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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, son zamanlarda meydana gelen anarşi 

ve terör olayları karşısında vatandaşların sabrının tükenmekte olduğuna ve akan kanın bir an 
önce durdurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden çözüm beklediklerine; çeşitli defa
lar yaptıkları uyarılara rağmen, yeterli önlem alınmaması sonucu devam eden ve bundan sonra 
olması muhtemel olayların önlenebilmesi için, özellikle Kahramanmaraş ve çevresiyle ilgili alın
ması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşmasına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz; 

Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Kıbrıs'taki taraflar arasında 26 Ekim 1992 tarihinde 
yapılması kararlaştırılan ikinci tur görüşmeler öncesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisin özel 
gündemle toplanarak, Kıbns konusuyla ilgili bir millî politika tayin ve tespit edilmesi yönünde 
karar alması gerektiğine ve Türkiye'nin bundan böyle uygulaması gereken politikanın ana hatla
rına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal tnönü; 

Cevap verdiler. 
Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon - Şuhud Sağlık Meslek Lisesine öğren

ci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından (6/68), 
İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına ilişkin 

Başbakandan (6/71), 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli bir dok

tora ilişkin Sağlık Bakanından (6/80), 
Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi acil giriş kapısının ne

den kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından (6/106), 
Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz satın almak için bir 

çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan (6/125), 
Sorularına, Devlet Bakanı Akın Gönen, 
tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bornovalı erin şüp

heli ölümü" başlıklı habere ilişkin sorusuna (6/126), Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, 
Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü gemiye ilişkin 

sorusuna (6/130), Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek cevap verdi. 
(6/73), (6/90), (6/102), (6/103), (6/113), (6/129) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel 

Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
(6/76), (6/115), (6/117) numaralı sorular, soruların sahibi izinli bulunduğundan; 
(6/81), (6/82), (6/83), (6/85), (6/87), (6/88), (6/127) numaralı sorular, soru sahiplerinin 

aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulunduğundan; 
(6/99) ve (6/100) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 

bulunmadıklarından; 
(6/108) numaralı soru da, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya 

mahsus olmak üzere; 
Ertelendiler. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısının (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) görüş
melerine devam edilerek, 15 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra 1 Ekim 
1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.57'de son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Ali Günaydın 
istanbul Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
1 . 10'. 1992 Perşembe 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi, Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/452) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.1992) 

2. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi (2/453) (Millî Savunma Komisyonuna) 
(Başkanbğa gebş tarihi: 14.9.1992) 

3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/454) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1992) 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldıran Kanun 
Teklifi (2/455) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1992) 

5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanununun Bir 
Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi (2/456) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanbğa geliş 
tarihi : 14.9.1992) 

6. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun Ba
zı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldıran Kanun Teklifi (2/457) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanbğa geliş tarihi : 14.9.1992) 

7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev 
ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi (2/458) (Millî Savunma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1992) 

8. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi (2/459) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1992) 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi (2/460) (Millî Savunma Komisyonuna) 
(Başkanbğa geliş tarihi: 14.9.1992) 

10. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bir İl ve Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/461) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.İ992) 

Raporlar 
1. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 1.10.1992) (GÜNDEME) 

2. —İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel tatiller 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 1.10.1992) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

, e . „ „ • . — , — , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İçel Milletvekili Ahmet Bilyeli'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Tbkat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın özel televizyon yayıncılığına ilişkin gündem dı

şı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
Televizyon yayınlarıyla ilgili gündem dışı söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Ku

maş, buyurun efendim. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Birlik ve Barış Partisi 
adına, hepinizi saygıyla selamlarım. . 

Göze ve kulağa hitap eden, okur-yazar olsun olmasın her yaştaki insanın ilgisini çeken 
televizyon, teknolojinin ürünü olan milletlerarası bir iletişim aracıdır. 

Televizyon, programları itibarîylese millî olmak zorunda olan, kitle eğitim aracıdır. 
Televizyon, insanı ve toplumu, iyiye, güzele, doğruya, hayıra, fazilete, birliğe, kardeşliğe 

çağırdığı sürece, iyi bir iletişim aracıdır; kötüye, çirkine, yanlışa, bozgunculuğa, bozuculuğa 
kullanıldığı takdirde, kötü bir araç olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün dünya küçülmüştür. Televizyon yayınları, kıta
lar ötesine ulaşmakta, bu yayınlar izlenebilmektedir. Yalnız, şunu ifade edelim ki, milletler, 
başıboş bir sürü değildir; millî kimliklerini korumaya çalışan, kendi varlıklarını sürdürmeye 
çalışan topluluklardır. Elbette biz de bir millet ve topluluk olarak, bizi biz yapan tüm unsurla
rın samimiyetle korunması, geliştirilmesi yolunda gayret göstermeliyiz. Bu, millî bir görev ol
duğu kadar, ferdî gelişmenin de şartıdır; bizi dünyaya tanıtan değerler olarak kabul edilen ça
lışkanlık, sorumluluk, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, barış, adalet anlayışıdır. Bu bize has 
faziletlerin korunması esastır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Türkiye'de televizyon yayıncılığı TRT tarafın
dan yapılırken, henüz Anayasa ve kanunlar özel televizyonculuğa ruhsat vermediği halde, bunlar 
kanunsuz bir şekilde yayın yapmaktadır. 

Bir an önce bu yayınların anayasal dayanağa kavuşturulması ve yasanın esaslarının doğru 
dürüst belirlenmesi gerekmektedir. 

Kanunlar önünde herkesin eşit olduğu prensibi çiğnenmektedir. Kanunlar önünde kimse 
imtiyaz sahibi olmamalıdır. Kanunen yasak olan bir iş yapılıyorsa ve buna, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seyirci kalıyorsa, bu Meclisin bir üyesi olarak, ben bundan üzüntü duyuyorum. 

Bir eylem yasaksa, millete saygısı olan bir insan, bu milletin evladıysa, kurallara uymalı
dır. Bu, medenî bir davranıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu sağlamalıdır. TRT olsun, 
özel televizyonlar olsun, şu prensipleri asla çiğnememeli ve çiğnenmesine müsaade edilmemelidir: 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, top
lumun huzurunu, genel ahlakı, adabı, temel insan hak ve hürriyetlerini, millî birliği ve millî 
kimliği ortadan kaldırıcı, dinî davranış ve yaşayış şeklini kötüleyici, aşağılayıcı; Türk aile yapı
cını, kadının iffetini, insan»onurunu zedeleyici; yanlış haber yaymayı, çocuk ve gençlerin kötü 
alışkanlıklar edinmesini özendirici; haksız, sağlıksız tüketimi teşvik edici yayın yapılması mut
laka önlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, özel televizyonculuğun çok olduğu Amerika 
Birleşik Devletlerinde, özel kanallar üzerinde sıkı bir devlet denetimi vardır. Bütün Batı ülkele
rinde, radyo ve televizyon işletmesi kurmak, yayın yapmak, yetkili kamu kuruluşlarından ruh
sat alınması koşullara bağlanmıştır; ama maalesef bizde, ruhsatsız izinsiz, alabildiğine korsan 
yayıncılık devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ruhsatsız tabanca taşınması nasıl yasaksa, ruhsatsız yayın yapmak 
da aynı esasa bağlıdır ve daha da tehlikelidir. 

Batılı ülkeler, yerli yapımların her zaman daha ağırlıklı olması ve hatta yerli yapımların, 
genel yayın içindeki oranını kesinleştirmek için, Avrupa Parlamentosundan, bütün Avrupa dev
letlerinin uyması zorunluluğu olan bir karar çıkartmak için faaliyet göstermektedirler. Yerli 
yapım oranları düşük olursa, o yayıncılığa millî televizyon yayıncılığı denebilir mi?.. Televiz
yon yayıncılığında kamu yararı şartı, yasal bir düzenlemeyle gerçekleştirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere 16.8.1991 tarihli Cumhuriyet Gazetesine yazı 
yazan Recep Bilginer'in yazısından bir alıntı yapmak istiyorum: "Televizyon dediğimiz bu en 
etkili silah, halkımızın zevk düzeyini biraz daha yok ederek, zevksizliği bir yaşam biçimine dö
nüştürüyor. Eskiden, bir ülkeyi içeriden çökertmek isteyen yabancılara 'beşinci kol' denirdi; 
şimdi beşinci kol kendi içimizden, kendimizden... Bu yozlaşmayı, bu zevksizliği ve bu düzen 
yokluğunu kimler pompalıyor? Hani nerede, ulusal değerler yok oluyor diyenler? Hani nerede 
ulusal kimliğimizi yitirdik, geçmişimize sarılalım diyenler? Hani nerede, gelenek ve görenek 
savunucuları?.. Hani nerede, Bir ulus, maddî değerlerden çok, manevî değerlerle ayakta kalır 
diyenler?.. 

'Ülkemiz insanları kimlik arayışında bir yol ayırımına gelmiştir. Zamanla, ekonomisi dü
zelebilir, enflasyonu yenebilir, demokratik düzeni yoluna koyabilir, öteki sorunların üstesin
den gelebilir; ama bu manevî değerlerden uzaklaşması nasıl durdurulabilir?' diye soruyor ar
kadaşlar." 
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Sayın milletvekilleri, belki de, birçok problemlerimizin oluşmasına, bu yanlış yayın politi
kaları, kültür ve eğitim politikaları sebep olmaktadır. Bir milletin evlatlarını bağlayan değerle
ri yok ederseniz, hiçbir değere bağlı olmaz, her şeyi maddî çıkarları için yapar, anarşist de olur, 
ahlaksız da olur, bu devletin temelini de dinamitler. O bakımdan, bu olaya önem verilmesini 
arzu ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş.,. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bugün Hükümetin başı Sayın Süleyman Demirel, Avrasya kanalıyla ilgili olarak, Türkî 

cumhuriyetleri yetkililerinden şikâyetler aldığını, yayınların müstehcen olduğunu belirterek, bu 
kanala çeki düzen verilmesini istemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi soruyorum: Acaba sadece bu kanal mı bozuktur? 
Sayın Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan, "Televizyon yayınları, bakılmayacak kadar kö

tü. Çok tepki alacak kötü programlar, filmler var" demektedir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; icranın başı şikâyet makamı değildir. , 
Toplumumuzun temeli olan aile, büyük bir saldırı karşısındadır. Kadın, bir meta durumu

na düşürülmüş, müstehcenlik sınırı aşılmış; uyuşturucu ve alkol alışkanlıkları artmış; Şiddeti 
teşvik eden yayınlar; Hıristiyan filmlerinin etkisinde kalıp Hıristiyan olan gençlerimiz; çocuk
larının isimlerini Melisa ve Cesika koyan, hatta işyerlerinin isimlerini "Dallas'ın Yeri", "To-
ron Aga'nın Yeri" gibi isimlerle belirleyenler gözümüze çarpmaktadır. 

Bunlar uyarı sinyalleridir. Bu kötü gidişe, bu yanlış yönlendirmeye, kendini inkâra, kimse, 
seyirci kalamaz; bu vebalin ve sorumluluğun altından da kimse çıkamaz. 

Gelin, bu yanlış gidişe, elbirliğiyle "dur" deyip, iyinin ve güzelin yolunu açalım; yoksa 
sonumuz hüsrandır. 

Hepinizi saygıyla selamlar, teşekkür ederim, (alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kumaş. 

2. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Halkın Emek Partisi eski Genel Başkanı 
ve yöneticilerinin gözaltına alınmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Halkın Emek Partisi eski Genel Başkanı ve yöneticilerinin tutuklanması ko
nusunda, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Kılınç; buyurun efendim. (HEP sıralarından 
alkışlar) 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; partimizin eski 
Genel Başkanı ve yöneticilerinin gözaltına alınmaları hakkında gündem dışı söz almış bulun
maktayım. Bu vesileyle Yüce Heyetinize saygımı sunuyorum. 

Halkın Emek Partisi eski Genel Başkanı Feridun Yazar, iki genel sekreter yardımcısı, İs
tanbul, Van, Hakkâri, Antalya il başkanlarıyla, divan başkanlığında görev almış arkadaşları
mız, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince, 25.9.1992 gününden bu yana, Ankara Emniyet 
Müdürlüğünde gözaltında tutulmaktadırlar. 

O günden buyana» hiçbirinin ifadesine başvurulmamıştır, önce, bir konuyu, Yüce Heye
tinizin huzurunda ve bizim için yapılmış bütün ciddî ithamların ne kadar yanlış olduğunu be
lirtmek için söylemek istiyorum. Altını çizerek ve ısrarla belirtmekte yarar gördüğüm şudur : 
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Halkın Emek Partisi, ülkenin bütünlüğünü, en az diğer siyasî partiler kadar korumak is
teyen ve buna inanan bir partidir. Ancak, çözüm önerileri farklıdır ve farklı da olmalıdır. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Geleceksiniz o noktaya... 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Sayın milletvekili, şimdiye kadar bu kürsüden ifade 

etme imkânı bulamadık; bu kürsüye çıkan çok değerli milletvekillerinin tümü zaman zaman 
bize saldırdı, bizi ciddî ithamlarla karşı karşıya bıraktı. Ancak, şunu açıkça ve yürekli bir şe
kilde ifade etmek istiyorum ki. Bu ülke hepimizin. Bu ülke, bin yıldır birlikte yaşadığımız bir 
ülke... Hiç kimse, bu iki halkın yaratmış olduğu bu değerleri bir kalemde silip atma hakkına 
sahip değil; ne Sayın Başbakan Süleyman Demirel bu hakka sahip, ne de Halkın Emek Parti
sinden herhangi bir milletvekili sahip. Önce, bu konudaki inancımı ve arkadaşlarımın da bu 
inançta olduğunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yakanızdaki bay
raklar ne idi?.. 

MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Öyle değil, öyle değil... Ancak, bizim çözüm önerile
rimiz ayrıdır, bizim farklı çözüm önerilerimiz vardır, bu çözüm önerilerimizi ve bu ülkenin bü
tünlüğüne hizmet etsin diye düşüncelerimizi burada dile getirme imkânını inşallah bundan sonra 
bulacağız. 

NAZMt ÇtLOĞLU (Bolu) — Başka bayraklar astırmayın oralarda... 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Eğer siyasî partiler, ülke sorunlarının halli için gerekli 

çözüm önerilerini sunup, bunu özgürce tartışamayacaksa, demokrasiden nasıl bahsedeceğiz; 
nasıl, demokratik bir sistemle idare edildiğimizi söyleyeceğiz?.. Şunu görmemek mümkün de
ğil: Ülkenin sorunlarını çözmek için, çağdaş demokratik değer ve anlayışların geçerli kılınması 
ve kurumlaşması gerekir. Bu doğrultuda, sistemin, Halkın Emek Partisi gibi bir partiye de ih
tiyacı vardır. 

İşin bir de hukukî yanına bakmak gerekir. Bir büyük kongrede kişiler kendi düşüncelerini 
açıklamak için söz alır ve bu düşüncelerini dile getirebilirler. Herkes, kendi söylediklerinden 
sorumludur... Cezanın şahsiliği prensibine göre, her kişi, söyledikleriyle, yasalar karşısında so
rumlu olacaktır. 

Bu insanların ifadelerinin alınmasının böyle uzun zamana yayılması, yasalara aykırıdır. 
Şu anda bu arkadaşlarımız keyfî olarak gözaltında bekletilmektedirler. 

Bu tür uygulamalardan yarar ummak, yanlıştır; sonuç vermez; tersine, demokratik inisi
yatiflerin kullanılmasına engel olur ve zararlı sonuçlara neden olur. Tabiî ki, soruşturma baş
latılabilir; ama yasalar çerçevesinde ve keyfî olmamak koşuluyla... 

Partinin büyük kongresinde her konuşmacı düşüncelerini dile getirmiş ve hükümet komi
serliği bunu hem not almış ve hem de video kayıt yaptırmıştır. 

Hiç kimsenin, söylediklerini inkâr etmesi veya bunu değiştirmesi gibi bir imkânı yoktur; 
ayrıca, buna gerek de yoktur. 

Bu insanların ikametgâhları ve adresleri bellidir; toplumda belli insanlardır. Kaçma, delil
leri yok etme ihtimalleri de yoktur. Bu yönüyle de bakıldığında, bir hukukî yanlışlık yapılmak
tadır. Bu konuda, kendi konuşmalarının dışında başkaca bir delil de yoktur ki, "Soruşturma
nın selameti göz önüne alınabiliyor" densin. 
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Eğer bu, Halkın Emek Partisine özgü bir uygulama ise -ki durum onu gösteriyor, Millî 
Güvenlik Kurulunun bildirisiyle de belli oldu- demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasî 
partilere şunu hatırlatmak gerekir: Bugün Halkın Emek Partisine, yarın başkasına olmaması 
için, bence, duyarlı olmak gerekir. 

Demokrasilerde, "Benim koyduğum çizginin veya kuralların dışında fikir üretemezsiniz" 
denilemez; aksi halde çoğulculuk olmaz. Böyle bir düşünceyle, birden fazla siyasî partiye de 
gerek yoktur. Böyle bir durumda, her şey tek kale oynanır. Oysaki, çoğulculuk isteniyorsa, Halkın 
Emek Partisi ve diğer demokratik kitle örgütleri ve demokratik kitle araçları üzerindeki bu 
tür baskılar kaldırılmalıdır. Bu tür uygulamalar ülkenin çıkarına değildir. Bu tür uygulamala
rın neden olacağı demokratik kanalların tıkanması, demokratik olmayan eğilim ve yönelimleri 
güçlendirir. . 

Biz bu uygulamayı, Halkın Emek Partisine ve çok partili sisteme karşı yanlış bir uygula
ma ve hatta bir şiddet olarak kabul ediyor, yetkilileri bu ve benzeri durumlarda daha duyarlı 
ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. 

Bu vesileyle, tekrar Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (HEP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kiline. 

3. — Denizli Milletvekili M. Halûk Mûftüler'in, dokumacı esnafının sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı 

BAŞKAN — Dokumacıların sorunlarıyla ilgili olarak, Denizli Milletvekili Sayın Halûk 
Müftüler'e söz veriyorum; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 
hepinizi saygıyla selamlarım. • 

Ben, bugün, dokumacı esnafının şalter indirdiği şu son günlerde gündem dışı söz alarak, 
sözlere, ülkemizin ve ilimizin önemli ekonomik parçası olan ve yüzlerce, binlerce kişiyi istih
dam eden bir dalla ilgili sorunlar dolayısıyla hitap etmek istiyorum. 

Malumunuz, son önbeş yılda, tekstil sektörü, ülkemizde bir hayli gelişmiş ve son beş yıl
da da, ihracatın gözbebeği olarak, ihracat miktarının yüzde 35'lerini teşkil etmiştir. Aynı za
manda, bizim yörelerimizde büyük istihdam yaratan tekstil sektörü, ülke ekonimisine de bü
yük katkılar sağlamıştır. İşte, bu şekilde hem ihracata, hem de ülke ekonomisine büyük katkı
lar sağlayan tekstil ve dokumacılık sektörüne daha fazla önem vermemiz ve üzerine eğilmemiz 
lazımdır. İlimizde ve Bursa, Uşak, Gaziantep, Kayseri gibi illerimizde bu sektör gelişmiştir ve 
aynı şekilde dokumacı esnafı fason mal dokumaktadır, işte, bu sektörün isimsiz kahramanla
rı, fason mal dokuyan bu dokumacı kardeşlerimizdir. Benim ilimde, 1991 yılında 100 milyon 
dolarlık tekstil ihracatı olmuştur ve halen 30 binin üzerinde tezgâh vardır. Bu tezgâhlardan 
aşağı yukarı 100-150 bin kişi ekmek yemekte ve geçimini sağlamaktadır. 

Ülkemizde faaliyettebulunan ve ilimizin temel direği olan dokumacıların birçok sorunla
rı yardır. Bu sorunların, Hükümetimiz tarafından ele alınıp, çözüleceği inancı içindeyim. 

