosu İle EK-VIH sayılı Astsubay
lar İçin Aylık Gösterge Tablosuna, 1 inci de
rece olarak aşağıdaki gösterge rakamları ek
lenmiştir. 

"EK-VII SAYILI CETVEL 
ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇEN
LER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 

Kademeler 
Dereceler Rütbeler 4 5 6 7 8 9 

1 ÖD Yüzbaşı, 1440 - — • 
(Kd. Yıb) 

EK-VIII SAYILI CETVEL 
ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK 

GÖSTERGE TABLOSU 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Dcrecdcr Rütbeler 
1 UKadJCd. 

Bşçvj. 

Kademeler 
1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 

1320 1380 1440 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 926 sayılı Kanuna 9.4.1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile eklenen II ve III sayılı ek gösterge cetvellerine, 1 inci derece olarak aşağıdaki ek gösterge 
rakamları eklenmiştir. 

"II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 
(Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler İçin) 

l.U992*den 1.1.1993'den 1.1.1994'den 1.1.1995'den 
itibaren uy- itibaren uy- itibaren uy- itibaren uy

gulanacak Ek gulanacak Ek gulanacak Ek gulanacak Ek 
Derece Göstergeler Göstergeler Göstergeler Göstergeler 

İ 2400 2800 3200 3600 

III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ x . . 
(Astsubaylar İçin) 

1.1.1992'den 1.1.1993'den l.L1994'den 1.1.1995'den 
itibaren uy- itibaren uy- itibaren uy- itibaren uy

gulanacak Ek gulanacak Ek gulanacak Ek gulanacak Ek 
Derece Göstergeler Göstergeler Göstergeler Göstergeler 

1 2400 2800 3200 3600" 

MADDE 5. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 23. — Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan 

subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden Kanuna 
ekli EK-VII veya Ek-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablo
larında 2 nci derece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve 
bu kademede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı ola
rak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, aylık almakta oldukları gös
terge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler. 

EK MADDE 24. —Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl ve daha fazla 
süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploma
sı almış olan astsubaylar; Ek-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngörülen 

• üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılını tamamlamak 
veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma 
şartlarını taşımak şartıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler. 

EK MADDE 25. — Astsubaylardan Ek-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci dere
ce için öngörülen üçüncü ve daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; üçüncü 
kademede enaz bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademelerde bulunmak, son 6 yıllık 
sicil notu Ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesi yapma şartla
rını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler." 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği 

Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

EK MADDE 23. — Tasarının Ek 23 ün
cü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 5 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 23. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin Ek 23 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 24. — Tasarının Ek 24 ün
cü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 24. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin Ek 24 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 25. — Tasarının Ek 25 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 25. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin Ek 25 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

"EK GEÇÎCt MADDE 59. — 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre 
astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren
lerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, EK-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci 
derece üçüncü kademesinde en az biryılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı Aylık Göster
ge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen ek 
23 üncü maddede öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge 
rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, 
adî malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de, bi
rinci fıkra hüknıü uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 60. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı Aylık 
Gösterge tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanun 
ile getirilen ek 24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almakta oldukları gös
terge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, 
adî malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de, bi
rinci fıkra hükmü uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 78) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 6. — 926 sayılı Kanuna aşağı
daki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 59. — 926 sayılı 
Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine 
göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 
110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına 
girenlerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte EK-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 
2 nci derece üçüncü kademesinde en az bir yı
lını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı Ay
lık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 
6 nci kademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile 
getirilen Ek 23 üncü maddede öngörülen şart
lan haiz olmak kaydıyla, aylık almakta olduk
ları gösterge rakamından az olmamak üzere 
1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
emekli, adî malullük, vazife malullüğü aylığı 
bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar 
için de, birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak 
bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye far
kı ödenmez. 

EK GEÇİCİ MADDE 60. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı 
Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 
ve 6 nci kademelerinden aylık almakta olup, 
bu Kanun ile getirilen ek 24 üncü maddede 
öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almak
ta oldukları gösterge rakamından az olmamak 
üzere 1 inci derecenin göstergelerine yüksel
tilirler. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
emekli, adî malullük, vazife malullüğü aylığı 
bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar 
içinde birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak 
bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye far
kı ödenmez. ' 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 6 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 59. — Millî Sa
vunma Komisyonu metninin Ek Geçici 59 un
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 60. — Millî Sa
vunma Komisyonu metninin Ek Geçici 60 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh . 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin • 

Millî Eğitim Bakanı V. 
Y. Topçu 

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 

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 V. 
E, Ceyhun 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral . 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 78) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 

Metin) 
MADDE 7.— Tasarının 7 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Metin) 
MADDE 7. — Millî Savunma Komisyo

nu metninin 7 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 8 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 78) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 108) 

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil 
Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/391) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
. Genel Müdürlüğü 27.4.1992 

Sayı : B. 02.0.KKG/101-330/04197 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.4.1992 tari
hinde kararlaştırılan "Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Ve
rilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Maddî gücü ne olursa olsun tüm yurttaşlarımız, ciddî sağlık sorunları ile karşılaştıklarında, 
gereken teşhis ve tedavi imkânlarına sahip olmalıdır. Bugün, vatandaşlarımızın yaklaşık % 40'ı 
herhangi bir sağlık güvencesinden yoksun bulunmaktadır. Tarımda çalışanlar, mevsimlik işçi
ler, tarım dışında da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaksızın çalışanlar ve 
işsizler bu güvencesiz kesimde yeralmaktadır. 

Halkımızın sağlık düzeyinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi 
için yapılacak köklü değişiklikler arasında bulunan ve Hükümet Programında öngörülen Ge
nel Sağlık Sigortası bu gruplara da güvence sağlayacaktır. 