Dokumacı esnafı bu sorunların çözülmesi için bize bazı önerilerde bulunmaktadır. De
min saydığım illerde fason mal dokuyanlar, aşağı yukarı iki yıldır aynı fiyatla mal dokumakta
dırlar; fiyatlar artmamıştır. Yeni mahsul pamuğun toplanması nedeniyle iplik fiyatlarının düş
mesi gerektiği halde, fiyatlar halen 20-21 bin lira gibi rakamlarda seyretmektedir, tşte, bu fiyat
ların yüksek olması, kendi başına ipliği alıp dokuyamayah dokumacılarımızı zor durumda bı
rakmaktadır. 
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Ayrıca yıllarca aynı tezgâhta dokuyan bu dokumacı esnafının tezgâhlarının yenilenmesi, 
teknolojinin yenilenmesi gerekmektedir. Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımızın, KOSGEB ka
nalıyla, bu yörelerdeki tezgâhların yenilenmesi için bazı çalışmalar yaptığını memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyorum. İnşallah, bu esnafın elindeki tezgâhlar yenilendiği takdirde, ham ihraca
tımıza hız verilecek, hem de kalite yükseltilmiş olacaktır. Tabiî ki, ihracatın sağlıklı ve sıhhatli 
yapılabilmesi için, öncelikle, hammaddenin, yani ipliğin, devamlılık arz eden, kaliteli bir şekil
de ve uygun bir fiyatla temini şarttır. Bu temin edildiği takdirde, bizim yörelerimizin dokumacı 
esnafının, hem ham bezde hem de diğer havlu, bornoz gibi üretimlerde daha başarılı olacağı 
inancındayım. 

Dokumacı esnafının belli başlı sorunlarını burada arz etmek istiyorum: Birinci konu, TEK'le 
ilgili sorunlardır. Türkiye Elektrik Kurumunun elektriğe düzensiz olarak yapmış olduğu zam
lar, esnafımızı zor durumda bırakmaktadır. Dokumacı esnafının ürettiği malın maliyetini etki
leyen en önemli faktörlerden biri de elektriktir. Elektriğe yapılan zamlar, esnafımızı maliyet 
hesabı yapmada güç duruma sokmaktadır. Çünkü, bu esnaf, bağlantılarını, aşağı yukarı bir 
yıllık yapmaktadır; bu bir yıllık sürede de, tabiî ki fiyat artışı yapamamaktadırlar. 

İkinci konu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa işlerlik kazandırılması ko
nusu., örneğin, bu Kanunun 30 uncu maddesi; "ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları 
işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. 

işyeri açmaya izin veren merciler, işyeri açmak isteyenlerden ustalık belgesi sormak zo
rundadırlar." der. 

Bu madde uygulandığında, meslekî kalite artacak, üretimde fire azalacak; üretimde kalite 
artacağından dolayı, ihracatta olumlu yönde artma olacak; esnaf, devlete olan yükümlülükle
rini yerine getirebilecek ve kalite daha da iyileşmiş olacaktır. Yani, bu belgeyi bulundurmayan
lara, dokumacı esnafı dahi olsa, işyeri açma ruhsatı verilmemesi gerekmektedir. 

Üçüncü konu, ithal ham bez ve kumaş sorunudur. Dışarıdan ithal edilen ham bez ve ku
maşla, yerli Üretimin, rekabet edebilir duruma getirilmesi ve korunması gerekmektedir. Bunun 
için, dışarıdan ithal edilen ham bezin, kumaşın durdurulması veya fon konulması gerekir. 

Bu yapıldı; ithal kumaşa, yerli üretimi koruyacak düzeyde fon uygulaması başlatıldı. 
Bir de, iplik ithaline müsaade edilmesi gerekir; çünkü bu, hem kaliteyi düzenliyor, hem 

kaliteyi artırıyor, hem de rekabeti geliştirmiş oluyor. 
Dördüncü konu, hayat standardı esasıdır. Hayat satndardı esasına göre, kişi, belli bir geli

ri elde etse de etmese de, belirlenen esas üzerinden vergisini ödemek zorundadır. Oysa, bizim 
dokumacı esnafımız yılda altı ay çalışır, drğer altı ay ise istirahat eder; yani çalışamama duru
muyla karşı karşıyadır. Bir tezgâhı olan esnafı hayat standardıyla vergilendirmekle, hakikaten, 
onu zor durumda bırakıp, haksızlık etmiş oluyoruz. 

Bize göre, dokumacı esnafı için beyan esasının getirilmesi uygun olacaktır. 
Beşinci konu, modern çağa ayak uydurabilmek amacıyla, kara tezgâhtan, otomatik tez

gâhlara geçilebilmesi için, esnafı, uzun vadede, düşük faizli krediyle desteklenmesi konusudur. 
İşte, biraz önce bahsettiğim KOSGEB bu konuda yardımcı olduğu takdirde, bu esnafımızın 
elindeki eski, günü geçmiş tezgâhlar yenilenmiş olacak ve bu sayede ürettikleri mal ve kalite 
artmış olacak; gerek AET ülkelerinde, gerekse Amerika pazarlarında vitrinlere girmiş olan 
tekstilimiz, daha rahat ve daha kaliteli çalışma imkânı bulmuş olacaktır. Tabiî ki, bundan da, 
hem ihracat artarak yurt ekonomisi, hem de bu işle iştigal eden illerin ekonomisi büyük fayda 
sağlayacaktır. 
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Büyük sorunlarla karşı karşıya bulunan Hükümetimizin, bu önerilerimiz ışığında, ülke 
ekonomisini çok yakından ilgilendiren tekstil ve dokumacı esnafının sıkıntılarına çare bulaca
ğı inancı içindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müftüler. 
Sayın Müftüler'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Baka

nı Sayın Tahir Köse; buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHIR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Denizli Milletvekili Sayın Halûk Müftüler'e, dokumacıların sorunlarını 
Meclis gündemine getirdiği için teşekkür ediyorum. 

Yurdumuzun Batı Anadolu Bölgesinde, özellikle Denizli, Burdur, Kızılcabölük, Karahallı 
yörelerinde, takriben 70 bin aile, dokumacılık sektöründen geçimlerini sağlamaktadır; diğer 
bölgelerimizle birlikte, bu şekilde geçimlerini dokumacılıktan temin eden aile sayısı 100 bin 
rakamına ulaşmaktadır. 

Bu aileler, esnek ve yaygın bîr üretim sistemi içinde, bölgede sosyal bir istikrar unsuru ol
maya ve dengeli bir bölgesel kalkınmaya temel teşkil ettikleri gibi, yurt ekonomisine, gerek imalat 
ve gerekse ihracat olarak çok büyük bir katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye'de hızla gelişen turizm sektörüne paralel olarak önemli bir üretim ve ikmal hiz
meti gören bu aileler, bugün bazı ciddî problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu problem
ler, üreticilerin ellerinde bulunan teçhizat ve dokuma tezgâhlarının, eskimiş, demode ve düşük 
hızlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, sonuç olarak, gerek üretim mallarının kalite
si, gerekse modern ve hızlı makinelere nazaran daha yüksek maliyette olması nedeniyle hem 
iç pazarda, hem de dış pazardaki rekabet güçlerini büyük ölçüde azaltmaktadır. 

Bugün içinde bulunulan konjonktürel kriz nedeniyle, nihaî dokuma ürünlerini pazarla
yan pazarlama kuruluşlarıyla, dokuma üreticileri arasında, kısa vadede çözümü güç bir fiyat 
tespiti problemi doğmuştur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak, yurt ekonomisi için çok önemli gördüğümüz bu prob
leme kalıcı ve köklü çözümler getirmek maksadıyla bir yıldan beri çalışıyoruz, öncelikle De
nizli'de, KOSGEB çatısı altında, bir "Tekstil İhtisas Merkezi" kurarak, dokumacıların, tek
nolojik, kalite, maliyet ve pazarlama gibi sorunlarına cevap verebilecek bir imkân yaratmayı 
planladık. 

Ayrıca, KOSGEB'in çalışma programına konulan, Denizli Bölgesi Tekstil Sektörünün Ge
liştirilmesi Projesi vasıtasıyla, dokumacıların ihtiyacı olan modern dokuma tezgâhlarının te
min edilmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu projeyle iki yılda 4 bin adet modern 
makine; küçük sanayicilere, parça bazında imal ettirilecek, Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu patenti altında dokumacıların istifadesine verilecektir. Bu tezgâhları satın alacak dokuma
cılara, uygun ödeme koşulları ve ucuz kredi imkânları sağlamak suretiyle, sektörün, içinde bu
lunduğu darboğazdan çıkarılması arzusundayız, önümüzdeki günlerde bu projeyle ilgili çalış
malarımız daha da yoğunlaşacaktır. 

Bu makinelerin verilmesiyle iki türlü istihdam imkânı olacağını izah ettim. Birincisi: Ma-
^ kinelerin parça bazında, bu bölgelerdeki sanayi çarşılarında, küçük sanayicilere imal ettiril

mesini ve ayrıca, tekstil makinelerinin, tekstilciye kredili verilmesi imkânını sağlayacağız. 
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Bu şekilde çok büyük bir istihdam imkânını da sağlamış olacağız. Ayrıca, dokumacıları, fi
yatlarını düşürmeleri vasıtasıyla da rekabet edebilir seviyeye getireceğiz. İnşallah, en kısa süre
de bunu gerçekleştireceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümüne geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'-

nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/605) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
KKTC ile ilgili olarak 1992 yılı program neticelerini incelemek, 1993 yılı program çalışma

larını yerinde tetkik etmek ve Doğu Akdeniz Üniversitesinin açılışına katılmak üzere 25 Eylül 
1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğ-
lu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Kırgızistan'a gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın dönüşüne kadar, 
Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun.gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/606) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Eğitim Bakanları 2 nci Konferansına katılmak üzere, 26 Eylül 1992 tarihinde Kırgizistan 
Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın dönüşüne kadar; Millî Eği
tim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. * 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracı-

başı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/607) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
24 Eylül 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
St. Petersburg Banknot Fabrikası su işleme tesisinin açılış törenine katılmak üzere, 27 Ey

lül 1992 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
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Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Kahraman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. " 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Bulgaristan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet TahirKöse'nin dönü
şüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/608) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
24 Eylül 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Filibe Fuarının açılışına katılmak üzere, 27 Eylül 1992 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 
Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/609) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

28 Eylül 1992 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Tahran Ticaret Fuarının açılışına katılmak üzere; 30 Eylül 1992 tarihinde İran'a 
gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Ersin Faralyalı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/610) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
28 Eylül 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Global Enerji Konferansına katılmak üzere, 30 Eylül 1992 tarihinde Amerika Birleşik Dev

letlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Ersin Faralyalı'nın dönüşüne kadar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen tahkikat raporuna dair Başkanlık tezkeresi (3/611) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Genel Kurula bir sunuşu vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt'un, Bakanlığı sırasında, Bakanlığı

nın görevleri ile ilgili işlerden dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği iddia edilen bazı fiilleri 
hakkında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan dosya, Başbakanlı
ğın 21.9.1992 tarihli 06-07931 sayılı yazılarına ekli olarak, Anayasanın 100 üncü maddesine gö
re gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. , 

Bilindiği gibi; Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak Meclis soruşturması önergeleri 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dosya 
ile ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmadı
ğından, Genel Kurulun 3.12.1985 tarihli 36 ncı, 20.3.1992 tarihli 56 ncı, 16.6.1992 tarihli 83 
üncü ve 17.9.1992 tarihli 4 üncü Birleşimlerinde yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun 
Genel Kurula sunulması ve anılan dosyanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması 
Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup Genel Kurulun bilgisine sunulduktan son
ra, Başkanlığımızda bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Eki olan Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
21 Eylül 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanlığının (Sn. O. Kilercioğlu) 8.6.1992 gün ve B.02.009/3.01-2572 sayılı yazıları 

ekinde Yurttaşlar Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne Madencilik Fonu Yönetim 
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Kurulunun 17.11.1989 tarih ve 41 sayılı kararıyla kullandırılan, 7.927 milyar lira tutarındaki 
kredi konusunu inceleyen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müfettişlerince düzenlenen 
30.4.1992 tarih ve 22 sayılı tahkikat raporuna ilişkin, adı geçen Bakanlığın 27.5.1992 tarih ve 
43 sayılı oluru ile konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar (eski) Bakanı Sayın Fahrettin 
Kurt tarafından Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderilen 18.1.1991 tarihli yazı Baş
bakanlığa iletilmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen 18.1.1991 tarihli yazıda, Yüksek Denetleme Kurulunun soruşturma 
talebinden bahisle (eski) bakan mezkûr konuda herhangi bir eksiklik ve usulsüzlük bulunma
dığını, hadisenin her safhasının bilgisi dahilinde olduğunu belirterek soruşturma yapılmasına 
imkân vermemiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'nın emri üzerine hazırlanan rapor 
ve imzasını havi onayda ise Enerji ve Tabiî Kaynaklar (eski) Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'un 
takdirinin değerlendirilmesinin kendi yetki ve sorumlulukları dışında olduğu belirtilmiştir. 

Bakanlıkça (eski) Bakan Sayın Fahrettin Kurt hariç, diğer ilgili ve sorumlular hakkında 
cezaî açıdan ilgili Cumhuriyet savcılığı, hukukî açıdan Maliye ve Gümrük Bakanlığı nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunulduğu görüşülmüştür. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar (eski) Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'un durumunun Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 100 üncü maddesine göre değerlendirilmek üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin takdirine sunulması uygun görülmüştür. 

Mezkûr konuya ilişkin 30.4.1992 tarih ve 22 sayılı rapor, 27.5.1992 tarih ve 43 sayılı onay 
ile diğer yazışmalar ilişiktir. 

Gereğini takdirlerinize arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, Tarım ve Köyişleri bakanlığının Kuruluş ve Gö

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Plan ve Bütçe Komisyonuna da havale edil
mesine ilişkin tezkeresi (3/612) 

BAŞKAN — Şimdi, Anayasa Komisyonu Başkanlığının, içtüzüğün 35 inci maddesine gö
re verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

1.10.1992 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Komisyonumuza havale edi
len; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name, ekinde yer alan kadro cetvelleri ile yeni kadroların ihdasını da öngörmektedir. Bu ne
denle, anılan kanun hükmünde kararnamenin Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenmesi ge
rektiği Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre, Plan ve Bütçe Komisyonuna da havale edil
mesini saygılarımızla arz ederiz. 

thsan Saraçlar 
Samsun 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bu husus, Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun görülmüştür. Söz konusu kanun hük

münde kararname Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecektir. 

9. — (9/5) Esas Numaralı Meclisi Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/613) 

BAŞKAN — Şimdi 9/5 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunaca
ğım : 

1.10.1992 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına » 

Türkiye Gübre Sanayii Anonim Şirketini haksız ve keyfî zarara uğratarak görevini kötüye 
kullandığı iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Kurulunun 21.4.1992 tarihli 66 ncı Birleşiminde Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca kurulması İcabul edilen Soruşturma Komisyonumuz; soruşturmasını ilk iki aylık çalışma 
süresi içinde tamamlayamamış bulunduğundan, soruşturmasını bitirebilmesi amacıyla, 6.10.1992 
tarihinden geçerli olmak üzere Genel ICurludan iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için 
talepte bulunulmasına, 29.9.1992 tarihli toplantısında karar vermiştir. 

Karar gereğince; Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Komisyonumuza 6.10.1992 tari
hinden geçerli olmak üzere iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Şendağ 

Adana 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — İlgili Komisyon Başkanlığının tezkeresini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve 10 uncu sıraya kadar olan kanun 

tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına 
ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş 
bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 1.10.1992 Perşembe günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara

sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Güneş Müftüoğlu 
Doğru Yol Partisi Grubu 

Başkanvekili 
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öneri : Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmının 10 uncu sırasında yer alan 147 sıra sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 8 inci sırasına, 
70 inci sırasında yer alan 165 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu sırasına alınması; 10 uncu 
sıraya kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılması ve gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubunun önerisini dinledik. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sa
yılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı 
: 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmına geçiyoruz. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmesine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. v 

Komisyon burada mı efendim? Yok. . 
Hükümet burada mı efendim? Yok. 
Komisyon ve Hükümet yoktur. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, ertelenecekse, usul hakkında söz 

istiyorum. . ' " - ' • 
BAŞKAN — öyle bir usul yok. Usulsüzlük yoktur. Komisyon yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Usul meselesi vardır, İçtüzüğe aykırı bir durum 

vardır. Bu konu hakkında söz istiyorum. Usulsüzlük vardır efendim. 
BAŞKAN— Usulsüzlük yapmadık. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, izah etmek için müsaade ederseniz usul

süzlük hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Çok kısa konuşmanız kaydıyla, buyurun efendim. Ne usulsüzlük varsa, sa

dece onu söyleyiniz. Çok kısa olmasını istirham ediyorum. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Onun üzerinde konuşacağım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Kanunu
nun görüşülmesine devam olunacaktı. Bu kanun, aslında bir kanun tasarısı değildir; bu, bir 
kanun hükmünde kararnamenin Mecliste görüşülmesi meselisidir. 

Kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın verdiği bir imkân muvacehesinde, önce Ba
kanlar Kurulu kararı olarak yürürlüğe konulur ve kanun hükmündedir. Meclisten çıkarılmış 
gibi yürürlükte kalmaya devam eder; ancak, Anayasamız, "Bu kanun hükmünde kararname
ler öncelikle ve ivedilikle görüşülür" der. Sebep şudur: Meclis adına hiçbir kimse kanun yap
ma salahiyetine sahip değildir; çok özel şartlar altında Bakanlar Kuruluna bir yetki kanunuyla 
bu imkân verilir ve Meclisin desteği olmadan, sadece Bakanlar Kurulu kararıyla kanun hük
münde idare olunur. Bu durumun devam etmesini istemeyen Anayasa, demiştir ki: "Bu kanun 
hükmünde kararnameler, öncelikle ve ivedilikle Mecliste görüşülür, neticeye bağlanır, kabul 
edilir, değiştirilir veya reddedilir. Aksi takdirde, bir devleti, Meclisten geçmemiş kanun hük
münde kararnamelerle idare etmelc doğru değildir. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak)—Bugüne kadar yaptınız ya!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bunu herkes söylemiştir; ancak, dün burada olan 

Hükümet, bugün buraya gelmemekle -Başbakan da burada, Sayın Bakan da burada, Komis
yon da burada- Anayasanın "öncelikle ve ivedilikle görüşülür" hükmünü alt etmektedir. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Gözler önünde yapılan bu işlem, Anayasaya ve 

İçtüzüğe aykırıdır ve bunun tespit edilmesini istiyorum. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Usule aykırıdır. 
Sayın Başkan, bu meseleye el koymanız lazım. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz anlamış olabilirsiniz; ama daha sözümü bi-

tirmedim. 
BAŞKAN — Ama bitirin çabuk. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Söyleyeceğim var efendim, daha söyleyeceğim var. 
BAŞKAN — Sayın özal, müsaade eder misiniz efendim?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, sözümü bitiriyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Diğer bir husus: Mecliste görüşülmeden, bu ka

nun hükmünde kararnameler belki Hükümet girmeden, Komisyon girmeden, burada gündemde 
yarım bir şekilde tutulacak; yani, görüşülmesine başlanmış bir kanuna devam edilmiyor. Ne
dir efendim? Gündemin diğer bölümlerinde bulunan bazı kanunları öne almak için... Bu nedir 
(?) Burada bir oyunla, Anayasanın öncelikle ve ivedilikle görüşülür anlamında verdiği hükmü
nü hiçe sayarak, îçtüzük hükümlerini hiçe sayarak işlem yapılıyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşılmıştır, lütfen sözünüzü bağlayın. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bunu açıkça beyan ediyorum ve ileriki günlerde 

de bu konuda, araştırma açılacaktır. 
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BAŞKAN — Tamam Sayın Özal... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bunu da protesto ediyorum. Dün aynı şekilde... 
BAŞKAN — Sayın özal, sesinizi kesmek zorunda kalmayayım... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda kalmayayım... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bu usulle ilgili konuşmaların süresi 

vardır. 
BAŞKAN —\Usulle ilgili tartışmayı aştınız siz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tamam efendim aştım, konuşuyorum. 
BAŞKAN — Aşamazsınız efendim, aşamazsınız. -
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ne kadar süresi? 
BAŞKAN — Hayır, süresiz; çok kısa bir açıklama hakkı verdim ben size. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakınız İçtüzüğe. 
BAŞKAN — Usulsüzlük yok bir defa. Size, fazladan, bir açıklama imkânı verdim; lütfen 

bağlayın. 
ADÎL AYDIN (Antalya) — Kendisinin usulü var mı; sorun bakalım? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, Mecliste şu yapılan işlem, her türlü 

usule ve Anayasaya aykırıdır; onu ifade ediyorum buradan. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır sözleriniz sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan anlamış olabilir; hem anlamıştır, 

hem de kabul etmiyor. 
Teşekkür ediyorum, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın, Plan ve Bütçe Komis

yonu Başkanı olduğu dönemde, bu tür, komisyonların bulunmadığı zamanlarda ilgili yasalar 
görüşülmemiştir; 300 dolayında kararname de uygulamaya konulmuştur., 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kanun hükmünde kararname... 
BAŞKAN — Sizin şurada söylediğiniz, benim yaptığım usulsüzlüğe ilişkin değil... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Siz değil efendim, Hükümet yapıyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Genel Kurulun aldığı kararı kabul etmeme gibi bir durumla 

karşı karşıya geliyorsunuz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hayır efendim, ben ona söylemiyorum. 