En geç 1993 yılı başlarında uygulamaya geçilmesi için hazırlık çalışmaları sürdürülen Ge
nel Sağlık Sigortası öncesinde, ödeme gücü olmayan ve sağlık güvencesinden yoksun vatan
daşlarımızın yataklı tedavi kurumlarında yatarak yararlanacakları teşhiz, tedavi ve ameliyat 
hizmetlerinin bedellerini, Genel Sağlık Sigortasına en yakın bir sistem içinde Devletin üstlen
mesi, bu aşama için en ileri adım niteliğinde görülmektedir. 

Böyle bir uygulama, kapsamındaki vatandaşlar yönünden Genel Sağlık Sigortasının ön
cüsü olacağı gibi, anılan sigortanın kuruluşunda göz önünde tutulması gerekli ve hazırlık ça
lışmalarını kolaylaştıracak olan bilgilerin toplanmasına da imkân verecek ve sağlık güvencesi
nin bütün vatandaşlara yaygınlaştırılmasını hızlandıracaktır. 
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Belirtilen gerekçelerle, sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan vatandaşla
rımıza, Genel Sağlık Sigortasına geçiş aşaması olarak en üst düzeyde güvence sağlamak üzere, 
"ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafın
dan Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı" hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.— Tasarının amacının, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilmesine kadar-
ki dönemde, ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlara sağlık güvencesi sağlamak olduğu belirtil
miştir. 

Madde 2. — Bu maddede, Tasarının kapsamına giren vatandaşları belirleyecek ölçütler, 
bu vatandaşlara, giderleri Devletçe üstlenilerek sunulacak hizmetler ve bu hizmeti verecek sağ-
Iık kurum ve kuruluşları belirtilmiştir. Kapsama girecek vatandaşlar çevresini gerçekçi bir bi
çimde, geniş olarak belirleyebilmek üzere, 1475 sayılı tş Kanunu uyarınca Asgarî Ücret Tespit 
Komisyonunca tespit edilen asgarî ücretin net miktarının 1/3'ü, kapsama gireceklerin kişi ba
şına gelirinin üst sınırı olarak öngörülmüştür. Kişi başına gelir payı sınırının bu şekilde belir
lenmesinde, gerek güvenceli kesimde sigortalı başına bağımlı nüfus sayısının 3'e yakın olduğu 
ve gerekse Devlet istatistik Enstitüsü Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre Türkiye'nin ge
nel nüfusu içinde çalışan sayısının 19-20 milyon dolayında bulunduğu gözönünde tutulmuştur. 

Böylece, ülkemizde genel olarak sosyal sigorta kapsamındaki her bir işçi ortalama üç ya
kınını geçindirmekteyken, Genel Sağlık Sigortası öncesinde Yeşil Kart uygulamasıyla olabildi
ğince geniş bir vatandaş kitlesini güvenceye kavuşturabilmek amacıyla bu Tasarı açısından, ça
lışan her bir vatandaşın, gelirini, eş, çocuklar, ana, baba ve üçüncü dereceye kadar ulaşan hı
sımlarından oluşan geniş bir yakınlar çevresinden sadece iki kişi ile bölüştüğü kabul edilmiştir. 
Ancak, Tasarının 11 inci maddesinde gerek Yeşil Kart alacak durumda olmayanların ödeme 
gücünü aşan sağlık hizmetlerinin, gerekse bu tasarı kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin 
bedellerinin karşılanmasında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu hü
kümlerinin uygulanmasına devam edilmesi öngörülmektedir. 

Maddenin son fıkrasında, Yeşil Kart uygulamasının sosyal güvence kapsamına alınmamış 
ve ödeme gücü bulunmayan vatandaşlar için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanunu uygulamasının daha ilerisinde ve Genel Sağlık Sigortasına geçişin son basama
ğı olarak öngörülmesi karşısında; daha önce çeşitli mevzuat ile ücretsiz sağlık hizmetlerinden 
yararlanması öngörülenler dışında,, kendilerine bu aşamada yeterli sağlık güvencesi tanınmış 
olan grupların kapsam dışında olduğu hususuna, uygulamada hiçbir tereddüt doğmaması ve 
mükerrerliklerin kesinlikle önlenmesi bakımından açıklık kazandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Kapsama giren vatandaşlara, Tasarıda öngörülen hizmetlerden bedelleri Dev
letçe ödenerek yararlanmalarını sağlamak üzere, hak sahibi olduklarını belgeleyen birer Yeşil 
Kart verilmesi düzenlenmiştir. 

Maddenin (c) bendinde Yeşil Kart uygulamasının, sağlık hizmetlerinden ücretsiz fayda
lanma sisteminden ileride ve genel sağlık sigortası öncesindeki son aşama olması dolayısıyla, 
bu hizmetlerden ücretsiz yararlanmaları özel kanunlarla kabul edilmiş bulunan vatandaşların 
da, hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın Yeşil Kart sahibi olabilmeleri öngörül
müştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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Madde 4. — Kapsama girecek vatandaşların belirlenmesine yönelik olarak, aynı hanede 
yaşayan aile fertleri ile hısımların nakdî veya aynî gelirlerinin tümü üzerinden her yaştaki va
tandaşların her birinin gelir payının tespit edilmesi, bu husustaki esas ve usullerin yönetmelik
le düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 5.— Tasanda öngörülen ve Genel Sağlık Sigortasına geçişte en büyük zorluğu 
teşkil eden, dağınık, özellikle gerice yörelerde yoğunluk gösteren, ödeme gücü ve sağlık güven
cesi bulunmayan vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin ancak sağlık kurum ve kuruluşları 
ile sosyal güvenlik kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilebileceği ve uygulamanın sürekli iz
lenerek ayrılacak ödenek miktarının gelişen şartlara göre belirlenmesi gerektiği gözönünde tu
tularak, ilgili Bakanların katılımıyla bir Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulunun kurulması, 
anılan kurulun görev ve çalışma esasları düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Yeşil Kart taleplerini değerlendirmek ve karara bağlamak üzere, illerin mer
kez ilçelerinde Vali veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısı başkanlığında, diğer ilçelerde Kay
makam başkanlığında Sağlık Güvencesi Tespit ve Değerlendirme Kurullarının oluşturulması 
amaçlanmış; bu kurulların sekreterya hizmetlerinin il ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarının en 
üst amirliğince yürütülmesi ve bu kurulların çalışma usul ve esaslarının yönetmelikle düzen
lenmesi öngörülmüştür. 

Madde 7. — Altıncı madde hükmüyle il ve ilçe merkezlerinde kurulması öngörülen Sağ
lık Güvencesi Tespit ve Değerlendirme Kurullarının görevlerini yerine getirirken, gerekli bilgi 
ve belgeleri isteme ve araştırmaları yaptırma konusunda yetkili kılınmaları amaçlanmıştır. 

Madde 8. — Maddede, Yeşil Kartın ve sağlık hizmetlerinin verilmesi düzenlenmiştir. Yeşil 
Kartın, il merkezlerinde Vali veya bir Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam başkanlığındaki Sağhk 
Güvencesi Tespit ve Değerlendirme Kurulunun kararı üzerine Valilik veya Kaymakamlıkça hak 
sahiplerine verilmesi; Yeşil Kartın şekli, kart sahiplerinin sağlık kurumlarına şevki ve bunlara 
tedavi hizmeti verilmesi, kullanılacak belgelerin şekil ve içeriği ile bu konudaki diğer hususla
rın yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 9. — Kapsama giren sağlık hizmetlerinin bedelinin Tasarıdaki temel amaca uygun 
olarak Sağlık Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanması; ödeneğin miktarı konu
sunda, yararlanacak kişi sayısı ve 5 inci maddede düzenlenen Yüksek Sağlık Koordinasyon Ku
rulunun belirleyeceği kişi başına yıllık ortalama sağlık giderinin esas alınması; tedavi kurum
larının malî yönden sıkıntıya düşmemesi ve cari ihtiyaçlarının karşılanmasında aksamaya meydan 
verilmemesi bakımından, süratli bir ödeme usulü ve avans ödenebilmesi amaçlanmış ve öde
melerle ilgili esas ve usullerin yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 10. — Gerçek dışı beyan veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle Yeşil Karttan yararlan
ma halinde, giderlerin ödettirilmesi ve bu fiillerin failleri ile bilerek yardımcı olan yetkililer 
ve ayrıca Kanun kapsamına girecek durumdakilere gerekli belgeleri kasten vermeyen yetkililer 
için para cezaları öngörülmektedir. 

Madde 11. — Yeşil Kart uygulaması, özel kanunlarla sağlanan ücretsiz sağlık hizmetlerin
den yararlanma hakkından daha ileri bir aşama olduğundan, üçüncü maddenin (c) bendinde, 
bu durumdaki vatandaşların da yeşil kart alabilmesi öngörülmekle beraber, Yeşil Kart talebin
de bulunmayanların haklarının saklı olduğu ve Tasarı kapsamı dışında 3294 sayılı Kanunun 
uygulanmasına devam edileceği hükme bağlanmıştır. " -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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Madde 12. — Çıkarılması öngörülen yönetmeliklerin bir ay içinde yürürlüğe konulacağı 
belirtilerek, Kanuna bir an önce işlerlik kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Bu kanun gereğince 1992 malî yılında yapılacak harcamalar için, 1992 
yılı Bütçesinde ayrı ve yeni ödenek tahsisi cihetine gidilmesine ve Bütçe Kanununda değişiklik 
yapılmasına gerek kalmaması bakımından; bu harcamaların, Sağlık Bakanlığının 1992 yılı Büt
çesinin transfer harcamaları tertibine bu maksatla konulmuş bulunan ödenekten karşılacağı 
öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2. — Genel Gerekçede belirtilen amaçlar doğrultusunda, ülkemiz halkının 
sosyal ve ekonomik durumları ile gelişmişlik durumunun bölgelerarası farklılık göstermesi dik
kate alınarak; yeşil kart verilmesine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile gerice yöreler
deki vatandaşlardan başlanacağı belirtilmiştir. 

Madde 13 ve 14, — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal isler Komisyonu 

Esas No. : 1/391 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca komisyonumuza havale edilen "ödeme Gücü Olmayan vatandaşların te
davi giderlerinin yeşil kart verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkında kanun Tasarısı" 
Komisyonumuzun 7 nci birleşiminde, Sağlık Bakanı sayın Dr. Yıldırım Aktuna, Maliye ve Güm
rük, Adalet, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları Türk Tabipleri Birliği ile Türk 
Diş Hekimleri Birliği temsilcilerinin katılması ile incelenip görüşülmüştür. 

Kanun tasarısında, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan, ay
lık geliri veya aile içindeki gelir veya 1475 sayılı tş Kanununa göre belirlenen asgarî ücretin 
vergi ve Sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3 ünden az olan ve Türkiye'de ikamet eden 
T.C. vatandaşlarının, Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hiz
metleri ile bu hizmetlerle ilgili her türlü masraflarının Devlet tarafından karşılanması öngörül
mektedir. Bu kapsama girenlere "Yeşil kart" verilmek suretiyle her defasında kendisinin veya 
yakınlarının ödeme gücü olmadığını hastanelerde beyan etme ve yenileme durumundan kur
tarmak, ödeme gücü olmayanların tedavilerinin sağlanmasını amaçlayan genelgeye dayalı bu
günkü uygulamaların, ödeme güçlüğü içinde olmayanlarca suistimalini önlemek, genel sağlık 
sigortasına geçiş aşamasında.-ödeme gücü olmayanların yataklı tedavi kurumlarında tedavile
rinin "Yeşil Kart" verilmek suretiyle sağlık güvencesine kavuşturulmasını sağlamak olduğu, 
ödeme gücü olmayanların sağlık primlerinin genel sağlık sigortasına geçildiğinde zaten Devlet 
tarafından karşılanacağından yeşil kart uygulaması ile bir bakıma tespit imkânının da yaratıl
dığı Sağlık Bakanı tarafından ifade edilmiştir. Toplantıda, tasarı ile getirilen ve yeşil kart veril
mesine esas teşkil eden aylık gelir kriterinin yükseltilmesi, her türlü ilaç bedellerinin ödenmesi 
yolundaki önerilerde tartışılmıştır. Yeşil Kart alacak durumda olmayanların ödeme gücünü aşan 
sağlık hizmetleri ile bu kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin 
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karşılanmasında 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri
nin uygulanmasına devam edileceğine ilişkin hükmün tasarıda yer aldığı, Sosyal ve ekonomik 
hakların verilmesinde malî kaynakların yeterliliğinin de gözönünde bulundurulması gereği ne
denleri ile kanun tasarısı genelinde olumlu bulunarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