BAŞKAN — Evet, Meclis demin oyladı. Kanunlar görüşülecek; ama siz, "hile 
yapıyorsunuz" diyorsunuz, Meclise söylüyorsunuz onu. 

Komisyon olmayınca, ben, yasayı nasıl görüştürürüm? Komisyon yok; hangi usule, hangi 
içtüzüğe göre yasayı görüştürürüm? Olmayınca, elbette ki, o geçecektir. Ben, size sadece bir 
açıklama yapasınız diye, fazladan söz verdim; ama siz, sınırı aştınız, "kanun hükmünde ka
rarnamelerle ülkeyi yönetiyorsunuz" diyerek, bugünkü durumu eleştirdiniz, dünü unutarak, 
Sayın Özal. Lütfen... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya)—Tarafsız olun Sayın Başkan. O son lafınız Baş
kanlık Divanına yakışmıyor. Bir partizan gibi konuşmayın... 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanım Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bav Maddelerin de Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesi
ne geçiyoruz. 

Komisyon?., Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada yer alan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına iliş
kin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Tiırizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Tiırizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, îmar, Ulaştırma ve Tiırizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı :116) ' . -
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BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Millî Eğitim; Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa
yısı : 121) 

BAŞKAN— 6 ncı sıradaki, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. . 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı : 133) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

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

nun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Refah Partisi Grubu adına Oğuzhan Asiltürk söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Asiltürk (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşülmesine başlanan kanun tasarısının', bize göre çok önemli mahzurları var
dır. Bu kanun tasarısıyla getirilmek istenen nedir? tzin verirseniz, önce onu arz edeyim, ondan 
sonra da, mahzur olarak gördüğümüz hususları kısaca özetleyeyim. 

Bu kanun tasarısıyla Hükümetin getirmek istediği husus, harp okullarına bayan öğrenci 
alma işidir. Bu kanun tasarısıyla, Hükümet, şu anda gazetelerde hepimizin gördüğü ve pilot 
olarak yetiştirilmek üzere -bol bol resimleri neşredilen- hanım kızlarımızı harp okullarına öğ
renci olarak alacaktır. 

Bir milletin tarihinde, o milletin sahip olduğu ananeler, o milletin örf ve âdetleri çok önemli 
ve değerli bir yer tutar. Bizim ordumuz, şimdiye kadar, bu ananelere, • bu değerlere sahip 

(1) 133 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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çıkmış bir ordudur; bizim ordumuz, muharip subay olarak sadece erkeklerin harp okullarında 
okuduğu bir ordu olarak bu ana kadar gelmiştir. Eğer kaynak sıkıntısı olsa, eğer harp okulla
rında yeterince erkek öğrenci okutma imkânı olmasa, elbette, vatan müdafaası için, bu açığı 
kapama bakımından çeşitli yollara yönelinebilir. Ancak, şu anda harp okullarımız; mevcut ka
nunla almak için seçtiği öğrencilerimizi, değil erkekler bakımından, lisede okumuş oldukları 
fen ve edebiyat kolları bakımından dahi ayırarak, onların büyük bir kısmını dışarıda bırak
makta, sadece fen kolu mezunları içerisinden müracaat edip, imtihana girenlerin çok az bir 
kısmını almaktadır. Yani kaynak sıkıntısı yoktur. 

Peki, kaynak sıkıntısı olmadığı halde, ordumuz, bu Hükümet, neden ihtiyaç duymuştur 
da, harp okullarına, muharip subay yetiştirmek için kız öğrencileri almayı arzu etmektedir? 

Bunun izahı yoktur. Bunun, mantıkî izahı olmadığı halde, başka bir izahı vardır: Bu Hü
kümet, "Batılı ülkelerde bu vardır, biz de öyle yapacağız" diyor da, onun için bunlar önümü
ze geliyor, yoksa herhangi bir ihtiyaç yoktur. (RP sıralarından alkışlar) "Amerika'da var, öy
leyse bizim de harp okullarımızda kız öğrenci olmalı." 

Bunun dışında, şurada beni dinleyen değerli milletvekili arkadaşlarımın hiçbirinin sami
mî olarak, böyle bir ihtiyaca kani olduklarına inanmıyorum. Bu bir ihtiyaç değil; böyle bir 
şey olmaz. 

RAHMÎ ÖZER (Çanakkale) — Nereden çıkarıyorsun?!. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Harp okulları, erkek mesleği olan askerliğin öğre
tildiği yerlerdir. Bu kızlarımız harp etmeyecek mi? Yarın bu kızlarımızdan bir tanesinin esir 
düştünüğü düşünün... Hangi şartlar altında, neye direnecek?.. Yani siz kendi evlatlarınızı... 
(DYP sıralarından gürültüler) < 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkal) — Kurtuluş Savaşında kadınlar savaşmadı mı? 
Fatma Bacıyı ne çabuk unuttun! 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Yani siz kendi evlatlarınızı, erkeklerin çeşitli taz
yiklere, işkencelere maruz kalıp direnç göstermek zorunda kalacağı bir ortamın içerisine, böyle 
bir ateşin içerisine, zarif nahif, başka hizmetlerde kullanıldığı takdirde fevkalade kıymetli ola
bilecek insanları atacaksınız ve bunu da, sözüm ona, müdafaa edecek, laf atacaksınız!.. 

Değerli arkadaşlarım, ordunun bir ananasi vardır... Değil bizim şartlarımızda, Amerika'
nın şartlarında bile bu yadırganıyor. Yabancı basını izleyen arkadaşlarımız bilirler; bu hanım
larla ilgili olarak bugün Amerika'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ciddî bir soruşturma 
açılıyor. Bizim şartlarımız, bizim örfümüz, bizim âdetlerimiz, bizim inançlarımız ise, çok da
ha hassas olmayı gerektirirken, hangi ihtiyaçtan dolayı harp okullarına kız öğrenci alıyorsu
nuz? Bunun bir ihtiyacı yok; ama tekrar ifade ediyorum; bunun bir ihtiyaç olup olmadığı dü
şünülmüyor, sadece Batılılara benzemek düşünülüyor, "Batılılar böyle yapıyor, biz de böyle 
yapalım" diye davranılıyor ve bunun neticesinde de önümüze bu kanun tasarısı getiriliyor. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Bayanları insan kabul etmiyor musunuz? Onlar nesillerini ko
ruyamaz mı? 

, OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bayanlar en az sizin kadar insan ama; kendileri
nin yaradılışlarıyla ilgili olarak hizmet göremeyecekleri yerde hizmete sevk edilmelerini engel
lemenizi isteyecek kadar da hak sahibidirler. Yani, başka hiçbir meslek kalmadı da, bayanları 
muharip subay yetiştireceksiniz!.. Ne kadar da kıymetli şeyler yapıyorsunuz, ne kadar da al
kışlanacak iş yapıyorsunuz!.. 
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Bu milletin temel değer ölçüleri vardır; bu milletin, bu ordunun temel bir... (SHP sırala
rından gürültüler) 

Bu arkadaşlar, bu manaya sahip olmadıkları için, tabiî olarak böyle yapacaklar; ben bu
nu yadırgamıyorum ki... Ben, buna sahip olan insanlara sesleniyorum: Bu yanlıştır, bu doğru 
değildir. Bunu getirmenin, hukukî de, mantıkî de, kaynak ihtiyacı bakımından da hiçbir ma
nası yoktur. Ne yapılıyor? Beyefendilerin hoşuna böyle gidiyormuş,' "öyleyse bunu yapalım" 
deniyor! 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yanlış mı, doğru mu, oylamada belli olur. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Yanlış mı, doğru mu olduğu oylamada belli ol

maz. Oylamada, kimin sayısı fazlaysa, onun ne olduğu belli olur; yoksa, doğruluğu, yanlışlığı 
belli olmaz. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, sizin şu anda müdafaa ettiğiniz sistem, kuvvete 
dayalı bir sistemdir. Burada, hak hâkim değil; sayısı fazla olanın dediği olurl Hangi oylama
dan, hangi haktan bahsediyorsunuz?.. (RP sıralarından alkışlar) Burada eğer siz çoksanız, bu 
çokluğunuza dayanarak bu hatayı yaparsınız; bitti gitti... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bizi buraya millet getirdi. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bir saniye müsaade eder misiniz?.. 
Arkadaşlar, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de, Doğru Yol Partisinin de, diğer partilerin 

de grupları adına konuşma hakkı var..Hep birlikte konuşup, konuşmacının sözünü kesmeye 
ve insicamım bozmaya hakkımız yok. 

Buyurun Sayın Asiltürk. (RP sıralarından alkışlar) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Çok kısa müddet önce, şu anda aranızda bulunan bazı arkadaşlarımızın da içinde bulun

duğu bir grupla, Fransa'da yapılan bir NATO toplantısına, bir geziye iştirak ettim. O parla
mento grubu içerisinde, kuzey ülkelerinin hanım parlamenterleri de vardı. Fransa gibi bir ülke
de, bu konuyu komutanla konuşacak, bir nevi müzakere veya münakaşa etmek durumu hâsıl 
oldu. Komutana, "sizin yerinizde niçin bir hanım komutan bulunmuyor?" diye sordukların
da, komutanın verdiği cevap, hakikaten ibret alınacak bir cevaptı: "Bu, yeteneklerin gerektir
diği askerlik vasfına sahip insanların, aralarında bir mücadele, bir yarışma neticesinde ulaştık
ları noktadır; onun için burada bir hanım bulunmuyor." 

Deniz kuvvetlerinin bir üssünü gezdiğimizde, muhtelif yerlerde yemek verdiler. Yine aynı 
konu mevzubahis olduğu zaman, gemi komutanı, "Evet, Fransa'da hanım askerler de var. Bu
nu, siyasiler, kanunu böyle yaptıkları için bu şekilde değerlendiriyorlar; ama ne çektiğimi ben 
biliyorum" dedi. Bunu bir Fransız söylüyor... 

Biz, ordumuzun itibarını, şerefini her şeyden üstün tutan bir topluluk olarak, bir kitle 
olarak, hepimiz bu düşüncede olan insanlar olarak, ihtiyaç olmadan, harp okullarına muha
rip subay olarak yetiştirilmek üzere hanımları sokarsak, neticede Karadenizlilerin, meşhur espri 
anlayışı, ince zekalarıyla ortaya koyduğu şeyi yapmış oluruz, bu Hükümetin getirdiği budur. 
Dört satırlık bu ince espriyi size ifade edeyim: 

Ey miralay miralay, 
Askerin alay alay, 
Al kızları askere, 
Askerlik olsun kolay. 
tşte, bu Hükümetin getirdiği budur. 

. Saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yücel Seçkiner, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YÜCEL SEÇKÎNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun tasarısı hak
kında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Halen yürürlükte bulunan Harp Okulları Kanunu hükümlerine göre, kız öğrencilerin harp 
okullarına alınmaları mümkün bulunmamaktadır; ancak, bayanların dış kaynaktan muvazzaf 
subaylığa alınmaları, yasal düzenlemeyle imkân dahiline sokulacaktır. Tasarıyla, söz konusu 
kanunun 3 üncü maddesinde yer alan, "erkek öğrenci" şartı kaldırılarak, harp okullarına kız 
öğrenci alınmasına imkân sağlanılmaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin yeni yapılanması içerisinde, bayan subaylarımız da, muharebe destek 
ve muharebe hizmet destek birliklerinde görevlendirileceklerdir. Bütün dünya silahlı kuvvetle
rinde bu uygulama vardır. 

Anavan Partisi Grubu olarak biz, bu kanun tasarısını destekliyoruz. Hayırlı, uğurlu ol
masını temenni ederim. 

Saygılarımla. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Seçkiner. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz 
etmek istiyorum. 

Bayan subayların harp okullarına alınmalarını olumlu olarak karşılıyoruz. Yalnız, bununla 
birlikte, malumlarınız olduğu üzere, harp okullarında çeşitli sınıflar vardır; bir, muharip olan; 
bir de, muharip olmayan sınıflar vardır. 

Harp okullarında öğrenci yetiştirirken, devlete epeyce yüklü bir malî portre çıkar. Çeşitli 
dallarda ihtiyaç olan üniversite mezunları arasından bayanlar, imtihana alındıktan sonra su
baylığa da nasp edilebilirler. Benim ayrıca bir teklifim de budur. Yeterli olmadığı zaman aynı 
şekilde subay alınması doğaldır. 

Bunun yanında biz, bu Yüce Meclis çatısı altında, bayan milletvekillerini gördükçe onur 
duyuyoruz. Eğer biz, bu çatı altına bayan milletvekillerini kabul etmeyeceksek, bu davranışla, 
harp okullarına bayan subay alınması arasında bir çelişki vardır. Her meslekte olduğu gibi, 
bugün bayanların da harp okullarına alınmaları bence uygundur. Yalnız, bizim bir değişiklik 
önergesiyle sunmak istediğimiz bir konu var: 

Genelde, harp okullarının kaynağı askerî liselerdir, ihtiyaç halinde, meslekî ve teknik or
taöğretim kurumları dışındaki sivil liseleri bitirenlerden sınavla öğrenci alınır. Yabancı uyruk
lu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Ba
kanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak anlaşmalarla olur. 

Yasa tasarısı, harp okullarına, ihtiyaç halinde sivil liselerin sadece fen kolunu bitirenlerin 
kabulünü öngörmektedir; biz, bu konu üzerinde durmak istiyoruz. Bu yaklaşım, genelde, eş-
düzeyde eğitim gören ve üniversitelere devamı açık olan diğer bölümlerden mezun olanlara 
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karşı haksızlıktır; Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu alanın, liselerin her bölümünden 
mezun olanlara açık tutulması gerekir. 

Kaldı ki, halen liselerimizde, kredi sistemini esas alan ders geçme uygulamasına geçilmiş
tir. Bu nedenle, gelecek yıldan itibaren, bu tasarının öngördüğü şekilde, fen kolu mezunu gibi 
bîr uygulama söz konusu olamayacaktır. Talebelerimiz, liselerden, fen edebiyat gibi kollar ye
rine; fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat spor, Türkçe-matematik, yabancı dil ve genel kültür 
alanlarından mezun olacaklardır. Yedi mezuniyet alanının birisini bitirmeyi tercih ederek, lise
yi bitirme durumunda olacaklardır. 

Bu nedenlerle, tasarının, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki sivil liselerin 
tüm mezuniyet alanlarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi, amaca uygun olacaktır. 

Ayrıca harp okullarında, fen, edebiyat, sosyal bölümler yoktur, sınıflar vardır: Levazım, 
personel, ordonot, ulaştırma, piyade ve benzeri sınıfları daha da çoğaltabiliriz. Harp okulları
nın öğrenci kaynağı, askerî liselerdir; ama askerî lise mezunlarının yeterli olmadığı zamanlar
da, askerî liselerin dengi olan sivil liselerden ihtiyacı karşılamak doğru ve doğaldır. Bir ilin li
sesinin matematik bölümü mezunu bir öğrenci, diğer bir ilin lisesinin fen bölümü mezunun
dan daha iyi yetişmiş ve fen bilgilerine sahip olabilir. Bunun ölçüsü ne olacaktır? Eğer biz fen 
bilgisiyle yoğrulmuş bir öğrenciyi okula almak istiyorsak, imtihanlarımızda kıstas olacak so
rularımızı daha çok fene ağırlık vererek soralım; ama o liseyi bitiren öğrenciler, eğer bunları 
yapabiliyorsa, onlar da okula girsinler; en doğalı da budur. Bu nedenle, bir kısıtlama koyar
sak, bu haksızlık olur ve eşitlik prensibine uymamış oluruz. 

Değerli arkadaşlar, bunu, Hükümeti ve geçmiş iktidarı tenkit etmek için söylemiyorum; 
ama görünen şudur ve üzücüdür: Eğitim şu aşamada, maalesef, hem paralı, hem de pahalı 
olmuştur. Ana-babalar özveri göstererek, çocuklarını iyi yetiştirebilmek için bütün gayretlerini 
ortaya koyuyorlar. 

Sosyal bilimler bölümü mezunu olan bir talebe, kendi olanaklarıyla, anne-babasının öz
verileriyle, harcamalarıyla kendisini fen bilgisi bakımından, diğer öğrencilerden veya fen lisesi
ni bitiren bir öğrenciden pekâlâ daha iyi yetiştirmiş olabilir. O nedenle, siz, bir öğrenciyi fen 
bilimleri kolundan mezun oldu diye, sosyal bilimler kolundan mezun oldu diye, matematik ko
lundan mezun oldu diye daha şimdiden ayırırsanız, eşitsizlik yaratmış olursunuz. İmtihan ora
dadır, imtihanın amacı nedir? Kabiliyetliyi becerikliyi tespit etmektir. O zaman, önüne fen ağır
lıklı soruları koyalım; öğrenciler imtihana girsinler; kazanırlarsa onları da okula alalım. Sos
yal ya da matematik dalından mezun bir öğrenci bir dershaneye gitmiş, ve kendini yetiştirmiş-
se, o zaman biz bundaki mevcut bilgiyi neden kabul etmeyelim? 

Bir de iller ve okullar arası dengesizlikler var. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bir ilin lisesinin 
fen bölümünden mezun olan bir öğrenci, diğer bütün illerdeki fen, sosyal ve matematik bölü
mü mezunu öğrencileri geçecek diye bir iddiaya kalkarsak, yanılgıya düşeriz. O nedenle, bizim 
Partimizin genel görüşü olarak, bu maddedeki değişiklikte bilhassa ısrarlıyız. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN— Teşekkür ederiz. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt Özal, buyurun efendim. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun 
tasarısıyla iki husus amaçlanmaktadır: Birincisi, bayanların harp okullarına alınması imkânı 
getirilmektedir; ikincisi de, askerî liseler dışında, liselerden -sadece fen bölümünden- talebe alı
nabilmesi imkânı getirilmektedir; bunun dışındaki bütün okullara harp okulları kapatılmak
tadır. Yani, lise fen bölümü dışında mezun olmuş bütün talebeler harp okularına giremeyecek
lerdir; burada bu anlam vardır; ama lisede fen bölümünü bitirmiş kız veya erkek, herkes, imti
hanı kazandığı takdirde harp okullarına girebilecektir. Ben böyle anladım. 