6 ncı maddede; ti ve İlçe Sağlık Güvencesi Tespit ve Değerlendirme Kurullarında nüfus 
müdürlerinin de yer almasının uygun olacağı (b) fıkrasında yer alan jandarma kuruluşlarının 
en üst amirinin (a) fıkrasına da ilave edilmesi, 7 nci maddenin birinci bendine "Bankaların" 
ilave edilmesi ve maddelerin buna yönelik redaksiyonun komisyon başkanlığınca yapılması ka
bul edilmiştir. 10 uncu maddenin yeniden düzenlenmesi için verilen önerge kabul edilerek, madde 
metni hukukî açıklığa kavuşturulmuştur. 

Verilen bir önerge ile tasarıya geçici madde 3 eklenerek, daha önce kendilerine yeşil kart 
verilmiş olanların, kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, yetkili tespit ve değer
lendirme kurullarına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları sağlanmıştır. 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiş olup, iki komisyon üyesi tasarının tümüne 
muhalefet şerhi vermiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Başkanlık makamına say
gı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Ali Uyar 

Hatay 
Kâtip 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

(Muhalifim) 
Üye 

M. Salim Ensarioğlu 
, Diyarbakır 

Üye 
Y. Fevzi Arıcı 

İçel 
Üye 

Emin Kul 
İstanbul 

(Muhalifim, şerhim eklidir) 
Üye 

ibrahim Arısoy 
Niğde 
Üye 

A. Fevzi Inceöz 
Tokat 
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ismet Attüa 

Afyon 
Üye 

H. ibrahim Ozsoy 
Afyon 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkari 
Üye 

• Ali-Sû 
İçel 
Üye 

M. Kazım Dinç 
Kocaeli 

Üye 
Cemal Alisan 

Samsun 
Üye 

Ender Karagül 
Uşak 
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TBMM SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞINA 

MUHALEFET ŞERHİ 
1. Tüm belirleme ve uygulamaları yönetmeliklere terk eden, gerçek bir sağlık güvence

sinden, başvuru, ayakta tedavi, acil tedavi, ilaç alınması, yurttaşlara yaygınlık, yararlanmada 
fakirlik ölçüsünün dahi 179 000 TL. sı aylık gelir gibi bir düzeyin altında geliri olanları hedef
lemesi nedeniyle beşerî anlayış gibi bir çok unsurdan yoksun ve "kanun" yapısından önemli 
ölçüde mahrum olan bir metin; sadece gerçekleşmesi geciken ve gerçekleştirilemeyen vaadlerin 
yerine getirildiği intibaını kamu oyuna vermek üzere Komisyonumuza getirilmiş olduğundan, 

2. Buna rağmen Komisyonda Tasarının 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası ve (a) bendi, 4 
üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve (e) bendi birinci ve ikinci fıkrası, 6 ncı maddesinin (a) ve 
(b) bendi, 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası üzerinde verdiği
miz iyileştirmeye asgarî ölçüde yönelik önergeler yeterli bir değerlendirmeye tabi tutulmadığından, 

3. Amaca asla hizmet edemeyeceğinden, 
özetle bu yönleriyle muhalifiz. 

Süleyman Hatinoğlu Emin Kul 
Artvin İstanbul 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No, : 1/391 1.6.1992 
Karar No. : 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 27.4.1992 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığna sunulan "ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderleri
nin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı" önhavalesi 
gereği Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşüldükten sonra, Başkanlıkça 18.5.1992 tari
hinde Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 27.5.1992 tarihinde yaptığı 39 un
cu birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Akın Gönen'in başkanlığında, Sağlık, Maliye 
ve Gümrük, Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmala
rıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, hiç bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık güvencesi al
tında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk Vatan
daşlarının bu giderlerinin, hazırlık çalışmaları sürdürülen Genel Sağlık Sigortası uygulaması
na geçilinceye kadar Devlet tarafından karşılınmasının temini için Yeşil Kart uygulamasına ge
çilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. • 

Komisyonumuzda taraşının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
— Türkiye'de sağlık sisteminin tarihçesi ile batı ülkelerindeki sağlık sisteminden aktarılan 

uygulamaların, Türkiye şartlarında kapasite ve altyapı eksikliği nedeniyle istenen düzeyde so
nuç vermediği, 

— Geçici önlemlerin sağlık sorunlarını çözmekten uzak olduğu, 
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— Dünya Sağlık Teşkilatının sağlık tanımında öngörülen hedeflere ulaşılamadığı, bunun 
ancak kapsamlı düzenlemeler ve altyapı yatırımları yanında eğitime gereken önemin verilmesi, 
yolu ile mümkün olabileceği, 

— Tasarı ile belirlenen aylık gelir Ölçüsünün gerçekçi ölçü ve verilere dayanarak tespit edil
mesi gerektiği, 

— Kapsama giren vatandaşlara verilecek reçetelerle, bu reçetelere bağlı olarak yapılacak 
ödemelerin ne şekilde karşılanacağı hususunun tasarıda gerekli açıklıkla yer almadığı, 

— Tasarıyla kurulması düşünülen Sağlık Güvencesi Tespit ve Değerlendirme Kurullarına 
gerek olmadığı, mevcut yapı ile bu hizmetin görülebileceği şeklinde eleştiri, temenni ve görüş
ler ileri sürülmüş, 

Bu eleştiri, görüş ve temennilerle ilgili Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 
— Hükümetin ana hedefinin Genel Sağlık Sigortasına geçmek olduğu, bu konudaki ça

lışmaların sürdüğü, tasarının bu amaca yönelik olarak hazırlandığı ve bu hedefe ulaşmada bir 
aşama teşkil edeceği, 

— DİE verilerine göre, bu uygulamadan 5 ile 8 milyon arasında vatandaşımızın istifade 
edeceği, uygulamaya geçildiğinde bu sayının kesinlik kazanacağı, 

— Halen genelgeler ile verilmekte olan ücretsiz tedavi sistemine bu tasarı ile daha etkin 
ve tereddütleri giderici yasal dayanak sağlanmış olacağı şeklinde görüşlere yer verilmiştir. 