Büyük bir aşamadır bu; şöyle : Hanımların orduya alınması ilk defa buraya geliyor. Bu
nun, ne kamuoyunda, ne Mecliste yeterli derecede bir görüşmesi yapılmamıştır. Burada şu an
da kanun hükmünde bir kararname görüşülürken, ivediliği geri atılmak suretiyle, alelacele bir 
tasarı haline getirilmiştir. Toplumu büyük ölçüde etkileyecek bir karardır. Doğrudur, yanlıştır; 
ama her şeyden evvel kamuoyunda uzun uzun görüşülmesi gerekir. 

Bu, neleri başlatabilir? Elbette ki, ülkemizde kadınların ve erkeklerin eşitliğine Cumhuri
yetin kurulduğundan beri gönül vermiş bir idareyiz. Birçok ülkelerde kadınlara, daha oy hakkı 
verilmemişken -İsviçre'de bile- Türkiye'de hanım mebuslar vardı. Atatürk zamanında, kadın 
hakları konusunda fevkalade büyük ilerlemeler yapılmıştır; ama şunu da unutmayalım ki, da
ha geçen günlerde Amerikan televizyonundan üç tane generalin görevden alındığını izledik. Gö
revden alınma sebeplerinin de, orduda bulunan kadın subaylara diğerlerinin sarıntılık yapma
ları sebebiyle olduğu fevkalade açık bir şekilde ortaya kondu. Araştırma meselesidir; bugün 
Amerikan kamuoyunu fevkalade rahatsız etmektedir. 

Bu meseleler olmaz, olur demiyorum; ama bu meseleler, Amerika'da nasıl oluyorsa, Batı
lı uygar ülkelerde nasıl oluyorsa, Türkiye'de de olacaktır. Bu mesele üzerine yeterince dikkatle 
gidilmemiştir. İktidar, bu meseleye, maalesef, sadece bir siyasî kazanç, bir kısa vadeli mesele 
olarak bakmıştır. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Grubunuzun görüşü mü? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şahsım adına konuşuyorum; Grubumun adına 

konuşmuyorum; kendi fikirlerimi söylüyorum; milletvekili olarak da, bu imkânım var. Burada 
grup kararı almışsak, bunu destekleriz. Grup kararı olduğunu zannetmiyorum; herhalde yan
lışım yok. Grubum nasıl oy verecekse, ben de öyle oy verebilirim veya vermeyebilirim, eğer Grup 
kararı alınmamışsa. Yalnız, söylediklerim doğrudur; dikkatle dinleyelim. 

Türk Milleti, zamanında, ordusunda, tüfeklerin, teknolojinin bulunmadığı ve savaşların 
okla, kılıçla, mızrakla yapıldığı ve bedenî kuvvetin gerektiği zamanlarda kadınları asker ola
rak kullanmıştır. İstiklal Harbinde de kadınlarımız harbe iştirak etmişlerdir. İhtiyaç olduğu 
zaman bu yola başvurmuşuzdur; kadınlarımız da bundan kaçmamaktadırlar. 

Ancak, İsrail'de olduğu gibi, orduda bir insan sıkıntımız yoktur, aksine fazlamız vardır. 
Bugün Ordumuzu küçültmeye çalışıyoruz; sayıları azaltmaya çalışıyoruz. Şimdi siz "kadınları 
da koyalım, meseleyi iki katına çıkaralım" diyorsunuz! 

Bakınız, bu meselenin neleri tartışılmış, neleri tartışılmamış; onu söylüyorum size. Bugün 
bu laflar kulağa hoş geliyor; birçok çevreler bunu destekliyor; kadın hakları meseleleri vardır, 
bundan istifade edelim, siyaseten faydalanalım deyip, toplumu fevkalade Önemli bir şekilde 
etkileyecek böyle bir kararı, şu Mecliste yeterince incelemeden, kamuoyunda yeterince incele
meden buraya getirmenin zararlarına işaret etmek istiyorum; birincisi bu. 
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İkincisine gelelim : Liselerin fen kolundan talebe alınacak... Ben, benden önce konuşmuş 
bulunan bir partili arkadaşımın, grubu adına konuşan bir arkadaşımızın sözlerine katılıyorum. 
Mademki imtihan var, mademki liseler ve dengi okullar var, niçin insanların önlerini kesiyor
sunuz, haklarını ellerinden alıyorsunuz? Birisi fen koluna gidememiştir, edebiyat kolundan mezun 
olmuştur, sanat okulundan mezun olmuştur, imam - hatipten mezun olmuştur, başka yerden 
mezun olmuştur; ama gönlünde gidip pilot-olmak yatar... Niçin önünü kesiyorsunuz? Yani, 
lisenin son sınıfında fen kolu dışında bir kola girmekle, niçin önünü kesiyorsunuz? Belki başa
rılı olur, belki o fen kolundan mezun olan kişiden daha başarılı bir şekilde imtihanını verir... 
O çocuk bizim vatandaşımız değil mi? Onlar Türk vatandaşı değil mi? Diğer okullarda oku
yanlar Türk vatandaşı değil de, liselerin fen şubesinde okuyanlar mı sadece Türk vatandaşı? 
Hepsi Türk vatandaşı. Niçin ayırım yapıyoruz? insanlar eğer bu memlekette değişik okullarda 
okuyorlarsa, o insanları başka insanlarmış gibi gösteremezsiniz; böyle bir şeye hakkımız yoktur. 

Bu konuda verilmiş bir önergemiz var. Biz, önergemizle maddede geçen cümleyi, "lise ve 
dengi okullar", diye değiştiriyoruz; doğrusu da budur. 

Sizin söylediğiniz, sadece "lise" diye geçiyor; siz, liseyi, diğerlerinden ayırıyorsunuz. Ben 
ona katılmıyorum; ama sözlerinizin diğer kısmına katılıyorum, onu söyledim. Yani fen şube-
siyle, edebiyat şubesi arasında fark yaratamazsınız. Ordunun, yalnız fen şubesinden mezun olan
lara ihtiyacı yoktur. Elbette orduda diğer insanlara da ihtiyaç vardır. Bugün edebiyattan me
zun olan pek çok insan için, "orduya giremez" diyemezsiniz. Bugün er olarak vazife yapıyor
lar... Ben size soruyorum : Bu, bizi nereye götürecektir? Yarın diyebilecek misiniz ki, "Asker
lik vazifesini kadınlar da yapmak mecburiyetindedir?" Diyebilecek misiniz Sayın Başbakan?.. 
Yani, bu nokta bizi oraya götürür. Eğer 20 yaşında her erkek bu vazifeyi yapıyorsa, kadınlarla 
erkekler arasında eşitlik varsa, o zaman bizim kadınlarımız da, er olarak,- onbaşı olarak asker
lik vazifesi yapacaklar mıdır? Bugün bu istenir mi? Bizim böyle bir tartışmaya girmemiz doğ
ru mudur, bunu başlatarak? Bunu soruyorum. Memleketin kâfi derecede problemi yok mudur 
şu anda? , 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Bugün en büyük problem Sayın Özal. . • * 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani, şurada Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı

ğının kanununu bırakıp, bu meseleye bu şekilde yaklaşmak doğru mudur? Soruyorum. 
Eğer; belli bir şekilde, siyasî bir yaklaşımla meseleye bakılır ve kısa vadeli hedefler öne 

alınırsa, "doğrudur" diyebilirsiniz; ama ben, şu yaklaşımın, demokrasi açısından ve uzun va
deli hedefler açısından fayda getireceğine inanmtyorum. Fakat şunu da açılcça ifade ederim 
ki, kadınların da pilot olmalarını engelleyici bir sebep görmüyorum. Onun için, önergemizi 
düzelterek verdik. Bu önergeye de katılmanızı arz eder, saygılar sunarım. (ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, Sayın Ayhan sizden önce söz istedi, kusura bakmayın. 
Şimdi Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan. 
Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

bu tasarı, gündemde olan fevkalade mühim birkaç tasarıyı hileyle geri bırakıp, gündeme 
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görüşülmeye getirildi. Maalesef, tabiî, bu, Meclise karşı bir hiledir; onu da ifade etmek istiyo
rum. (RP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) Sizin komisyonunuz istediği za
man burada olacak, istediği zaman burada olmayacak!.. Bu, hile değil de nedir? Soruyorum size. 

Değerli arkadaşlar, şimdi konuya geliyorum. Bakınız, bu konu yıllarca önce bu Mecliste 
tartışılmış, bakın ne demişler; 19.1.1971 tarihli zabıtlardan okuyorum : 

"BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bizim zamanımızda askerlik daha çok erkekler 
tarafından yerine getirilirdi. Sonradan Harp Okuluna bayanlar da alındı. Tatbikat göstermiş
tir ki, bayanların nedenleri üzerinde durmak mümkün değildir; bugün için harp okullarına 
alınmasında sakınca vardır. Kaynaklarımız fazladır. İcabında, İstiklal Harbinde olduğu gibi, 
bayanlarımızdan fedakârlık beklenebilir. Kanaatime göre, askerlik, bilhassa erkeklerin, mes
lek itibariyle yapması gereken hizmet şeklidir. Bundan dolayı, 'erkek öğrenci alınır' ibaresi 
yerindedir" demiş. 

Bir diğer milletvekili arkadaşımız, geçici komisyon sözcüsü Adana Milletvekili Ali Rıza 
Güllüoğlu : "Üzerinde durulan ikinci husus, askerî liselere hanımların da alınması konusudur. 

Şunu hemen belirtelim ki, biz de, burada beyanda bulunan arkadaşlarımız gibi, Türk ka
dınının faziletini, cesaretini, çalışkanlığını takdir eden kimseleriz. Ancak, bir gerçeği gözden 
uzak tutmamak gerekir : Bizim bünyemiz icabı muvazzaf subay kadromuzda bu husus maale
sef hoş karşılanmamaktadır. Hatta, bir gerçeği daha ifade eteyim : Bir er dahi, bir subay hanı
mın huzurunda selam vermekten çekinir duruma giriyor. Bunu hepiniz bilirsiniz; bu bir ger
çektir." 

Bir diğer milletvekili arkadaşımız, İhsan Kabadayı'nın görüşü : "Bayanların harp okulla
rına alınması mevzuuna gelince, kadın, bütün dünya cemiyetinde azizdir; kadın, annedir. Ya
ratıcı olan Allah'ın yaratma vasfını temadi ettiren en aziz varlık, kadındır. Bu açıdan, kadınla
ra hürmetimiz var. Kadınlarına hürmet etmeyen milletler tarih boyunca yücelmemişlerdir, hür
met görmemişlerdir. Eski mistik inançlarda olduğu gibi, kadın bir mal, mülk, meta gibi görül
düğü takdirde, ondan gelen erkeğin soyu, erkeğin yücelmeyeceği, itibar görmeyeceği inancına 
olan bu görüşü samimiyetle kabul eden bir siyasî teşekkülüz." 

Bu hususta görüşlerini ileri süren başka milletvekilleri de var, bunlann üzerinde durma
yacağım. 

Bakın, devrin Millî Savunma Bakanı... (DYP sıralarından gürültüler) 
Müsaade edin. 
Millî Savunma Bakanı Ferit Melen'in beyanı: "Türk kadınının, bu meziyetlerine rağmen, 

harp okullarına alınmamasını gerektiren sebepler büsbütün başkadır. Bir defa, tecrübe de gös
termiştir ki, kadınlar, yaradılışları bakımından, bu şartlara intibak edemiyorlar. Talimi, tatbi
katı vesairesi bakımından şartları ağırdır. Kadınlar buna ayak uyduramamışlardır, intibak ede
memişlerdir. Bunu tatbikat da göstermiştir. Çünkü, bu tecrübe edilmiştir, tecrübeden ders alı
narak getirilmiştir. Sonra, otorite tesisi bakımından da buna ihtiyaç görülmüştür. Memleketi
mizin şartları bakımından, hanımlar belki, kocaları üzerinde otoriter olabiliyorlar; ama bu oto
riteyi, asker ocağında tesis edemiyorlar. Bu sebeple, buna ihtiyaç duyulmuştur. Yalnız, orduya 
girmek için kapı tamamen kapanmış değildir ve sözleşmeli hanım subay istihdam edilebilir" 
diye ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, 1971 yılında müzakere edilen bu kanunun devrin Başbakanı ta
rafından imzalanmış bulunan gerekçesinden bu maddeyle ilgili hususu okuyorum : "Şartları 
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haiz öğrencilerin harp okullarından mezun muvazzaf subayların tabi olduğu hizmetleri, fizyo
lojik yapıları, anne olma devrelerindeki durumları vesair nedenleriyle istenilen şekilde görevi 
yerine getirememeleri tecrübeyle sabit olduğundan, harp okullarına alınmalarını sakıncalı kıl
mıştır." Hanımların alınması sakıncalı. 

Kim diyor? Devrin Başbakanı Sayın Süleyman Demirel; burada da imzası var... (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

1971'den 1992'ye ne değişti, hanımların fizyolojik yapısı mı değişti? Sayın Başbakanın be
yanları burada... tşte imzası, alın bakın; kanunu Meclise sevk ediyor, altında da imzası var. 
Ne değişti, soruyorum size? 

Beş tane hanım kızımızı harp okuluna alacaksınız, ilericilik gösterisi yapacaksınız, Batılı
lardan ve Amerika'dan alkış alacaksınız, "aferin" diyecekler. Yaptığınız budur; mübarek ol-. 
sun. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Çağ değişti, çağ. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun değişik 3 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 3. — Harp Okullarının öğrenci kaynağı askerî liselerdir. Ancak, ihtiyaç halinde, 
sivil liselerin fen kolunu bitirenlerden sınav ile öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerin harp 
okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun 
kararı üzerine yapılacak anlaşmalarla olur." 

BA$KAN — Madde üzerinde söz atmak isteyen?.. 
Sayın Ali Oğuz grup adına, Sayın Cengiz Bulut şahsı adına söz istemektedir. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla

rım; müzakere konusu yaptığımız kanunun ehemmiyeti ve hassasiyeti konusunda arkadaşları
mız görüşlerini dile getirdiler. Bu konuda ne kadar hassasiyet göstersek yeridir. Bir yanlış adım, 
yarın, telafisi gayri kabil neticeler getirir ve bu da hepimizi derin bir şekilde üzer ve "getirdiği 
yaraları da tamir etmeye kimsenin gücü yetmez. 

Bence, liselerin erkek öğrenci alımında, sadece fen sınıfı yerine, edebiyat kolu mezunları da, 
meslek okulu mezunları da nazara alınmalı ve harp okuluna kabul edilmeli. Bir taassup içerisin
de, "ille de askerî liselerden öğrenci alacağım" veya "liselerin fen kolundan öğrenci alacağım" 
hususundaki ısrar fevkalade yanlış olur. Liyakat sahibi kimseler, talebeler, mutlaka alınmalı, 

Kadınlar konusuna gelince : 
Kadınlarını eğitmeyen milletler, evlatlarının akibeti için ağlamalı. Çünkü, eğitilmeyen bir 

kadının, cemiyette, hem yeri bakımından, hem yetiştirdiği evlatları bakımından fevkalade 
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sakat ve eksik neticeler ortaya koyacağı herkesin malumudur. Ancak, şu kadarını ifade etmek 
isterim ki, ecdadımızda ve inancımızda, kadınların harpte yeri, hepimizin kabul ettiği bir ger
çektir. Sahabi hanımlar olmuştur... Hatta bir sahabi hanım diyor ki, "Biz ordugâhta çadırday
dık, düşman bizi bastı, erkekler ve muharipler de uzak yerlerdeydi, hemen çadırları topladık, 
çadır direklerini aldık mücadeleye başladık ve düşmanı çadır direkleriyle uzaklaştırdık." 

Kadın, gerektiği zaman memleketin müdafaasında canını ortaya koyar. Bu bir gerçektir.Hat-
ta bu sahabi hanımlardan bir tanesi bu mücadelede kolunu kaybetmiştir; bunu herkes bilir. 

Cihan Harbinde ecdadımızın geçirdiği ve vatanımızın bütünlüğü ve selameti ve istiklali
mizin korunması konusunda verdiğimiz mücadelelerde hanım mücahideler büyük yararlılıklar 
göstermişlerdir. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, ecdadımızda anılması gereken kadınlardır; ama 
bunlar, özellikle harp okullarına, özel askerî kışlalara alınıp da, yetiştirilip ortaya çıkarılanlar 
ve erkeklerin başına kumandan olarak tayin edilen insanlar değildir. Mermi taşımıştır; gerekti
ğinde örtüsünü üzerine örtmüştür. Çocuğunun üstüne örttüğü örtüyü de merminin üzerine ört
müştür; muharebeye de gerektiğinde girmiştir; ama muharip sınıf olarak harp okullarına alı
nıp da, bugünkü anlatılan ve ifade edilen manasında kadınlarımız böyle bir yere getirilmemiş
lerdir. 

Biz Libya'da, ihtiyaç sebebiyle kadınların askere alındığını gördük. Demek ki, gerektiği 
zaman kadınlarımız da gelir ve mücadeleye katılır; ama 60 milyon insanın içinde, sanki hiç 
erkek kalmamış gibi, erkek mesleği olan muharebe sınıfına kadınları alıp da bu işi sulandırma
nın manası yok. Bu, erkeklerin görevidir. Bırakın şu kadınlar rahat etsinler. Getirip onlan bu 
işin içerisine sokarsanız, fevkalade sıkıntı doğurur. Çünkü, Libya'da gördüğümüz konu ve ha
nımların resmî geçidi çok enteresandı: Kimisi dar etek, kimisi bol etek, kimisinin kafası örtü
lü, kimisininki açık, kimisi silahlı, kimisi silahsız acayip bir müziğin içerisinde bu kadınların 
salına salına resmî geçitlerini gördük. Ancak gülünüyordu, başka bir şey de olmuyordu. Bunu 
getirmeyin memleketimize. Bu, abes olur. 

Henşirelik, bilgisayar, geri hizmetler gibi yerlerde kadınlarımızın çok başarılı oldukları 
herkesin maludur. Hemşirelik mesleğinde bir kadının ana şefkati, duyguları içerisinde yaralı 
askerlerimize yaklaşması çok güzel bir duydu; ama onu alıp eline silah vererek, onu ordunun 
önünde veya askerin içerisinde düşmanın önüne salarsanız, sonra yalnız kaldığı zaman akibeti 
fevkalade kötü olur. Bunu yapmamak lazımdır. 

Imani-hatiplileri almadığınız bir orduya, zayıf, latif, anne, hanım ve evinin süsü mertebe
sinde olan bir kadını nasıl layık görüyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil, tmam-hatibi 
bitirmiş olan aslan gibi delikanlıyı almıyorsunuz, "ille de kız alacağız harp okullarına" di
yorsunuz! 

Bu gariptir, abestir. Bunu yapmayın; bu, size bir şey getirmez. 
"Kadın" diyorsunuz, "asker olsun, subay olsun, vali olsun, kaymakam olsun" bunları 

diyorsunuz; ama bugüne kadar milletvekili olan kadınlarımız dahi burada, "kadın, kötü evle
rin sermayesi olmasın; kadın vücuduyla reklam yapılmasın" demediler. Gelin, bunu deyin; bu 
bir fazilettir. (RP sıralarından alkışlar) Bunu deyin; çünkü kadın anadır, satılmaz, reklam ara
cı da olmaz. Gelin bunu deyin; asker yapacağınıza onun iffetini koruyun, namusunu koruyun. 
Açmışsınız kötü evler... Orada, bu milletin, ayşelerini, fatmalarını, zeyneplerini sattı, 5 milyar 
vergi verdi diye, siz de madalya verdiniz, onları taltif ettiniz ve en vasıflı, en kıymetli vatandaş 
ilan ettiniz bu kötü evlerin patroniçelerini! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Kadın eli öpülmeye layık anadır. Cennet onun ayakları altındadır. Gelin, onu ortaya atmayın. 
Kadın - erkek eşitliğinin münakaşa edildiği bir yerdeki hatıramı anlatayım; çok enteresan

dır : Bir hanım ısrarla "eşitiz, eşitiz" dedi; bir arkadaş da, "Karanlık bir yerde, ıssız bir yerde 
ve tenha bir yerde, bir mahalden bir mahalle kadar gidemezsin; senin ırzına ve namusuna ta
sallut ve tecavüz ederler" dedi; "Erkeklerle beraber hiç gidemezsin; uygun bir yer olmazsa, 
ihtiyacını da gideremezsin" diye onu ikaz etti ve ondan sonra da o hanım sustu. 