Yapılan bu açıklamalar ve tamamlayıcı bilgilerden sonra, tasarı Komisyonumuzca da be
nimsenerek "Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu" metni esas alınmak suretiyle maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin; 
1,3, 5, 10 ve 11 inci maddeleri ile Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri, aynen kabul edilmiş, 
2 nci maddesi, maddenin birinci fıkrasında belirlenen 1/3 oranının, imkânlar ölçüsünde 

artınlabilmesini temin ve kanunun uygulama alanına esneklik sağlayabilmek amacıyla, Bakanlar 
Kuruluna bu miktarı 3 kat artırabilme yetkisi veren bir fıkranın maddeye ilavesi suretiyle, 

4 üncü maddesi, maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "... yaşan...." kelimesinin "... Ya
şayan..." şeklinde değiştirilmesi ve son fıkrada yer alan yönetmelikle ilgili hükmün, 12 nci 
madde içinde düzenlenmesinin daha uygun olacağı görüşüyle madde metninden çıkarılması 
suretiyle, 

— 6 nci maddesi, bu kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin ta
leplerinin İl ve İlçe İdare Kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması doğrultu
sunda yeniden düzenlenmesi suretiyle,. 

— 7 nci maddesi, maddenin ikinci fıkrasının, 6 nci maddede yapılan değişikliğe paralellik 
sağlanması amacıyla, ilgili kurulların adının değiştirilmesi suretiyle, 

— 8 inci maddesi, maddenin birinci fıkrası, ilgili kurulların adının değiştirilmesi ve son 
fıkradaki yönetmelikle ilgili hükmün madde metninden çıkarılması suretiyle, 

— 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan yönetmelikte ilgili hükmün 12 nci madde 
içinde düzenlenmesinin daha uygun olacağı görüşüyle metinden çıkarılması suretiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 



_ 8 — 

— 12 nci maddesi, 4 üncü maddede öngörülen aylık gelir ve gelir payının belirlenmesine, 
9 uncu madde uyarınca yapılacak ödemelere dair usul ve esaslar ile Yeşil Kartın şekli, sahiple
rinin sağlık kurumlarına şevki, bunlara tedavi hizmeti verilmesi, kullanılacak belgelerin şekil 
ve içeriği ve bu kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususların çıkarılacak yönetmelikle dü
zenlenmesini temin amacıyla, madde başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

— Geçici Madde 3, görevli kurulların adının değiştirilmesi suretiyle, 
Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 13 ve 14 üncü maddeler ise aynen, 
kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 
Kâtip ve bu raporun sözcüsü 

Haydar Oymak 
Amasya 

Timurçin Savaş 
Adana 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Necmi Hosver 

Bolu 
Nevfel Şalıin 
Çanakkale 

M, Halûk Müftüler 
Denizli 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

imzada bulunamadı 
Adnan Kahveci 

tstanbul 
İmzada bulunamadı 

Işın Çelebi 
İzmir 

Muhalefet şerhim eklidir 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Muhalifim 

Meltmel Ali Yavuz 
Konya 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Koray Aydın 
Trabzon 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Halil Demir 
Aksaray 

Veysel Atascy 
Antalya 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Yûmaz Ovalı 
Bursa 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Nami Çağan 
İstanbul 

İmzada bulunamadı 
Z, Selçuk Marufla 

İstanbul 
Muhalefet şerhim ekli 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Muhalefet şerhim eklidir 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
İmzada bulunamadı 

Kamer Genç 
Tunceli 
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TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

MUHALEFET ŞERHİ 

20 Ekim 1991 seçim kampanyası sırasında; özellikle Sayın DYP Lideri, cebinden yeşil kart 
çıkararak, sağlık güvencesinin tüm vatandaşlara sağlanacağını ifade etmiştir. Sayın DYP lideri 
gittiği her yerde yeşil kartı vatandaşlara göstermiştir. SHP Sayın Lideri de aynı vaadleri ver
miştir. Hükümetin kuruluşundan bu yana 6.5 ay geçtiği halde, Sağlık Bakanı bu konuda her
hangi bir ciddî icraata girmemiş, Başbakan ise yeşil kart vaadini unutmuştur. 

Şimdi, getirilen bu yasa ile, vatandaşlarımıza ciddî bir sağlık yardımı, tedavi ve tıbbî ba
kım getirilmemekte tabiri caiz ise yasak savılmaktadır. Aslında bu yasanın 1 inci maddesi; Bu 
yasa tüm Türk vatandaşlarına sağlık güvencesi sağlayacak "yeşil kart" tüm vatandaşlara veri
lir şeklinde düzenlenmeliydi. 

Sosyal refahın ve sosyal adaleti, sosyal kalkınmayı hedef ve amaç alan Çağdaş'Devletle 
sağlık konusu böyle çözümlenebilirdi. Genel Sağlık sigortasına giden bu yolda, ilk hamle gayet 
ümit kırıcı, hayalî olmuştur. 

Bu yasa, verilen vaadlere ve asıl önemlisi, Milletimizin sağlık sorununu çözümlenemeye
ceğinden muhalefet şerhi koyuyorum. ' 

Yasa ile getirilen sınır 170 bin TL/ay olup, bu gelir düzeyinden az bir geliri olan insan 
sayısı 500 binin altındadır. Bu gelir düzeyi fukaralık sınırının üçte biridir. Böyle çok dar kap
samlı bir kanunun çıkması yeni bir karmaşa getirecektir. 

Işın Çelebi 
İzmir 

Selçuk Marujlu 
İstanbul 

Melunct Nedim Budak 
Ankara 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞl METİN 
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Taratın 

dan Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında 

olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşla
rının bu giderlerininr Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilinceye kadar Devlet tarafından 
karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir. 

Kapsam 
MADDE-2. — Bu Kanun; hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunma

yan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile 
içindeki gelir payı 1475 sayılı îş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta 
primi dışındaki miktarının 1/3'ünden az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının, 

a) Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hizmetlerini ve her 
türlü masraflarını, 

b) Tedavi hizmetlerini verecek kurum ve kuruluşları, 
Kapsar. 
Ancak, herhangi bir sağlık güvencesi altında olanlara bağımlı olarak sağlık hizmetlerin

den yararlanması gerekenler, silah altında bulunanlar ve sağlık güvencesi olan yüksek öğrenim 
öğrencileri bu Kanun kapsamı dışındadır. 

Temel ilke ve Esaslar 
MADDE 3. — a) Bu Kanun kapsamına giren vatandaşlara bu Kanunun öngördüğü teda

vi hizmetlerinden hiç bir ücret ve bedel ödemeksizin yararlanmaları amacıyla birer ' 'Yeşil Kart" 
verilir. 

b) Aylık gelir veya gelir payları artarak ikinci maddede belirtilen miktarın üzerine çıktığı 
anlaşılanların bu Kanunla öngörülen haklan sona erer ve kendilerine verilen yeşil kart geri alınır. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 
Ödeme Gücü Olmayan Valandaşlann Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tara
fından Karşılanması Hakkında Kanun Ta

sarısı 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ödeme Gücü Olmayan Valandaşlann Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tara
fından Karşılanması Hakkında Kanun Ta

san sı 

MADDE 1, — Tasarının 1 nci maddesi 
komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

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

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; hiçbir sosyal 

güvenlik kurumunun güvencesi altında bulun
mayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve 
esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri 
veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Ka
nununa göre belirlenen asgarî ücretin vergi ve 
sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 
1/3'ünden az olan ve Türkiye'de ikamet eden 
Türk vatandaşlarının, 

a) Türkiye'deki yataklı tedavi kurumla
rında yatarak görecekleri tedavi hizmetlerini 
ve her türlü masraflarını, 

b) Tedavi hizmetlerini verecek kurum ve 
kuruluşları, 

Kapsar. 

Ancak, herhangi bir sağlık güvencesi al
tında olanlara bağımlı olarak sağlık hizmet
lerinden yararlanması gerekenler, silah altın
da bulunanlar ve sağlık güvencesi olan yük
sek öğrenim öğrencileri bu Kanun kapsamı dı
şındadır. 

Birinci fıkradaki miktarı üç katına kadar 
artırmaya Bakanlar kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlara, 
talepleri halinde, hiç bir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın yeşil kart verilir. 

Aylık Gelir veya Gelir Paylarının Hesaplanması 
MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; ikinci maddede öngörülen aylık gelir veya 

gelir payı, aynı hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocuklar ile üçüncü dereceye kadar hısımların 
gelirleri esas alınarak hesaplanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hane halkı gelirinin hesaplanmasında her bir kişinin; 
a) Hizmet karşılığı olarak ücret veya yevmiye gibi nakdî gelirleri, 
b) Nakdî tarım gelirlerinin tutarı, 
c) Menkul veya gayrimenkul kira, faiz ve temettü gelirleri, 
d) Devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde ettikleri nakdî transfer 

ve hibe gelirleri, 
e) Yukarıdaki bendlerde belirtilen türlerden aynî gelirleri, 
Gözününde tutulur. 

Hane halkının herbirinin yukarıdaki fıkraya göre elde ettikleri nakdî ve aynî bütün gelir
lerinin toplamı hanede yaşayan hısımların sayısına bölünerek her birinin gelir payının ikinci 
maddede belirtilen miktarın altında olup olmadığı tespit edilir. 

Bu maddede öngörülen aylık gelir ve gelir payının belirlenmesine dair esas ve usuller, içiş
leri, Maliye ve Gümrük ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşü alınmak sure
tiyle Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle gösterilir. 

Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu 
MADDE 5. —• Ekonomi işlerinden sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında İçişleri, Maliye 

ve Gümrük, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından oluşan Yüksek Sağlık Koor
dinasyon Kurulu kurulmuştur. 

Kurul; 
a) Sağlık hizmetlerinin fert başına yıllık ortalama sağlık harcamaları miktarını tespit etmek, 
b) Tespit edilecek miktara göre bütçeye konulacak ödeneği belirlemek, 
c) Kanun kapsamına giren kişilerin tedavilerinin, kamuya ait tedavi kurumları ile özel sağlık 

kuruluşları ve sosyal güvenlik kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak düzenli yürütülmesini sağlamak, 
tle görevlidir. 
Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Sağlık Bakanlığınca yürü

tülür. Kurul, en az altı ayda bir toplanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Ettiği Metin) Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aylık Gelir veya Gelir Paylarının Hesap
lanması 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanma
sında; ikinci maddede öngörülen aylık gelir 
veya gelir payı, aynı hanede yaşayan eş, ana, 
baba ve çocuklar ile üçüncü dereceye kadar 
hısımların gelirleri esas alınarak hesaplanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hane halkı 
gelirinin hesaplanmasında her bir kişinin; 

a) Hizmet karşılığı olarak ücret veya yev
miye gibi nakdî gelirleri, 

b) Nakdî tarım gelirlerinin tutarı, 
c) Menkul veya gayrimenkul kira, faiz ve 

temettü gelirleri, 
d) Devletten, özel teşebbüslerden veya 

başka kişi ve kuruluşlardan elde ettikleri nakdî 
transfer ve hibe gelirleri, 

e) Yukarıdaki bendlerde belirtilen türler
den aynî gelirleri, 

Gözününde tutulur. 
Hane halkının herbirinin yukarıdaki fık

raya göre elde ettikleri nakdî ve aynî bütün ge
lirlerinin toplamı hanede yaşayan hısımların 
sayısına bölünerek her birinin gelir payının 
ikinci maddede belirtilen miktarın altında 
olup olmadığı tespit edilir. 