Olmaz kardeşim, yapmayın bunu. Yaparsanız, gülünç duruma düşersiniz. Yapmayın bun
ları... Kadını komutan yapacaksınız, ona itaat edecek insanlar bekleyeceksiniz! Sonra da, "kadın 
erkek eşitliği" diyeceksiniz... Yalnız şu kadar ifade edeyim ki bu işleri... 

A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Hocam, karıştı işte. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Hayır karışmadı. Kadın iffetini koruma konusunda hepimizin 

aynı duygular içinde olması lazım. Bunları karıştıran sizsiniz. Bunları karıştırırsanız, yarın al
tında kalkamazsınız. Kadını, Avrupalı gibi yapacağız, medenî olacağız diye, bak, açtınız, orta
ya döktünüz; sonra da bugün hakkından gelemiyorsunuz! Kadını perişan ettiniz... "Kafes ar
kasından kurtardık" dediniz, başkalarına kafeslenir ve kötü yollara sürüklenir hale getirdiniz!.. 
Tele kızlar, sizlerin eserinizdir; bu kötü yerlerde satılan kadınlar sizlerin eserinizdir; gazinolar
da, diskoteklerde, barlarda sermaye olan kadınlar, sizlerin eserinizdir... 

Biz gelirsek inşallah, kadınları bu kötülüklerden kurtaracağız. Temenni ederiz ki, siz de 
bu gayretin içerisinde olun; hem dünya, hem de ahiret saadetini kazanın. 

Teşekkür ediyorum, sağolun. (RP ye SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Şahsı adına Sayın Kahveci, buyurun. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konuda ben 

değişik bir perspektiften bu meseleye bakmaya çalışacağım. 
Türkiye'de Cumhuriyet kurulduğundan beri, bazı konularda kutuplaşmaya dönüşmüş tar

tışmalar vardır. Bunlardan bir tanesi, kadının bu toplumdaki konumu; diğer birisi de, dinin 
toplumdaki konumu. 

İki konuda da Türkiye kavram kargaşalarıyla üretken enerjisini boşuna harcamış ve yetiş
meyi hedeflediği ülkelere yetişmek bir yana, aradaki mesafe belki daha da açılmış. 

Refah Partili arkadaşlarım beni mazur görsünler, kadın konusundaki görüşlerinin bir kıs
mına katılmakla beraber, bir kısmına da katılamayacağım. 

Kadının askerlikte de ifa edebileceği şerefli görevler vardır, kadının ifa edemeyeceği görev
ler de vardır; yani, kadını tamamen askerî sistemin dışında tutmanın bir mantığı olduğunu zan
netmiyorum. Kurtuluş Savaşımızda kadının, ne şerefli, şanlı görevler ifa ettiğini herkes bilir. 
- Diğer taraftan, yine kutuplaşmış bir düşünce var; o da, Türkiye'deki laiklik anlayışının, 

modern demokratik bir zihniyetle bağdaşmayacak bir görüntüye dönüşmesidir. Bu konuyu aç
mak istiyorum. 

Cumhuriyet kurulduğundan beri Türkiye'deki laiklik anlayışı, dine tepki şeklinde maale
sef, yorumlanmış; hatta bu düşünceyle, ilahiyat fakülteleri kapatılmış; 1949'da büyük müca
deleyle imam-hatip liseleri zorla açılmış ve bunun arkasında da, maalesef, sinsi bir düşünce 
var : Türkiye'de vasıflı din adamı yetişmezse, milletimiz camilere gidecek, yeterince din eğitimi 
olmayan hocaları beğenmeyecek ve dinden soğuyacak. 
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Tabiî, bu düşüncenin gizli mimarlan, yaptıkları hesaplarda yanlış yaptılar : 20 nci asrın 
başında, çağın, teknoloji çağı olduğunu düşünüp, insanların dinden soğuyacağını düşünenler, 
hesaplarını yanlış yaptılar ve bunun faturasını bugün milletimiz yine çekiyor. Yeterince vasıflı 
din adamımız olmadığından dolayı, yeterince yüksek tahsilli din adamımız olmadığından do
layı, camiye giden cemaat yeterince aydınlanamıyor. Bir düşünün, ilkokul mezunu bir hoca 
mı cemaatine daha iyi bilgiler verebilir; yoksa, yüksek tahsil yapmış, doktora yapmış, mukaye
seli din bilimleri bilen bir hoca mı cemaatine daha iyi bilgiler verebilir? 

Bu toplumda, Cumhuriyet dönemimizin belki en önemli hatalarından biri budur. Din adamı 
yetiştirtmeyerek toplumu dinden soğutma düşüncesinin bugün bize neye malolduğunu görü
yoruz... Bazı arkadaşlarımızla tartışıyorum, diyorlar ki : "Efendim, camiye gidiyoruz, hoca 
şunu söylüyor; peki, o camideki hocanın hiç mi günahı yok?" 

Bu hocayı yetiştirmek için biz Cumhuriyet yönetimi olarak ne yaptık?.. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Siz sekiz sene ne yaptınız? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu konuda sekiz sene ne yaptığımızı bu sene görüyor

sunuz, bütün din görevlilerine açıköğretim imkânı açtık ve açıköğretimle, aynen bütün öğret
menlerin yüksek tahsilli olmasını sağlamak gibi, bütün din görevlilerinin de yüksek tahsilli ol
masını sağlayacak bir programı başlattık. Hasbel kader de, bu programa benim epeyce katkım 
oldu. 

Bir tabuya değinmek istiyorum... Bu tabu, var mı, yok mu bilmiyorum; askerî kanatta 
bu tabu var mı, yok mu? Bunun, olduğu iddiaları var. îmam-hatiplinin harp okullarına girme
si konusunda bir tabu olduğu endişesi taşıyorum, böyle bir tabu olduğunu hissediyorum. Ta
rihten bir örnek vermek istiyorum : Almanya'yı Almanya yapan II nci Frederik'tir ve lakabı 
Büyü̂ k Frederik'tir. Büyük Frederik, Prusya'yı Avrupa'nın en güçlü devleti yapacak mekaniz
malarını kurmuştur ve bir şey daha söyleyeyim, Büyük Frederik, dinî yönü çok zayıf bir insan
dı, hatta kiliseyle devamlı savaşan bir adamdı; fakat çok enteresan bir karakteri olan bir insan
dı. Askeriyle beraber yaşar, askerinin karavanasından yer, vatandaşların arasında gezer, hiçbir 
zaman kendisini bir kral pozuna büründürmezdi; halktan bir kraldı. Büyük Frederik'in, ka
zanması mümkün olmayan tüm savaşları kazandıktan sonra söylediği çok güzel bir söz var 
: ' 'Benim kiliseyle din adamlarıyla aram hiç iyi değildi; ama, dinin kudretini, savaş meydanla
rında gördüm ve kazandığım savaşların temelinde askerimin imanının gücünü gördüm." 

Dinle arası hiç iyi olmayan bir kralın, din hakkında, iman hakkında, Allah hakkında bu 
görüşleri serd etmesi, 20 nci asırda, hâlâ, "ordumuza imam-hatipliler girerse, imam-hatip kö
kenli subaylarımız yetişirse, acaba ordumuza yanlış etkiler yapar, bir şeriat devleti mi kuru
lur?" gibi, yanlış, köksüz endişeleri taşıyanları, bence, biraz düşündürmeli. Yani, Türkiye'de, 
insanların biraz mantığı olduğunu, biraz sağduyusu olduğunu düşünmemiz, kabul etmemiz 
gerekir. 

Bu toplum, bu tabuları hâlâ tartışamıyor, tartışmaktan korkuyor... Bu tabuları kırabilece
ğimiz tek yer de burasıdır, bu Meclistir. Bizler milletin temsilcisiyiz... Türkiye'de, fikir ve inanç 
hürriyeti konusunda bazı bağnazlıkları kırmalıyız. Ordumuza niye bir imam-hatipli gireme-
sin, niye bir imam-hatip kökenli subayımız olamasın? (RP sıralarından alkışlar) Eğer, laiksek, 
Ordumuzda niye başka dinlere mensup bir subay olamasın? Eğer bu kişi, Türkiye Cumhuriye
tine canı gönülden bağlıysa, bu milletin, bu vatanın selameti için, birliği ve sonsuza kadar 
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yaşaması için mücadele etme niyetindeyse niye ö da ordumuza giremesin? Bunlar, Osmanlıda, 
toplumumuzda olmayan bağnazlıklardı; ama, bugün bu bağnazlıklar, daha açık, daha geniş 
perspektifte olması gereken bu toplumda, maalesef var ve gideremiyorüz. 

Bu bakımdan, bizim verdiğimiz, her sivil okuldan -ister imam-hatipten olsun, ister mes
lek liselerinden olsun- öğrencilerin harp okullarına girmesiyle ilgili önerge, bence, demokratik 
olarak da, bağnazlıklardan kurtulma açısından da en çağdaş çözümdür. 

Harp okullarına müracaatlar da zaten büyük ölçüde azaldı. Meslek liselerinden olsun, 
imam-hatip liselerinden olsun, bu sınavlara müracaat edenler, eğer yeterince vasıflı değilse, al
mazsınız; eğer, milletin birliği, bütünlüğü konusunda yanlış düşüncelere sahipse, zaten sözlü 
sınav yapıyoruz, elersiniz; ama, kısıtlamak, yollarını kapatmak ve mesnetsiz korkularla, bu 
olayın önünü kesmeye çalışmak, bence, bugün demokratikleşme iddiasında olan bir Türkiye 
için çok yanlış bir yoldur. 

Bu konuda hazırladığımız önergeye, Yüce Heyetinizden eğer olumlu oy alabilirsek, şimdi
den teşekkürlerimi belirtirim. 

Saygılarımı arz ederim.(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şahsı adına tzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bayanların 

askere alınması meselesi, cidden, kamuoyunda tartışılmadan, hazırlanmadan, yani yemek pi
şirilmeden, çiğ olarak önümüze getirilmiştir "ister ye, ister yeme; bu, buradan geçecektir" dü
şüncesiyle hazırlanmıştır. Bana göre, bu tutum yanlıştır. Bu işin önce kamuoyunda tartışılma
sında büyük fayda vardı; belki biz, belki de siz ikna edilirdiniz; çünkü, istişare çok önemli. 

Kadını askerliğe alacaksınız... Bizim askerliğin statüsü belli: Asker, askerliği sırasında dış 
dünyayla her türlü ilişiği kesilmiş kişi... Bu insanların arasına kadını alacaksınız! Yani, baruta 
kıvılcımla yaklaşacaksınız... Bunu iyi hesaplamak lazım. Belki ben yanlış düşünüyorum; ama, 
aylarca kadın görmemiş insanların arasına kadın almanın -bu benim görüşüm tabiî- konuya 
bu şekilde yaklaşmanın mahzurları vardır. Tatbikat vardır, o tatbikat, günlerce, dağlarda, ova
larda yapılacaktır; tuvalet yok, ihtiyacı gidermek için hiçbir yer yok!.. Bir kadının imkânlarını 
düşünün... Tabiî, bunlar tartışılacak şeyler. 

Daha ziyade, fen liseleri meselesine gelmek istiyorum. Ben, lisenin fen bölümünden me
zun oldum. Peki, edebiyat bölümünden mezun olan gençlerin ne günahı var? Demezler mi : 
"Sayın milletvekilim, sayın ağabeyim, biz ne kusur işledik, bizim ne suçumuz var?" Zaten üni
versiteye girmek bir problem, yüzbinlerce genç açıkta kalıyor, üniversite giriş sınavı ayrı bir 
set... Şimdi de bir branş ayırımı yapıyoruz, yine ayrı bir set. O yanlış. Gelin "dengi okulları..." 
diyelim ve liselerde okuyan bütün çocuklarımız, liseyi bitirince buraya girebilsin. Yarın belki 
sizin çocuklarınız da -işte büyütüyoruz- fen bölümüne giremedi, edebiyat bölümüne girdi, as
ker olmak da istiyor... Bu, bizim Türk Milletinin en büyük özelliği. Benim gönlümde hep as
ker olmak yatardı, subay olmak yatardı, hâlâ içimde uktedir; o yakışıklı üniformayı giyeyim, 
o üniformayla sokaklarda gezeyim, kızlara caka satayım isterdim. Çok güzel bir şeydi. Bunlar 
benim içimde vardı, bilmiyorum sizin içinizde de var mıydı? * 

Sayın Adnan Kahveci'nin dediği gibi, ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip liselerine set çe
kilmesine karşıyım. Ben şöyle söyleyeyim : Yobazlığı, cehalet otlatır. Eğer biz devlet olarak, 
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imam-hatip lisesi öğrencilerinin, hocaların kültürünü yükseltirsek; imam-hatip iselerini, ilahi
yat fakültelerini çoğaltırsak, önemli bir iş yapmış oluruz. Çok kişi bunun ismini değiştiriyor; 
ama, ben, kamuoyunda söylendiği gibi, diyorum ki, yobazlığın kafasına bu şekilde eğitimle 
yumruk vurulur. 

1950 yıllarından önce her şey yasaklanmış. İnsanlar ne yapsın? Ancak, kaçak yerlerde, 
okuyabildikleri, öğrenebildikleri kadar bir şeyler öğrenmeye, yine, dinine sahip çıkan insanlar, 
tefsir edebildikleri kadar bir şeyler öğretmeye çalışmışlar. 

Ben her zaman askerî okulları örnek veririm. Devlet, askerî okullara sahip çıkmış. Askerî 
okullar, öğrenciyi alıyor, orada Atatürkçülüğü öğretiyor, cumhuriyeti öğretiyor, demokrasiyi 
öğretiyor. Devlet sahip çıkmış ve dikkat edin, devletin sahip çıkması sayesinde, bugün, bizim 
askerî okullardan, hemen hemen yüzde 90 - 95'in üzerinde, cumhuriyetçi, demokrat, Atatürk
çü ve laik insanlar çıkıyor. Subaylarımızın hemen hemen hepsi diyebileceğimiz büyük bir ço
ğunluğu bu özelliklere sahip. Neyle oluyor bu? Eğitimle oluyor. Biz devlet olarak, ilahiyat fa
kültelerinden, imam-hatip liselerinden korkacağımıza, onlardan uzaklaşacağımıza, onları ite
ceğimize, gelin, bunları içimize alalım; gelin, bunlara devlet olarak bir baba gibi sahip çıkalım, 
biz kontrol altına alalım. O zaman, sizin korktuğunuz o tabular olmaz; ama, bu kafayla gider-

. sek, onları itersek, "bizden uzak dursun, başkaları yapsın" dersek ve devlet bu meseleye sahip 
çıkmazsa, sizin korktuğunuz, ileride başınıza gelebilir. Gelin, şimdiden bu meseleye sahip çı
kalım; gelin, bu insanları kazanalım; gelin, devlet olarak eğitelim; gelin, nasıl askerî okullarda 
istediğimiz eğitimi verebiliyorsak, ilahiyat fakültelerinde ve imam-hatip liselerinde de istediği
miz eğitimi ve kültürü verelim; onları da istediğimiz kafa yapısında yetiştirelim. 

Bu "fen lisesi..." ibaresi yanlış. İleride çocuklarınızla, kardeşlerinizle, seçmenlerinizin yav
rularıyla karşılaşacaksınız; "nasıl hesap vereceğim?" diye üzüleceksiniz. Bu meselenin biraz 
daha görüşülmesinde fayda vardır. Gelin, bu işi burada düzeltelim; yarın sokaklarda rahat do
laşalım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde, bir fıkradan ibaret olduğu için, ancak 4 önerge işleme konabiliyor. 
Gelen önergeleri, geliş sırasına göre okuyacağız. Bir kısmın, mahiyetleri itibariyle aynı ol

duğu için tümü de işleme girmiş olacak. 
Başkanlığımıza 9 önerge gelmiştir; birisi diğeriyle aynı mahiyette olduğu için 5 önergeyi 

okutacağım, sonra da aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 
- Şimdi, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 133 sıra sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin ikinci satırındaki "fen 

kolu" ibaresinin, "fen ve edebiyat kolları" biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç Ali Uyar Halil Çulhaoğlu 
Tunceli Hatay İzmir 

Muzaffer Arıkan Timurçin Savaş 
Mardin Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer Önergeyi okutuyorum : 
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Ali Dinçer 
Ankara 

Veli Aksoy 
İzmir 

Hasan Akyol 
Bartın 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

'UIuç Gürkan 
Ankara 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Genel Kurulumuzda görüşülmekte olan, "Harp Okulları Kanununun Bir Madde

sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ediyor, teklifimizin Yüce Meclisimizin takdirine sunulmasını rica ediyoruz. 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir ( 

İbrahim özdiş 
Adana 

Haydar Oymak 
Amasya 

Değişiklik önergesi : 
Madde 1. — 4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun Değişik 3 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 3. -—Harp Okullarının öğrenci kaynağı askerî liselerdir. Ancak ihtiyaç halinde, 

meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki sivil liseleri bitirenlerden sınav ile öğrenci 
alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlı
ğının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak anlaşmalarla olur. 

Değişiklik Gerekçesi : 
Yasa Tasarısı, ihtiyaç halinde sivil liselerin sadece fen kolunu bitirenlerin Harp Okullarına 

kabulünü öngörmektedir. Bu yaklaşım, genelde eş düzeyde eğitim gören ve üniversitelere deva
mı açık olan diğer bölümlerinden mezun olanlara karşı haksızlıktır, eşitlik ilkesine aykırıdır. 
Bu olanağın liselerin her bölümünden mezun olanlara açık tutulması gerekir. 

Kaldı ki, halen liselerimizde kredi sistemini esas alan ders geçme uygulamasına geçilmiş
tir. Bu nedenle, gelecek yıldan itibaren bu tasarının öngördüğü şekilde "fen kolu mezunu" 
gibi bir uygulama sözkonusu olamayacaktır. Taleplerimiz, fen, edebiyat gibi kollar yerine; 

Fen Bilimleri Alanı, 
Sosyal Bilimleri Alanı, 
Sanat Alanı, 
Spor Alanı, 
Türkçe - Matematik Alanı, 
Yabancı Dil Alam, 
Genel Kültür Alanı, 
Gibi yedi mezuniyet alanından birini tercih ederek liseyi bitirme durumunda olacaklardır. 

. Bu nedenlerle tasarının meslekî ve teknik ve ortaöğretim kurumları dışındaki sivil lisele
rin tüm mezuniyet alanlarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amaca uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. \ 
Diğer önergeyi okutuyorum : ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 133 sıra sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin son cümlesinin, tasa

rı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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Kamer Genç Ali Uyar Halil Çulhaoğlu 
Tunceli Hatay İzmir 

Timurçin Savaş Muzaffer Arıkan, 
Adana Mardin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur^ 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 133 sıra sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesindeki "askerî" kelimesi

nin, "genel" olarak değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Ali Uyar Halil Çulhaoğlu 
Tunceli Hatay İzmir 

Muzaffer Arıkan Timurçin Savaş 
Mardin Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 133 sıra sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin birinci cümlesinin, 

"harp okullarının öğrenci kaynağı askerî ve genel liselerdir" biçiminde değiştirilmesi ve ikinci 
cümlesinin de madde metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Ali Uyar Halil Çulhaoğlu 
Tunceli, , Hatay İzmir 

Timurçin Savaş Muzaffer Arıkan 
Adana Mardin / 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 133 sıra sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin son cümlesinin tasarı 

metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
. Kamer Genç 

(Tunceli) ve arkadaşları 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, bizim de aynı mahiyette bir önergemiz vardı, 

dikkate almanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güney, aynı mahiyette değil. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, lüzumsuz efendim. 
BAŞKAN — İzin verir misiniz?... 
önergeler veriliş sırasına göre kaydediliyor. "Birden fazla önergesi olan arkadaşımız öner

gesini geri çekiyor" diye bilgi aldım; ama burada geri çekilmediği için işleme koymak zorun
dayız. Bu nedenle, uygulamamız usule uygundur. Okuyamadığımız için üzgünüz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — En önce biz verdik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, sizden önce verilmiş, saat ve tarih konmuş; tespit ettik. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Efendim, itirazımız usule değil, önergeyi ilk önce biz verdik. 
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BAŞKAN — Benim böyle bir işin içerisinde olmayacağımı bilirsiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz önergemizi saat 11.00'de verdik. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Divanın bunu söylemesi lazım. Aslında erken verilmiş bir 

önergedir, Anamuhalefet Partisinin vermiş olduğu bir tek önergedir efendim; lütfen önergemi
zi okutunuz. 

BAŞKAN — Benim için hiç sorun yok Sayın Güney. Ben uygulamayı, ileride örnek olma
sın diye, usule uygun yapmak zorundayım. Ancak, Sayın Genç, birden fazla verdiği önergele
rinden birisini geri çekseydi, sizin önergeniz okunma imkânına sahip olacaktı; durum budur. 
Bizimle ilgili değil. Daha önce verilmiş... ' 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Anlıyorum ben sizi, siz de beni anlıyorsunuz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — önergelerin lüzumsuz yere verilmesi, Meclisi bu 

şekilde işgal etmektir. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Meclis lüzumsuz yere işgal ediliyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen müsaade eder misiniz Sayın özal. Başkanlık olarak bizim bir kastı

mızın olmayacağını kabul edersiniz. 
Ben, Sayın Genc'e, tekrar ricamla birlikte soruyorum : Kendileri diğer önergelerinden vaz

geçerse muhalefetin önergeleri de okunmuş olacak, işleme konmuş olacak. 
Sayın Genç, diğer önergelerinizden vazgeçmeyi düşünür müsünüz efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, burada milletvekillerinin hepsinin de önerge 

verme hakları vardır, Anamuhalefet Partisi milletvekilinin üstünlüğü diye bir şey yok. Burada, 
ben, saat 11.00'de getirmişim, dört tane önergeyi vermişim, bunun hiçbir aykırı yanı yok. İçtü
züğü arkadaşlarımız gayet iyi biliyorlar; o nedenle önergelerimi çekmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, saat 11.00'de değil, 14.00'te vermişsiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Her neyse efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kaçta verdi efendim?.. 
BAŞKAN — 14.00'te efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Benden önce önerge veren yoktu efendim. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Genç'ten önce önerge veren yok. -
OöUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Saat kaçta vermiş Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 14.00'te vermiş efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Peki, bunlar tespit ediliyor mû efendim? 
BAŞKAN — Efendim, tespit ediyoruz; benimle ilgisi yok. Lütfen... 
Devam ediyoruz efendim. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 133 sıra sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesinin son cümlesinin tasarı 

metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
* Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Katıl

mıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MlLLÎ SAVUNMA BAKNI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

, (RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Yoklama istiyorsunuz... İsimleri tespit edin efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, geç kalmadılar mı?.. 
BAŞKAN — Tam o anda kalktılar efendim. Lütfen... 
Yoklama isteyenlerin isimlerini okuyorum : Sayın Asiltürk, Sayın Ayhan, Sayın tnceöz, 

Sayın Elçi, Sayın Coşar, Sayın Esengün, Sayın Kazan, Sayın Şener, Sayın Oğuz ve Sayın Erbaş. 

III. — YOECLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 

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

7. — Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 133) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Genc'in önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamıştı ve oylamaya geçtiğimiz sı

rada yoklama istenmişti. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 133 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin birinci cümlesinin, 

"Harp Okullarının öğrenci İcaynağı askerî ve genel liselerdir" biçiminde değiştirilmesini ve ikinci 
cümlesinin de madde metninden çıkarılmasını saygılarımla arz ederim. 

_ , • Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MlLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt URAL KÖKLÜ (Uşak) — Katıl

mıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MlLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 133 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesindeki "askerî" kelime

sinin "genel" olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. „ -
Kamer Genç 

(Tunceli) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt URAL KÖKLÜ (Uşak) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Sayın Hacaloğlu ile Sayın Genc'in önergeleri aynı mahiyette olduğu için ikisini birlikte 

işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Genel Kurulumuzda görüşülmekte olan Harp Okulları Kanununun bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini teklif ediyor, teklifimizin Yüce Meclisin takdirine sunulmasını rica ediyoruz. 

- . Algan Hacaloğlu 
(istanbul) ve arkadaşları 

Değişiklik önergesi : 
"Madde 1. — 4.8.1971 Tarihli ve 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun değişik 3 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 3. — Harp Okullarının öğrenci kaynağı askerî liselerdir. Ancak, ihtiyaç halinde, 

meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki sivil liseleri bitirenlerden sınayla Öğrenci 
alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Harp Okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkan
lığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak anlaşmalarla olur." 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını is
tiyorum. 

BAŞKAN — Arayacağız efendim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MtLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt URAL KÖKLÜ (Uşak) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 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... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —.Söz isteyen?.. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — İzninizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Esat Bütün, buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Bütün. 
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaşar) — Biraz önce, burada, Hükümet, çeşitli kanunlarda tem
sil edilememiştir ve gündemin 7 nci sırasına gelinmiştir. 7 nci sıradaki kanun tasarısının görü
şüleceğini, Sayın Kamer Genç, müneccimmiş gibi (!), bilerek, önergesini önceden vermiştir. Bu 
da gösteriyor ki, Sayın Kamer Genç, Hükümetin gelip gelmeyeceğini önceden biliyor. Öyleyse 
"Bu maddeyi Kamer Genç yürütür" diyelim!.. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunacağım. 
ALÎ OĞUZ (istanbul) — Oyumun rengini belirtmek üzere aleyhte söz istiyorum Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkan, lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay Sayın Soylu. 
ALÎ OĞUZ (istanbul) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzakere ettiği

miz kanun tasarısı üzerinde arkadaşlarımız lehte, aleyhte görüşlerini dile getirdiler. 
133 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının gündeme alınması da, sıradaki diğer işlerin bertaraf edi

lip, bu kanun tasarısının bir an evvel görüşülmesinin temini hususundaki gayretler ve tatbik 
edilen usuller de, fevkalade hicap vericidir. Önce bunu ifade etmek isterim. Ancak, şu kadarını 
ifade edeyim İd, bu kanun tasarısı rahat bir zaman içerisinde müzakere edilseydi, lehinde ve 
aleyhindeki görüşler dile getirilseydi, bir an evvel kabul edilmesi yerine, en doğru ve en güzele 
vasıl olma hususunda gayretler birleş tir ilseydi, böyle bir kanun çıkmayacaktı. 

Size bir anımı ifade etmek istiyorum : Senatoda bulunduğumuz bir sırada, o günün te
melli senatörlerinin grubunun başkanı olan Emekli Orgeneral Fahri özdilek Paşa, Mehmet öz-
güneş ve benim de hazır bulunduğum ayaküstü bir sohbette şöyle bir şey anlattı : "General 
rütbesinde bir papaz geldi, 'Sizden bir şey öğrenmek istiyorum' dedi. Ben de o sırada Millî 
Savunma Bakanlığında müsteşarım. 'Ne öğrenmek istiyorsun?' diye sordum, 'Bizim askerleri
miz esir düşüyor, ideolojisini kaybediyor ve üstlerine karşı olan hürmetleri de azalıyor; halbu
ki, siz, Kore'de gördük ki, sizin askerleriniz esir düşüyor, üstlerine karşı hürmetlerini de kay
betmiyorlar, ideolojik bir tesir altında da kalmıyorlar. Bunun sebebini sizin din subayınızdan 
öğrenmek isterim' dedi. Din subayımız yok demeye utandım, din işlerinden anlar diye Meh
met özgüneş'i çağırdım, 'Gel bakalım Mehmet, şuna bir cevap ver' dedim. O da tslamî esasla
ra göre bir cevap verdi, adam tatmin oldu gitti; ama, adama din subayımız yoktur demeye 
utandım" Sayın özdilek Paşa bunu anlattıktan sonra hemen devreye girdim, dedim ki, "Sayın 
Paşam, Allah'tan utanacağımıza, elin papazından utanıyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Ge
lin, Allah'tan utanalım da, şu orduyu manevî bakımdan teçhiz edelim. Olmaz böyle şey... 

Bakın, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, o günün Hükümeti, Diyanet işleri Başkanını ça
ğırdı, vaizleri çağırdı ve Mersin'de askerlere vaaz ettirdi; vatan sevgisi, cihadın değeri, şehitli
ğin ehemmiyeti anlatıldı. 

Seferî zamanda vaiz çağırıyoruz, hazerî zamanda da dansöz çağırıyor, "aç, aç" programlan 
tatbik ediyoruz. Bu da yanlıştır. \apmayın. Şu milletin ordusunu manevî bakımdan teçhiz ederse
niz, hayırlısı bu olur; başka türlü yaptığınız şeyler yarın fevkalade zararlı şeyler ortaya çıkarır. 

Imam-hatip okullarının mezunlarını, askeri okullara -ister din subayı, isterse muvazzaf subay 
olarak- kabul etmemiz halinde, bu Ordu, manevî bakımdan teçhiz edilmiş, güçlenmiş olur. Mane-
viyatsız ordu zafer kazanamaz sevgili arkadaşlarım. 
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Bu sebeple, bunları zapta geçirtmek için, kısa bir konuşma yapmak üzere huzurunuza gel
dim. Doğruya dönmenin hayırlı olduğuna inanıyorum. Eğride ısrar etmenin, hem dünya, hem 
ahiret mesuliyeti getireceğini ifade etmek istiyor, saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Lehinde, Sayın Gürol Soylu, buyurun efendim. 
GÜROL SOYLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. Bu kanun tasarısının lehinde söz almış bulunuyorum. 
Çağdaş, laik ve Atatürkçü düşüncelerle bu tasarıyı hazırlayanları öncelikle kutlamak is

tiyorum, 
Değerli arkadaşlarımı, konuşmacıları burada izledim; tespitlerim şöyle oldu : öncelikle, 

bu tasarı, askerlikle karıştırılıyor. Şöyle ki, biz harp okullarına öğrenci alıyoruz; yani, cephe
de, kıtada savaşacak er, asker almıyoruz. Bir kere, bunun ayırımını yapmak lazım. 

İkinci bir husus, önemli bir konu; olayı geçmiş dönemlerle karıştırıyoruz. Ben, Doğru Yol 
Partisi milletvekili değilim, ANAP milletvekiliyim; ama, devletin varlığı; devletin, devlet ol
ması nedeniyle bunu söylemeden geçemeyeceğim : Geçmiş dönemlerdeki tutanakları getirip 
burada okuyorlar ve "geçmiş dönemler de Başbakan şöyle demişti, bugün aynı tasarı üzerinde 
böyle diyor; bu çelişki değil midir?" diyorlar. 

Bu, çelişki değildir değerli arkadaşlarım. Niye değildir, açıklayayım; bana kızmayın. O 
dönemde de, Başbakanlık yapan kişi, devleti temsil ediyordu, o günün koşulları onu icap etti
riyordu; bugünün koşulları da bunu icap ettiriyor. (DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından 
gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, ben, Kıbrıs Harekâtına katıldım, o dönemde hakikaten süngü har
bi yapılıyordu. Körfez Savaşını hepimiz televizyonların başında izledik ve müttefik kuvvetlerin 
askerlerinin, süngü ellerinde gideceklerini düşünüyorduk; ama, düğme ile bilgisayarlarla harp 
yapıldı. Bunları da izledik. E, bunu izledikten sonra, geçmiş dönemleri karıştırmanın bir anla
mı var mı?.. 

Bugünün koşulları neyi icap ettiriyorsa, hükümetler onu yapmakla görevlidir, devlet onu 
yapmakla görevlidir. Bunu karıştırmamanız lazımdır. 

Bu tasarının katılmadığım bir tek fıkrası var : Okul ayırımı yapmak hakikaten yanlıştır. 
Açıklıkla ifade ediyorum : Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarafa bazı yanlışlıklar yapılmıştır; 
bunlar da, eğitim, öğretim hadisesindedir. Sayın Kahveci de değindi, katılıyorum bazı hususla
ra. Bizde, devlet dairelerindeki ihtiyaca göre üniversiteler açılmış, okullar belirlenmiştir ve bu
nun yanlışlığını da şu anda görüyoruz. Üniversiteleri, devlet dairesine eleman yetiştirme meka
nizması olmaktan kurtarmak lazımdır. Onun için de, harp okullarına, imam-hatiplisi de gir
meli, sanat enstitülüsü de girmeli, fen kolu mezunu da girmeli, edebiyat kolu mezunu da gir
melidir. Zaten imtihanın bir şekli vardır; şeklini ve sistemini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkili 
organları belirleyecektir; fen kolu mezunlarına gereksinme duyuyorlarsa, sorularını fen men
şeli hazırlayacaklar, tatbik edeceklerdir. 

Bu ayırımı yapmamamız gerekirdi. Bu tasarının bir tek yanlış ve eksik tarafı bence budur. 
Bunun da ileride değişeceği düşüncesiyle hepinizi »saygılarımla selamlıyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

- ' . •• 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Böylece görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı ka

bul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Kısa bir teşekkür konuşması 

için söz istiyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; kabul buyurduğunuz bu yasayla Silahlı Kuvvetlerimizin bir isteğini, ihtiyacını karşı
lamış bulunduğunuzu özellikle ifade etmek istiyorum. 

Geçmiş dönemde uygulanmış bir sistemdir. Bir ara bu sistemden vazgeçilmiş; ama günü
müzde bu sisteme tekrar ihtiyaç duyulmuştur ve bu ihtiyaç, Silahlı Kuvvetlerimizindir. Binae
naleyh, bu ihtiyacı karşılamak üzere bu yasa tasarısı huzurunuza getirilmiş ve kabul edilmiştir. 

"Günümüzde kadın hakları" konusunda, burada, kadın haftası münasebetiyle çok güzel 
konuşmalar yapıldı. Yapılan bu güzel konuşmaların yanında, aynı kürsüden, kadınlanmızın 
harp okullarına alınıp alınmaması konusunun müzakeresi, hakikaten düşündürücüdür. An
cak, biliyorsunuz, bundan üç dört sene evvel, Türkiye'de kadınların vali, kaymakam olmaları 
konusu da âdeta bir tabu gibi, istenilmez ve kabul edilmez idi. 

ALÎ ER (îçel) — Bütün okulların mezunları da, bir tabu gibi, hâlâ harp okullarına kabul 
edilmiyor. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Ama, gün geldi, hanım vali 
oldu... Şu son defa yapılan imtihanlarla, kaymakam adayları hanımlardan tespit edildi ve ha
nımlar kaymakam olma hakkını da kazandılar. 

Yıllardır, silahlı kuvvet olan polis teşkilatında hanımlarımız çalışır, emniyette en yüksek 
rütbelere kadar -polis akademilerinde okumak şartıyla- yükselme imkânına sahip olurlar. Bi
naenaleyh, böylesine bir uygulama içerisinde, Türkiye'de kadın-erkek eşitliğini kabul ettiğimiz 
bir ortamda, bunu iftiharla söylediğimiz bir ortamda, ta 1930'Iu yıllarda Büyük Atatürk'ün 
Türk kadınına siyasî haklarını -İsviçre'de dahi kadına seçme seçilme hakkı tanınmadığı 
dönemlerde- tanındığı bir ortamda, bugün, Türk kadınının harp okullarına kabul edilip edil
memesi konusunun münakaşasının hakikaten yeri olmadığı düşüncesindeyim; ancak, şunu da 
özellikle ifade ediyorum : 

Bizim askerî okullarımız fen sistemi üzerine kurulmuştur ve derslerimiz -yapılan mukaye
selerle de meydandadır- fen ağırlıklıdır; diğer liselerle karşılaştırıldığında arada, yüzde 50-60 
civarında bir fark görülmektedir. 

Ayrıca, harp okullarımız, keza fen ağırlıklı dersler görmektedir. Bu okullarımızdan me
zun olan subaylarımız, teknik üniversitede birkaç dersten fark sınavı vermek suretiyle mühen
dis unvanını kazanabilmektedirler. Böylesine teknik ağırlıklı olan öğretim ve eğitim, elbette, 
öğrencilerin de aynı seviyede olması gerekmektedir. 

Bugün ana kaynak askerî okullar olduğuna göre, bu okullarda fen ağırlıklı öğretim ve eği
tim görüldüğüne göre, onların yanında öğretim -eğitim görecek yüzde belli miktarlardaki öğ
rencilerin de elbette aynı şekilde yetişmiş olmaları gerekmektedir. Aksi halde, bir eşitsizlik ola
caktır. Onun yanında, ayrıca bir seviye farkı da meydana gelecektir. 
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Binaenaleyh, hakikaten, fen ve teknik ağırlıklı olan sistemin devamında da zaruret vardır. 
Günümüzde teknolojide en süratli ilerleme, savunma sisteminde, savunma sanayiinde olmak
tadır. Binaenaleyh, böylesine, teknolojik yönden her gün değişen yeni teknolojik sistemlerle 
gelişen harp araç ve gereçlerini kullanacak olan insanların da, elbette aynı seviyede yetişmiş 
olmaları gerekmektedir. 

Ben bu hususları ifadeyle, kanunun kabulü yolundaki oylarınız dolayısıyla saygılarımı su
nuyor, Türk Silahlı Kuvvetleri adına hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

ALI ER (içel) — Hükümetin konuşmasından sonra, son söz milletvekilinindir prensibine 
göre söz istiyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür etmek için konuştu; bu, son söz değil ki! Teşekkür 
etmesi için Sayın Bakana söz verdim. 

Tasarı kanunlaşmıştır efendim; hayırlı uğurlu olsun. 

8. — Dpğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli 
Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, 11.11.1983 Tarihli ve 2954 
Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sayısı: 147) (1) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada yer alan, Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletve
kili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah 
Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğ
lu'nun, 11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Refah Partisi Grubu âdına Sayın Ali Oğuz söz istemiştir; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaş

larım; dört grubun başkanvekilleri tarafından hazırlanmış bulunan 147 sıra sayılı kanun tekli
fini görüşüyoruz. Gerek kanun teklifinin, gerekçesinde, gerekse komisyon raporunda belirtil
diği gibi büyük fedakârlıklarla, belli bir mesaiye tabi olmadan çalışan TRT mensubu kardeşle
rimizden özellikle haber, program ve teknik hizmetlerde çalışan personelin durumlarını iyileş
tirmek için "kurumun program, haber ve teknik hizmetler kadrolarında görev yapan persone
line 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanunun değişik 31 inci maddesine göre, Başbakanlık Merkez Teşkila
tında çalışan memurlara ödenen miktar ve nispetlerde ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma 
ücreti ödenir" hükmünün getirilmesiyle, bu çalışmaların durumlarının iyileştirilmesi öngörül
müştür. 