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

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal tşler Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 



— 14 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

// ve İlçeSağlık Güvencesi Tespit veDeğerlendirme Kurulları 
MADDE 6. — Bu Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin ta

leplerini bu Kanunda belirlenen esas ve usullere göre değerlendirmek ve karara bağlamakla 
görevli olmak üzere; 

a) tilerin merkez ilçelerinde, Vali veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının başkanlı
ğında, Defterdar ile Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık, Hırım, Tapu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu ile müdürlerinden ve Müftüden, 

b) Diğer ilçelerde, Kaymakamın başkanlığında, Malmüdürü, ilçenin Emniyet, Milli Eği
tim, Sağlık, Tapu ve Jandarma kuruluşlarının en üst amirlerinden, varsa Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tlçe Müdüründen ve Müftüden, 

Oluşan Sağlık Güvencesi Tespit ve Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. 
Bu kurulların sekreterya hizmetleri, en üst sağlık amirliği tarafından yürütülür. 
Bu kurulların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Bilgi isteme ve Araştırma Utkisi . 
MADDE 7. — Altıncı maddede öngörülen kurullar, görevlerini yerine getirirken her tür

lü resmi ve özel kamu ve kuruluşlardan ve talep sahiplerinden bilgi ve belge istemeye, gerekli 
araştırmaları yapmaya ve talep sahibi ilgililerin ikamet ettiği köy ve mahallelerin muhtarlarını 
kurul toplantılarına çağırmaya yetkilidirler. 

Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri, muhtarlar, jandarma ve emniyet görevlileri, gerektiğinde 
talep sahiplerinin durumlarını araştırarak yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre il ve ilçe 
Sağlık Güvencesi Tesbit ve Değerlendirme Kurullarına bildiriden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

7/ ve ilçe Sağlık Güvencesi Tespit ve Değer
lendirme Kurulları 

MADDE 6. — Bu kanuna göre sağhk 
hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin 
taleplerini bu kanunda belirlenen esas ve usul
lere göre değerlendirmek ve karara bağlamak
la görevli olmak üzere; 

a) illerin merkez ilçelerinde, Vali veya gö
revlendireceği bir vali yardımcısının başkan
lığında, Defterdar ile Emniyet, Milli Eğitim, 
Sağlık, Tarım, Nüfus, Tapu, Sosyal Hizmet
ler Çocuk Esirgeme kurumu ile müdürlerin
den, ti jandarma alay komutanı ve müftüden, 

b) Diğer ilçelerde, Kaymakamın başkan
lığında, Malmüdürü, İlçenin Emniyet, Milli 
Eğitim, Sağlık, Nüfus, Taput varsa Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumu ilçe 
müdürlerinden, Jandarma kuruluşunun en üst 
amirinden ve müftüden, 

Oluşan Sağlık Güvencesi Tespit ve.Değer-
lendirme Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurulların sekreterya hizmetleri, en 
üst sağlık amirliği tarafından yürütülür. 

Bilgi işlem ve Araştırma Yetkisi 
MADDE 7. — Altıncı Maddede öngö

rülen kurullar, görevlerini yerine getirirken her 
türlü resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan, 
Bankalardan ve talep sahiplerinden bilgi ve 
belge istemeye, gerekli araştırmaları yapma
ya ve talep sahibi ilgililerin ikamet ettiği köy 
ve mahallelerin muhtarlarını kurul toplantı
larına çağırmaya yetkilidirler. 

Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri, Muhtar
lar, Jandarma ve Emniyet görevlileri, gerek
tiğinde talep sahiplerinin durumlarını araştı
rarak yönetmelikte belirtilen esas ve usullere 
göre il ve ilçe sağlık güvencesi tespit ve değer
lendirme kurullarına bildirirler. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
• 

Metin) 

II ve ilçelerde Sağlık Güvencesi Tespiti 
MADDE 6. — Bu kanuna göre sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin 
talepleri, bu kanundaki esas ve usullere göre, 
İllerde İl İdare Kurulu, İlçelerde İlçe İdare Ku
rulu tarafından değerlendirilerek karara 
bağlanır. 

Bilgi işlem ve Araştırma itkisi 
MADDE 7. — Altıncı Maddede öngö

rülen kurullar, görevlerini yerine getirirken her 
türlü resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan, 
bankalardan ve talep sahiplerinden bilgi ve 
belge istemeye, gerekli araştırmaları yapma
ya ve talep sahibi ilgililerin ikamet ettiği köy 
ve mahallelerin muhtarlarını kurul toplantı
larına çağırmaya yetkilidirler. 

Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri, Muhtar
lar, Jandarma ve Emniyet görevlileri, gerek
tiğinde talep sahiplerinin durumlarını araştı
rarak yönetmelikte belirtilen esas ve usullere 
göre il ve ilçe idare kurullarına bildirirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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Yeşil Kartın ve Sağlık Hizmetlerinin Mrilişi 
MADDE 8. — Yeşil kart, gerekli araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra, Sağlık Gü

vencesi Tespit ve Değerlendirme Kurulunun kararı üzerine valilik ve kaymakamlıkça hak sa
hiplerine verilir, 

Yeşil kartın şekli, sahiplerinin sağlık kurumlarına şevki ve bunlara tedavi hizmeti verilme
si, kullanılacak belgelerin şekil ve içeriği ile diğer hususlar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yö
netmelikle düzenlenir. 

Malî Kaynak ve Ödeme 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre sağlanacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak üze

re Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu ödeneğin miktarı, yeşil karttan yarar
lanacak olanların sayısı ile Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun kişi başına yıllık olarak 
belirleyeceği ortalama sağlık gideri esas alınarak tespit edilir. 

Yataklı tedavi kurumları, bu Kanun kapsamına giren kişilere verdikleri sağlık hizmetleri
nin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığına fatura ederler, ödeme, en geç 15 gün içerisinde, 
ödeme emri beklenmeksizin Sağlık bakanlığınca gerçekleştirilir. 