(1) 147 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - . 
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Burada çalışan teknik personele ve muhabir kadrosuna böyle bir imkânın verilmesi güzel 
bir şeydir. Biz, Refah Partisi Grubu olarak, getirilen bu yasa teklifini tasvip ediyoruz ve bu 
teklife olumlu oy vereceğimizi de ifade ediyoruz; ancak, şunu da ifade etmek istiyorum : 

Devletin televizyonunun, milletin televizyonunun, o milletin manevî değerlerine, ahlakî 
değerlerine, örfüne, ananesine saygılı olması, hepimizin gönlünün arzu ettiği bir husustur ve 
onun çalışanlarının her zaman yanında oluruz; ancak, onun temsil ettiği zihniyetin, onun ge
tirdiği tahribatın yanında olmamız mümkün değildir. O bakımdan, milletin kürsüsünden, Yü
ce Meclisin huzurunda şunu ifade etmek istiyorum : TRT, her şeyden evvel bu milletin bu mem
leketin manevî değerlerine inancına saygılı olmalı papaz reklamı ve kilise reklamı yaptığı ka
dar, camisini, imamını, manevî değerlerini ve inançlarını ekrana getirmeli ve bunlardan evvel 
de, evimize açılmış bir kötü ev penceresi gibi, her an, dışarıdan getirdiği, kontrolden uzak, en 
aşağı en adi, en müptezel, en müstehcen yatak sahnelerini bu memleketin insanına göstermek
ten vazgeçmelidir. Ben inanıyorum ki, bütün milletvekili arkadaşlarımız, TRT'nirt ve özellikle 
diğer televizyonların sergiledikleri, g'österdikleri bu fuhuş filmlerini, yatak sahnelerini, herhal
de evlatlarının yanında seyretmekten hicap duyuyorlar... Bunun düzeltilmesi temennisiyle he
pinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Grup adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın özal; buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun tek

lifinin sadece Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda çalışanların özlük haklarıyla ilgili bir teklif 
olması sebebiyle aslında konuşmayabilirdim de; ancak, şu anda, Türkiye'de, durumu fevkala
de karışık bir hale gelmiş bulunan bir yayın sistemi vardır. 

Teknoloji bize bugün evlerimizde on-onbeş kanalı izleme ve dinleme imkânını getirmiştir. 
Teknolojinin getirdiği bu imkânlardan bu şekilde faydalanabilmemiz iyi bir şeydir, ancak, TRT 
artık bir monopol değildir, yani fiilen kanunlarla ve Anayasada yazılmış olmasına rağmen, Türk
iye'de, yayın konusunda tek ses yani bir tekel değildir; ama, bunun bu hale gelmesi, bir fiilî 
durumdan ortaya çıkmıştır. Bugün TRT'nin yaptığı yayınlar kadar, özel televizyon kuruluşla
rının yaptıkları yayınlarda hemen hemen her evde dinlenir ve izlenir hale gelmiştir. Birincisi bu. 

İkinci söylemek istediğim konu da şudur : Bunu kötü bir şey olarak görmeden önce, işin 
hiç olmazsa hukukî bazını ortaya koyup, bu şekilde çalışan kuruluşlar için yaptıkları işlerin 
hukuka aykırı olmadığını rahatlıkla çalışabileceklerini ve bu çalışmalarını hangi şartlara ve esas
lara göre yapacaklarını ortaya koyacak mevzuatı getirmemiz gerekir. Ya bu fiilî durum ortadan 
kalkmalıdır ya da -devam edecekse- kanunlara göre devam etmelidir. Şu anda, hangi kanuna 
ve Anayasanın hangi maddesine göre bu yayınlar devam ediyor, bilmiyorum : bilen var mı, 
onu da bilmiyorum. Hükümetin de bildiğini zannetmiyorum, bu Mecliste oturanların da... Bu
gün, yayın yapanların, hangi kanunun, hangi maddesine, Anayasanın hangi hükmüne göre bu 
işleri yaptıklarını kimse bilmiyor. Ortada bir hukuk boşluğu vardır. (DYP sıralarından "Za
manınızda niye halletmediniz?" sesleri) 

Bizim zamanımızda başlamış bir televizyon istasyonu vardı; zannediyorum şu anda yedi 
tane olmuştur. Meseleyi çözmek yerine, meseleyi tamamen dejenere etmiş bulunuyoruz. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Her şeyi sen biliyorsunl 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben, bunları kapatın demiyorum: Diyorum ki, 
hiç olmazsa hukukî bir şekilde çalışmalarına imkân verecek tedbirleri alın. Dokuz ay oldu... 
Söylediniz ve söz de verdiniz... Bu işi niçin yapmıyorsunuz?., önce, geliyorsunuz; TRT'de çalı
şanların maaşlarına, harcırahlarına zam verelim, Sayın Başbakan Süleyman Beyi her haber bül
teninde 20 dakika değil, yarım saat göstersin diyorsunuz... Onun için mi veriyorsunuz acaba?.. 
(DYP sıralarından gürültüler) Dışarıda bekliyorlar; "Yusuf bey, bu konuda konuşacak mısı
nız?" diyorlar. Yani, bu zam, acaba Sayın Başbakanı 20 dakika değil de 30 dakika konuştur
mak içinmi veriliyor?.. Soruyorum bu hizmet için mi veriliyor?.. 

Şu anda, televizyonda, yayın meselesinde bir hukukî boşluk vardır diyorum. Onu niçin 
doldurmuyorsunuz? Hükümetsiniz, istediğinizde burada her türlü kanunu geçiriyorunuz... Bir 
müddet önce, burada, bu gruplar arasında anlaşmayla getirilen bir önerge -Sayın Demirel ile 
Sayın Kamer Genç belki anlaştılar- burada okutulmadı bile... Okutulmadı bile, açık söylüyo
rum... Belki diyeceksiniz ki, efendim, SHP'li grup bunu engelledi... Siz de Doğru Yolcular olarak 
bu işin vebalini taşıyorsunuz. Bunu böylece söylüyorum ve saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Kabahat sende!.. Kabahat sende!.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Senin sülaleni gösterdi o televizyon... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, başkaca söz isteyen olmadığı için, maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : • 
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 11.11.1983 tarihli ve 2954 Sayılı Kanunun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 
"Kurumun program, haber ve teknik hizmetler kadrolarında görev yapan personeline, 3056 

Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunun 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. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 147 sıra sayılı, 11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Tele

vizyon Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Bestami Teke 
Zonguldak . « Hatay 

Halûk Müftüler Evren Bulut 
Denizli Edirne 

Mustafa Fikri Çobaner Ali Günaydın 
İsparta , Konya 

MADDE 1. — 11.11.1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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EK MADDE 1. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haber, program ve teknik hizmetle
rinde (vardiya hariç) fiilen görev yapan personele 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun değişik 31 inci 
maddesine göre, Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan memurlara ödenen miktar ve nispet
lerde ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

Gerekçe : 
Önergeyle, kurumda normal mesai gün ve saatleri dışında, zaman mefhumuna bağlı ol

maksızın, büyük bir özveriyle çalışan haber, daktilograf, teksirci ve şoför gibi benzeri persone
lin de madde hükmünden yararlandırılarak, mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Ay
rıca, çalışma şartlarının ağırlığı sebebiyle, bu görevleri yapanlar haber hizmetlerinde çalışmak 
istememektedir. Değişiklik önergesiyle kurum içerisinde haberlerde çalışmayı teşvik ve özen
dirme hedeflenmiştir. 

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

seriyetimiz yok, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, önergeyi işleme koyamazsınız. 

BAŞKAN — Niçin?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — içtüzük hükmü efendim. Plan ve Bütçe Komis

yonundan geçmeyen ve malî külfet getiren önergeler, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülme
den buraya getirilemez efendim. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun; size söz vermedim, oturun! 
Hükümet Katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Maddeyi önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2.—Bu Kanun 15.10.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11.11,1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 

• Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin tümünü, kabul edilen önergeyle ve bu başlıkla birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, hayırlı uğurlu olsun. 
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DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
9. — T.C Emekli Sandığı Kanununun 40 ma Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı: 165) (1) 
BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 70 inci sırada bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

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

edenler... Kabul etmeyenler... Rapor okunmayacaktır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güney; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) —. Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesiyle 
ilgili tasarı üzerinde söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bu maddede, "Görevlerinde kalmaları faydalı görüldüğü takdirde; Başbakanlık Müsteşa
rı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Hazine ve Dışticaret Müsteşarının yaş hadleri ortak 
kararla birer yıllık sürelerle en çok üç yıl uzatılabilir" hükmü yer almaktadır. 

Kanımca bu, devlet hayatında doğru bir örnek değildir, bu, sadece üç şahsı ilgilendiren 
ve onların, yaş haddi plan 65 yaşından sonra, birer yıllık sürelerle en çok üç yıl görevlerinin 
uzatılmasını içeren bir tasarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinde daha başka müsteşarlar daha başka genel 
müdürler ve hakikaten, daha önemli mevkilerde görev yapan insanlar var. Bu örnekle yola çı
karsak, artık zamanla, bu bahsetmiş olduğum müsteşarlıklara, müsteşar yardımcılıklarına, genel 
müdürlüklere de bunu teşmil etmiş oluruz. Bu, yanlış bir örnektir, doğru değildir. 

Dahası var ; Mesleklerinde başarı göstermiş, yerleri doldurulamayacak insanlar olarak 
tavsif edilen bu insanlar, doğrudur, hakikaten çok yetenekli, başarılı, nitelikli insanlardır, bu
na diyeceğimiz yoktur; ama, bu görevleri yapabilecek çok insan vardır, yani, bu şekilde eğitil
miş, yetiştirilmiş ve bu görevleri bekleyen insanlar da vardır. Bu bir yarıştır; arkadan gelen in
sanların önünü kapatmaya hakkımız yoktur. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Kimmiş arkadan gelen? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Arkadan gelenler, o mevkii bekleyen, artık yaşı 60'in üzeri

ne çıkmış insanlardır. Değerli arkadaşlarım, bunu siz de takdir edersiniz. 
Bu Mecliste, üniversite öğretim üyesi arkadaşlarımız vardır, onlar çok iyi bilirler; eskiden, 

1750 sayılı Üniversiteler Kanununda, profesörlerin emeklilik yaşı 70 idi, 70 yaşında emekli olur
lardı; ama, sonradan bu yaş 67'ye indirildi ve son derece yetenekli, çok başarılı ordinaryüs 
profesörler ve bazı profesörler emekli edildi. Burada amaç, arkadan gelen insanlara imkân ya
ratmaktı, yolu açmaktı. 

Eğer biz, bu şekilde, insanların önünü kapayan; birkaç kişi için, zorlamayla, özel bazı 
hukuk kaidelerini de görmezlikten gelerek böyle kanunlar çıkarmaya kalkarsak, bunun önünü 
alamayız ve bundan da ülkeye bir fayda gelmez. 

(1) 165 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Burada, bu kısa açıklamayı yaptıklan sonra, değerli Meclise bir teklifte bulunacağım. He
pinizin bildiği gibi, illa kanunla bunlarınsürelerini uzatmak mecburiyeti yok. Bu şahıslar bu 
kadar faydalı ve başarılıysa, hakikaten yerlerine gelecek başka insanlar yoksa, sözleşmeli ola
rak bunların süreleri birer yıl uzatılabilir. Bu var, bu açık. Bu imkân elimizde varken illa bir 
yasa çıkarmanın anlamını, sizin ıttılaınıza bırakıyorum. 

Bu bakımdan, geliniz, bu yolu açmayalım. Çalıştırılmaları gerekiyorsa, sözleşmeli olarak 
çalıştırılsınlar. Yoksa, böyle zorla yasa çıkarırsak, yarın öğretim üyeleri gelecek "70 yaş, 75 
yaş" diyecekler, öbür gün başka kurumlar gelecek "aman, bunlar, yeri hiç doldurulamayacak 
çok önemli insanlardır" diyecekler bu çıkardığımız yasayı da emsal gösterecekler ve bir yanlı
şa başlamış olacağız. 

Ben, bu yasanın bu şekilde çıkarılmasının yanlış olduğunu ve kötü bir örnek olduğunu 
huzurlarınızda tekrar ifade ediyor, inşallah arkadaşlarımız da, benim düşündüğüm Grubumu
zun düşündüğü sçkilde oylarını verirler diye yine iyimser olarak düşünüyor ve bu duygularla 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına buyurun Sayın Elkatmış; buyurun. 
RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Refah Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunarım. 
Emekli Sandığı Kanununun 40 mcı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarı üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Biz, Refah Partisi olarak bu tasarıya aleyhte oy vereceğiz. Zira, bu tasarıyı getiren Hükü

met, daha evvel, işçi ve memurların erken emekliliklerini sağlamak üzere bir kanun tasarısı 
getirmişti. Bundan amaç da kamudaki yığılmaların önlenmesiydi. Bu espiriye aykırı olarak, 
şimdi tam bunun zıddına, bazı kişileri memnun etmek için özel kanun çıkarılıyor ve Meclis 
de buna maalesef alet edilmek isteniyor... Biz, özel kişiler için kanun çıkarılmasına karşıyız; 
ondan dolayıdır ki, bu kanun tasarısına aleyhte oy vereceğiz. ' 

Aynca, burada sadece Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarının görev sürelerinin uzatılması isteniyor. Neden diğer müsteşar
ların, yüksek derecedeki diğer bürokratların veya genel müdürlerin görev sürelerinin uzatılma
sı düşünülmüyor da, sadece bu üç kişinin görev sürelerinin uzatılması buraya getiriliyor?.. Bu
nu da anlamış değiliz, kanun tasarısına bundan dolayı da muhalifiz. 

Ayrıca, bu tasarı kananlaştığı takdirde bir emsal olur, değerli Ülkü Güney arkadaşımızın 
da beyan ettiği gibi, bir gelenek haline gelir. Keza, kamuda görevli çok değerli yönetici arka
daşlarımızın da önü tıkanmış olur. 

Bütün bunların dışında, memleketimizde büyük bir işsizlik hüküm sürmektedir. Biz daha 
fazla kişiye iş imkânı vermek durumunda iken, böyle bir yolun açılması da mahzurludur, bu 
nedenle de bu kanun tasarısına karşıyız. 

Refah Partisi Grubu olarak, kanun tasarısına karşı olduğumuzdan ret oyu vereceğimizi 
bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

Teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elkatmış. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Bozkurt özal; buyurun. 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Kürsüye bir sandalye atalım bari!.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğü

müz bu kanun tasarısının başına "şahsa mahsustur" diye bir ibare daha ilave etmek gereke
cek; belki, önergeyle bunu yazmam lazım. 

Bu kanun tasarısını hazırlayanlar, işlerini iyi biliyorlarmış; Her ne kadar Başbakanlık Müs
teşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarıyla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı diye üç tane 
müsteşarlığı sıraya koyup yazmışlar; ama, hepimiz biliyoruz ki, bugün, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarıyla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarının daha çok seneleri var; çünkü onlar 
gençtir. Demek ki, bu sadece Başbakanlık Müsteşarı için, yani Sayın Necdet Seçkinöz için, 
hazırlanan bir kanun tasarıdır. (DYP sıralarından "olabilir" sesleri) Olabilir, bu Mecliste şa
hıslar için özel kanunlar çıkarabiliriz, yetkimiz var; ama, kanunlar toplum için çıkarılır, sistem 
için çıkarılır; kanunlar şahıslar için çıkarılmaz. 

Sayın Necdet Seçkinöz benim de çok hürmet ettiğim değerli bir insandır, o görevi de iyi 
yaptığını kabul ediyorum; ama, Meclisi bu şekilde kullanarak, bir şahıs için özel kanun çıkar
mak fevkalade yanlıştır prensiben yanlıştır. Eğer, kendisi değerli ise, başka yerde de değerlen? 
dirmek imkânı vardır. Devlet büyüktür, başka yerlerde de değerlendirebiliriz; ama, bir sistemi 
bir hukuk prensibini altüst ederek şahsa mahsus kanun çıkarmamalıyız. Bu, öyle kötü bir yol 
açar ki, yarın ileride herkes eşine, dostuna, akrabasına kanun çıkarmaya kalkar. Burada, ya
pılmak istenenle yapılan iş arasında çok fark olduğunu gördüğüm için bunu söylüyorum. Maksat, 
Sayın Necdet Seçkinöz'ün hizmetlerinden biraz daha istifade etmektir. Makuldür; ama bunun 
için kanun çıkarmayınız; bunun başka yolları da vardır. Bu Meclisi bu işe alet etmeyelim; yarın 
hepimizin sıkıntıları olur. özel kanunlar çakırmayalım. 

Bu düşüncelerle, Sayın Başbakanın da bunu anlayacağını kabul ederek, sözlerime son ve
riyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Şahsı adına Sayın Rüştü Kâzım Yücelen; buyurun. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhalefet şer

himde de bu kanunun bir tek kişi için çıkarılmak istendiğini belirttim, değerli konuşmacı arka
daşlar da belirtiller; ancak işin bir diğer yönü üzerinde durmak istiyorum. 

Bugünkü Meclis gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen Diğer 
işler" kısmında 91 adet kanun teklifi ve tasarısı bulunmakta. Bunun içerisinde, Hükümetin 
koalisyon protokolünde belirttiği, Hükümet ortağı her iki partinin de programlarında belirtti
ği, hakikaten memleketin hayrına olan birçok kanunlar da var; mesela, 6 ncı sırada 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname var; 2 nci sırada Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Kanun Hükmünde Ka
rarname, 8 inci sırada, İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporları var; -ki bunlar koalisyon protokolün
de daha önceden belirtildi- 22 nci sırada, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerinin vermiş 
olduğu Emekli Sandığıyla ilgili bir kanun teklifi var; 86 ncı sırada gene Emekli Sandığını ilgi
lendiren, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı var; 74 üncü sırada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi 
Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı var... 
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Bütün bu kanun tasarı ve teklifleri dururken, Sayın Başbakanı, memleketin bu kadar işi
nin içerisinde, sâdece bu üç kanunu çıkarmak üzere burada meşgul ediyorsunuz; yani, günler
dir, bu kanun teklif ve tasarılarını sırayla görüşseydik, çoğunluğu temin etseydik, bu tasarılara 
da sıra gelirdi ve sırasıyla bunlar da görüşülmüş olurdu; ama, bugün, hem Devlet Planlama 
Teşkilatının, hem Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Müsteşarlarının ve Başbakanlık Müs
teşarının yaş haddi dolmuş, eğer üçü hakkında bu kanunu çıkaramazsak devletin bütün işleri 
duracakmış gibi bu tasarıya öncelik verdik; fakat böyle olmadığını biliyoruz, yaşları daha çok 
müsait, üstelik de, hem Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarını hem Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarını siz getirdiniz. Bu, enflasyon değil ki akşamdan sabaha yaşları 65'e çıksın -yaşları müsait-
ama enflasyon hızı gibi olsa tabiî, yarın sabaha kadar yaşları 65'e çıkar. Bu, enflasyon değil, 
yaş; artması için sene geçmesi lazım üzerinden. Bir tek Başbakanlık Müsteşarının yaş haddin
den emekliliği gelmiştir; ama bunun da başka formülü vardır. Bu tasarının bu kadar acil ka
nunlaşması gereken bir tasarı, olduğunu hiç de tahmin etmiyoruz. Vatandaşların da beklediği 
bunlar değil. 

Ayrıca, bir tek kişiyi ilgilendirdiği için Anayasaya da aykırıdır. Bunun da Meclis zabıtları
na geçmesini istiyorum. Yarın Anayasa Mahkemesine gidildiği zaman oradan geri dönecek bir 
işlemdir. Akla şu gelebilir : Buyurun bunu daha da şümullendirelim, Genelkurmay Başkanı
nın da görev süresini üç seneliğine uzatabilecek bir kanun teklifi verelim... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Anayasaya niye aykırı? 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (Devamla) — Tek kişiye kanun çıktığı için Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kişi değil, makam... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Şu anda sadece bir tek kişi için çıkıyor, ma

kam değil efendim. 
İBRAHtM GÜRDAL (Bursa) — Genel Kurula hitap edin. 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (Devamla) — Efendim, sayın bakanların laf atma alışkanlı

ğı oldukça, tabiî buradaki konuşmacılar da onlara cevap verecektir. Biz sizlere hitap ediyoruz, 
onlara da cevap vereceğiz. 

ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Sizin ne kadar laf attığınızı zabıtlara bakın, okuyun... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Okuyoruz Sayın Kurt... Asıl sizler okuyasınız 

da bilesiniz diye burada bunları söylüyoruz. Gecenin bu saatinde oturduk, sadece bir tek ma
kam için... 

NAFİZ KURT (Samsun) — Olabilir... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Siz de yaptınız... Bunları söylemeye hakkınız var 

mı?. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz?.. Bu ka

dar önemli mi?.. Yani, Doğru Yol Partisinden aday olan başka kimse yok mu buraya getirebile
ceğiniz?.. Bütün makamlara Doğru Yol Partisi adaylarını yerleştiriyorsunuz, oraya da bir tane
sini yerleştirirsiniz; yani Hükümetin işlerini sadece Başbakanlık Müsteşarı mı yapıyor?., Niye 
bu kadar rahatsızsınız, anlamadım doğrusu... (DYP sıralarından gürültüler) 

Hakikaten buna ihtiyacınız varsa, o zaman, buyurun, bu kanunu çıkarın; yarın Türk'Mil-
letine de izah edersiniz; bizim, Başbakanlık Müsteşarına çok ihtiyacımız vardı, bu kanunu 
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o nedenle çıkardık diye; ama, şu geçtiğimiz bir senelik sürede çok başarılı ve size çok faydalı 
olduğunu da söylemeniz mümkün değil. (DYP sıralarından gürültüler) 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücelen. «, 
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 10 kişi ayağa kalktık, yoklama istiyoruz... 

(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce yoklama yaptık... Lütfen... (RP sıralarından gürültü
ler) 15 dakika evvel yoklama yaptık efendim... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan 10 kişi ayağa kalkıp yoklama iste
diğinde, yoklama yapmak zorundasınız. Işari oylamaya geçildiğinde yoklama istenebilir... 

BAŞKAN — Siz onların avukatı değilsiniz; lütfen yerinizde sessiz sedasız oturur musu
nuz... Ayıp oluyor ama... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Yoklama istiyoruz efendim; kimse kalmadı salonda... 

BAŞKAN — 15 dikika önce yoklama yaptık. Lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, İçtüzük dinlemiyorsunuz! 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul edenler... (RP ve ANAP sıralarından gürültü
ler) Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) —• Çoğunluk yok, yoklama istiyoruz... Olmazki!.. 

BAŞKAN — 1 inci maddenin müzakeresine geçiyoruz; oturun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, usule aykırı hareket ediyorsunuz... 

BAŞKAN — Aykırı hareket etmiyorum efendim, yoklama yapılalı 10 dakika oldu... 
1 inci maddeyi okutuyorum : v 
T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin (a) fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a) "Görevlerinde kalmaları faydalı görüldüğü takdirde; Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Plan

lama Teşkilatı Müsteşarı İle Hazine ve Dışticaret Müsteşarının yaş hadleri ortak kararla birer 
yıllık sürelerle en çok üç yıl uzatılabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, aslında tutumunuz için söz iste

yecektim... 
BAŞKAN — Siz, konu hakkında konuşun... 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Kanun tasarısı hakkında konuşacağım gibi, tu
tumunuz hakkında da konuşacağım. 

BAŞKAN — Hayır... Hayır... Konu hakkında konuşacaksınız! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, beni kürsüde kısıtlayamazsımz. 

Çünkü... 
BAŞKAN — Kısıtlarım efendim, konunun dışına çıkarsanız kısıtlarım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ...Çünkü, burada, bugün İçtüzüğe aykırı pek 

çok uygulamalar olmaktadır... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Özal.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yalnız tçtüzüğe değil... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ...Anayasaya da aykırı uygulamalar vardır bu

rada ve... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... Bir saniye... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ...şimdi bu maddenin görüşülmesinde de... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ...aynı şekilde, burada, yoklama istendiği halde... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Orman Bakanlığının lojmanından niye çıkmıyorsunuz? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Çıkarız, çıkarız, merak etmeyin... Siz de bura

dan çıkarsınız... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz buradan çıktığınızda ben de oradan çıka

rım, iyi mi?.. 
BAŞKAN — Sayın özal... Sayın özal, dinler misiniz?.. 
İçtüzük, Madde 67'yi okuyorum : "Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, ken

disini İçtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir..." 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Edebilirsiniz, tamam efendim... İçtüzükten ay

rılmayacağım. 
BAŞKAN — Konudan da ayrılmayın, efendim! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İçtüzüğün yoklamayla ilgili maddesini de okuyunuz; yok

lamadan niye kaçıyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Buyurun, konu hakkında konuşacaksınız! 
YUSUF-BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Konu hakkında konuşuyorum. 
Bugün, maşallah çoğunluğumuz iyi ve burada bulunan herkes şahsa mahsus bir kanun 

tasarısını kanunlaştırmak için bulunuyorlar. Ben de, bu işin yanlış olduğunu söyledim, tekrar 
söylüyorum. İyi ki, geldiniz içeriye; çünkü, daha önce konuştuğumuzda bu çoğunluk yoktu; 
bu çoğunluğa hitap etmek imkânını buluyorum. Tekrar düşüncelerimi arz edeceğim. Sayın Baş
kan, siz de buradasınız... 
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BAŞKAN — Süreniz 5 dakikadır. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, süremin 5 dakika olduğunu biliyo

rum; lütfen süremi inkıtaa, uğratmayınız. 
BAŞKAN — Hatırlatıyorum efendim, hatırlatıyorum; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Şimdi, burada üç tana müsteşarlık gösteriliyor ve deniliyor ki, "bu üç müsteşarlığın ba

şında bulunan müsteşarların yaş hadleri uzatılır." 
Yani özel bir uygulama bu; ama, biliniyor ki, aslında Devlet Planlamanın başında bulu

nan müsteşar genç bir arkadaşımız, Hazinenin başında da genç bir arkadaşımız var; bunlar 
kılıf... Peki, bu, kime yarayacak? Başbakanlık Müsteşarlığında bulunan Sayın Başbakanın ya
kın arkadaşı Sayın Necdet Seçkinöz'ün yaşı dolmuştur, bu ona yarayacak. Bizim de kendisine 
karşı hürmetimiz var, ifade ettim; Sayın Başbakanlık Müsteşarına karşı hürmetim vardır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın özal, siz, 65 yaşını doldurmuş istanbul Deftar-
dırını sözleşmeli çalıştırmadınız mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Batyali... 
YUSUF BOZKURT ÖZÂL (Devamla) — Susturur musunuz efendim.., 
BAŞKAN— Sayın Balyalı... Sayın Balyalı... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Tekrar edeyim, kulakları biraz ağır duyuyor... 
BAŞKAN — İdare amiri yok mu efendim?.. Lütfen... 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Söyleyin efendim; ne söylediniz, bir daha söyle

yin, bir daha söyleyin, işiteyim... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayı bırakın efendim; siz davet ediyorsunuz üyeleri. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, ben davet etmiyorum; ben kimseyi 

küfre davet etmem. 
BAŞKAN — Meclisteki üyelere soru soruyorsunuz, vesaire... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, "Bir daha söyleyeyim" diyor efendim... 
Ben, bütün bu sözlerin hepsine, söyediklerinizin hepsine burada göğüs gererim, yapılan 

yanlış işleri de gelir söylerim. " * 
Kanunlar, toplum için çıkarılır, kanunlar şahsa mahsus olarak çıkarılmaz. Bu Yüce Mec

liste, biz, eğer, böyle bir kanun tasarısına alet ediliyor ve el kaldırıyorsak, bunun vebalini taşı
maya mecburuz diyorum. Ben el kaldırmayacağım; siz el kaldırabilirsiniz. Bir kişinin duru
muyla ilgili olarak hazırlanan bu kanun tasarısına el kaldırırsak, yarın bunu tarih yazacaktır. 
Bu Mecliste, toplumun yararı için değil, tek bir kişinin özlük hakları için özel kanun çıkarılı
yor ve siz, "biz buna el kaldırdık" diyeceksiniz ve bundan da gurur duyacaksınız!,. Katılıyo
rum... (DYP sıralarından gürültüler) Evet efendim. 

Sizin aranızda belki partizanca tutumla bana bağıranlar olabilir; ama, öyle görüyorum 
ki, aranızda susmuş ve bu işin ciddiyetini çok iyi kavrayan milletvekili arkadaşlarımız da var; 
onlara sesleniyorum, bana bağıranlara değil. Bu meselenin ne kadar dejenere edildiğini ifade 
ediyorum. Bir kanunun, topluma yararlı hizmetler için toplum için, bir sistem için çıkarılması 
gerektiği halde bir şahsın özel hukuku için çıkarılmasını tasvip ettiğimiz takdirde, biz tarihe 
karşı sorumlu oluruz. 
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BAŞKAN — Bağlayın efendim, süreniz tamamlandı. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyor, 

teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Söz istiyorum... * 
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Mehmet Elkatmış; buyurun efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Sayın 

- Başkanın, yoklama isteğimiz hakkındaki tutumunu protesto ediyorum. Söz kesmeyle İçtüzük 
maddesini okudu; ama, yoklamayla ilgili içtüzük maddesini nedense okumadı! 

Burada maalesef bir oldubittiyle kanun çıkarılmak isteniyor. Bu, Yüce Meclise leke sür
mektir. 

Bu kanun tasarısıyla bazı kişilere ve bir kişiye özel menfaat sağlanmak istenmektedir. Bu 
kişi prens mi acaba? Hani ya, prenslere karşıydınız?.. Yeni prensler doğuyor!.. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

Saygıyla arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — 65 yaşındaki adam prens olur mu? 
BAŞKAN — Sayın Elkatmış, muhalefet olarak bu anlamdaki girişiminizi saygıyla karşılı

yorum; ama 15-20 dakika önce yoklama yaptığımızı... 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Her zaman isteyebiliriz... 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, olur mu? Sen her zaman istersin de, ben her zaman 

yapmam. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yapmam efendim. Çünkü, şüpheye düş
müyorum, çoğunluk var... 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — içtüzüğe göre şüpheyle ilgisi yok, buna hakkınız 
da yok. 

BAŞKAN — Hayır İçtüzüğe göre değil efendim; 15-20 dakika evvel yoklama istendiği için 
yapmıyorum; uygulama da bu, Sayın Asiltürk. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 1 saati geçti... 
BAŞKAN — Bütün tutanakları inceleyin; uygulama bu efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kabul etmeyenlere bakmıyorsunuz bile Sayın: Başkan!.. 
BAŞKAN — Geçici Madde l'i okutuyorum; 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1.1.1992 ile 31.12.1992 tarihleri arasında 65 yaşını doldurmaları 
sebebiyle 1 inci maddede belirtilen görevlerden emekli olanlara da bu hüküm uygulanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Osman Develioğlu; buyurun efendim. , 
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Sayın Develioğlu süreniz 5 dakikadır. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinde bir değişiklik yapılırken, iktidar ve 
muhalefet, maalesef, her zaman olduğu gibi, uyumsuzluğunu devam ettirmekte. Ben, şuna zi
yadeyle inanıyorum; milletin vekili olan bizler, üzerimize düşeni layıkı veçhile yapamadığımız 
için huzursuzum, sizlerin de huzursuz olmasını bekliyorum. Zira, eğer bir kişi için böyle bir 
yasayı sizden önceki hükümetler çıkarırken, sizler "evet" oyu kullandınız ise, şu anda da mu
halefetten "evet" oyu bekleyebilirsiniz... Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapmayı, bir 
veya birkaç kişi için değil de, devlet hizmetlerinin sürekliliği açısından, devlet bürokrasisinde, 
ileri yaşlarda olmasına rağmen, daha hizmet alınabilecek -bütün kurumlarda çalışan- tüm bü
rokratlarımız için konuşsaydık, hepimizin tavrı aynı olmalıydı. 65 yaşını geçmiş, o yaşa kadar 
devletimize çok güzel hizmetler vermiş insanlarımızın dinamizminden, bilgi birikiminden da
ha uzun yıllar istifade edebilmek mümkündür; ancak, emeklilerle ilgili çok önemli yasalar sı
rada beklerken, üç aydan beri emekliler vergi iadelerini alamamışken, emeklilerin birçokları 
1 milyon 200 bin lira gibi komik bir maaş için kuyruğa girip, sürekli olarak Sayın Başbakanı
mızdan imdat beklerken, böyle bir yasa tasarısıyla vakit geçirmemiz veyahut da birbirimizi in
citecek noktaya gelmemiz, bize göre üzücü hadisedir. 

BAŞKAN — Sayın Konuşmacı yürürlük tarihiyle ilgili konuşuyorsunuz... 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) — Güneydoğu kan gölüne dönmüşken, 4,5 milyon 

insanımız işsizlik ve sefaletle kucaklaşmış boğuşken; bizler, burada, birkaç kişinin çıkarını mev
kiini veya makamını korumak için birbirimizi incitiyorsak, yazık ediyoruz demektir. 

Bizim, Milliyetçi Çalışma Partililer olarak, ülkücüler olarak, Hükümete tanıdığımız bir 
yıllık avans bitmiş durumdadır ve şu andan itibaren şunu söylüyorum : Biz, doğruda, iyide, 
güzelde, memleketimiz yararına alınacak kararlarda iktidarda kim olursa olsun, onun yanın
dayız; ama, yanlışta kesinlikle birlikte olamayız, olmamız da mümkün değildir. 

Burada, emeklilik yaşı gelmiş bir kişinin tekrar göreve devam edebilmesi için özel yasa 
çıkarmaya çalışırken, tç Anadolu Bölgesinin göbeğinde, Kayseri'de, 205 öğrencinin kayıtlı bu
lunduğu bir ilkokulu vekil bir öğretmenle açtırmanın ıstırabını yaşamamız lazım. 

Konulara daha yakın ilgi duyulması ve bu yasaların, kişiler bazında değil de, geleceğe yö
nelik ve toplum bazında çıkarılması en büyük arzumuzdur. . 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kanun hangi tarihte yürürlüğe girsin; onu söyle; onun için 
söz aldınız... 

OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) —• Ona siz karar vereceksiniz, istediğiniz tarihte baş
latabilirsiniz, öna bir itirazımız yok; ancak, şunu hiçbir zaman unutmayın; bu koltuklar sizin 
için de ebedî ve baki değildir, herkesin bir hesabı vardır, Cenabı Hakkın da bir hesabı vardır. 

Bir sağlık müdürünü (Kayseri Sağlık Müdürünü) -Sayın Başbakanınla da bu notu iletmiş 
olayım bu vesileyle- sağlık müdürlüğünden alınıp Çorum'un bir köyüne doktor olarak gönde
ren bu İktidar, size baki kalmayacaktır. 

Arz ediyor, saygılar sunuyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Orası da memleketin bir köşesi değil mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Develioğlu, yürürlük tarihiyle ilgili bir şey de söyleseydiniz iyi olur

du... (Gülüşmeler) 
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2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : • / • 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN *— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Alınmış olan karar gereğince görüşeceğimiz kanun tasarısı ve teklifleri bitmiştir. 
Sözlü sorularla Meclis araştırması ve genel görüşme Önergelerini görüşmek için, 6 Ekim 

1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

VII.— SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu 'nun, Hakkâri-Yüksekova 'da devlet terörü estiri

liyor başlıklı habere ilişkin sorusu ve içişleri Bakam ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/283) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
Hakkâri'ye bağlı Yüksekova'da Devlet Terörü estiriliyor. Başlıklı haberde Peşmerge kılığı

na giren güvenlik kuvvetlerinin yüzlerce dükkâna zarar verdikleri ve halkı dipçik ve coplarla 
hırpaladıkları belirtilmekte olup; 

1. Bu haber doğru mudur. Doğru ise sorumluları hakkında yasal bir işlem yapılmış mıdır? 
2. tnsan Haklarından bahseden Hükümetinizin insana reva gördüğü bu tür hadiseleri na

sıl karşılıyorsunuz? 
3. Bu tür hadiselerin tekrarlanmaması için ne gibi tedbirler alacaksınız? 
4. Bu olayda zarar gören esnafın zararlarını karşılayacak mısınız? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 30.9.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : R05.1.EGM.0.12.01.01. 
Şube : Tbp. 01. (E) 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : T.B.M.M. Başkanlığının" 11.9.1992 gün ve KAN.KAR.Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/283-2096/11047 sayılı yazısı. 
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Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Bakanlı
ğımızca yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Hakkâri'ye bağlı Yüksekova'da Devlet terörü estiriliyor başlıklı haber doğru değildir. 
30.7.1992 günü saat: 01.10 sıralarında Yüksekova ilçe merkezine sızan bir grup PKK militanı 
ipek Mahallesinde bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı hizmet binasına roketa
tar ve uzun namlulu silahlarla saldırmış, bu saldırı neticesinde ilçede bazı binaların hasar gör
düğü tespit edilmiştir. 

PKK militanları ve sempatizanlarınca Güvenlik kuvvetleri halkı cezalandırıyor şeklinde 
kamuoyunu yanıltma, halkın devlete olan güvenini sarsma, halkla güvenlik kuvvetlerini karşı 
karşıya getirme ve bu tür asılsız suçlamalarla bölgede görev yapan güvenlik güçlerini yıprat
mak için yapılan bir provakasyon olduğu anlaşılmıştır. 

Buna göre PKK militanları ve sempatizanlarınca dükkânları tahrip edilen vatandaşları
mızın bu güne kadar olduğu gibi bu olayda da zararları karşılanacaktır. 

Bölgede görev yapan güvenlik kuvvetlerimiz halkın can güvenliği ve huzur içerisinde ya
şamlarını idame ettirmek amaçlı, görevlerinin bilincinde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı 
bir şekilde görevlerini ifa etmekle hükümlüdürler. - ' 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

Jg$ğ&£: 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1.2) 

2. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlü ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

3. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) ' 

5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını,ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 iner, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

6. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

7. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

8. -— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

9. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlü ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşları
mızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin te
spiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve. 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

10. — 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) 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER • 

11. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

12. —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) 

13. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amaayla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

14. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

15. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

19. — Şırnak 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) 

20. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 
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22. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) • • • . • • 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

24. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

25. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

26. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

27. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

28. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

31. — 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) 

32. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybım 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) * 
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33. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, 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) 

34. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarım ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

35. — 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, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

36. — 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, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

37. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

38. — 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, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

39. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) < 

40. — 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, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

41. — 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) 

42. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ünctl maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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43. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 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) 

44. — 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) 

45. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

46. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

47. — 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) 

48. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) ' 

49. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

50. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

51. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 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) 
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53. — 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, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

54. — 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) 

55. — 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) 

56. — 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 iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkammn 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) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarım ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis.araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

59. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

60. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

61. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'm İstan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannça bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

0 
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62. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
İ 02 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si, (10/66) 

63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

64. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

65. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

66. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkas
ya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

67. ••- Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özel
likle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

68. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kaf
kaslar'da yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

69. — D.Y.P. Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve S.H.P. 
Grup Başkanvckili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhaz-
ya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 
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1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*3. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapı
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

*4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

*6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

" *9. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları 
zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/90) 

*10. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

*11. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) • ' , 

12. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/102) 

13. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

14. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

15. — 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)" 

16. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

17. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 
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18. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

19. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*20. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

21. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

23. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/135) 

*25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/136) 

*26.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/137) 

*27. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Dcmirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

*28. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

*29. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - An
dırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/142) • . - • • ' * 

*30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

•31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/144) 

*32. — Kahramanmaraş Milletvekili