Sağlık Bakanlığı, bir önceki aya ait fatura edilen hizmet tutarlarını esas alarak bu tutarla
rın iki misline kadar avans ödeyebilir. 

ödemeler ile ilgili esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

- Cezaî Müeyyideler 
MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına girecek durumda olmadığı halde gerçek dışı beyan 

veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle yeşil kart alarak ücretsiz tedaviden yararlananlar ve yarar-
landıranlar ile aylık geliri veya gelir payı bu Kanun kapsamı dışına çıkmayı gerektirmesine rağ
men yeşil karttan yararlanmaya ve yararlandırmaya devam edenlere yapılan harcamalar kendi
lerinden, velilerinden veya kanunen bakmakla yükümlü bulunan yakınlarından alınır ve buv 
fiilleri genel hükümlere göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde yararlandıkları veya 
yararlandırdıkları hizmetin ücret ye bedelinin iki misli para cezası verilir. Bu fiile bilerek yar
dımcı olan yetkililer hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına girecek durumda olanlara gerekli belgeleri kasten vermediği anlaşı
lan yetkililer hakkında, bu fiilleri genel hükümlere göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde, 1 000 000 liradan 5 000 000 liraya kadar para cezasına hükmolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Ettiği Metin) Metin) 

leşü Karlın ve Sağlık Hizmetlerinin Vcrüişi 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Yeşil Kart, gerekli araş
tırma ve incelemeler yapıldıktan sonra, İl ve 
tlçe İdare Kurullarının kararı üzerine Valilik 
ve Kaymakamlıkça hak sahiplerine verilir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Cezaî Müeyyideler 
MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına 

girecek durumda olmadığı halde gerçek dışı 
beyan veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle yeşil 
kart alarak ücretsiz tedaviden yararlananlar 
ve yararlandıranlar ile aylık geliri veya gelir 
payı bu Kanun kapsamı dışına çıkmayı gerek
tirmesine rağmen yeşil karttan yararlanmaya 
ve yararlandırmaya devam edenlere yapılan 
harcamalar kendilerinden, velilerinden veya 
kanunen bakmakla yükümlü bulunan yakın
larından iki misli olarak geri alınabileceği gi
bi, bu belgeleri kullanan ve düzenleyenler hak
kında ayrıca genel hükümlere göre ceza ko
vuşturması yapılır. 

Malî Kaynak ve Ödeme 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre sağla

nacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak 
üzere Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli öde
nek konulur. Bu ödeneğin miktarı, yeşil kart
tan yararlanacak olanların sayısı ile Yüksek 
Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun kişi başına 
yıllık olarak belirleyeceği ortalama sağlık gi
deri esas alınarak tespit edilir. 

Yataklı tedavi kurumları, bu Kanun kap
samına giren kişilere verdikleri sağlık hizmet
lerinin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığı
na fatura ederler, ödeme, en geç 15 gün içe
risinde, ödeme emri beklenmeksizin Sağlık 
Bakanlığınca gerçekleştirilir. 

Sağlık Bakanlığı, bir önceki aya ait fa
tura edilen hizmet tutarlarını esas alarak bu 
tutarların iki misline kadar avans ödeyebilir. 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal tşler Ko
misyonu metninin 10 uncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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Saklı Olan Hükümler 
MADDE 11. — özel kanunlara göre ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 

olup da bu Kanuna göre yeşil kart talebinde bulunmayanların anılan kanunlardan doğan hak
ları saklıdır. 

Bu Kanuna göre yeşil kart alacak durumda olmayanların ödeme gücünü aşan sağlık hiz
metleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin karşılan
masında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun hükümleri uygu
lanmaya devam edilir. 

Yönetmeliklerin Yürürlüğe Konulması 
MADDE 12. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler en geç bir ay içinde yürürlüğe 

konulur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1992 yılı içinde bu Kanuna göre yapılacak harcamalar, Sağlık Ba
kanlığının 1992 yılı bütçesinin transfer harcamaları tertibine bu maksatla konulan ödenekten 
karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yeşil kart verilmesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile 
gerice yörelerdeki vatandaşlardan başlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE.11. —Tasarının 11 nci madde
si komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 11 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

, MADDE 12. — Tasarının 12 nci madde
si komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçi
ci 1 nci maddesi komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Yönetmelik 
MADDE 12. — 4 üncü maddede öngö

rülen aylık gelir ve gelir payının belirlenme
sine ve 9 uncu madde uyarınca yapılacak öde
melere dair usul ve esaslar ile Yeşil Kartın şek
li, sahiplerinin sağlık kurumlarına şevki, bun
lara tedavi hizmeti verilmesi, kullanılacak bel
gelerin şekil ve içeriği ve bu Kanunun uygu
lanması ile ilgili diğer hususlar; içişleri, Ma
liye ve Gümrük ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlıklarının görüşleri alınarak Sağlık 
Bakanlığınca bir ay içinde çıkarılacak yönet
melik ile düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu metninin Geçici 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarısın Geçici 
2 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Daha önce ken
dilerine yeşil kart verilmiş olanlar, kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, yet
kili tespit ve değerlendirme kurullarına baş
vurarak kayıtlarını yaptırırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu metninin Geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Daha önce ken
dilerine Yeşil Kart verilmiş olanlar, Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, İl 
ve İlçe İdare Kurullarına başvurarak kayıtla
rını yaptırırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 



— 20 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 14. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrcl. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı Y. 
Ş. Ercan 

Devlet Bakanı 
İ. Tez 

Devlet Bakanı 
Prof t' Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı .' 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Balallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevlıeri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı . ' '.-
E. Ceylmn 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenehon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakam 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
Af. S, Oktay 

tçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbast 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı V. 
D. E Sağlar 

Çevre Bakanı V. 
E. Ceyhun 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü mad
desi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü mad
desi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ye Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 13 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 14 üncü maddesi.aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 




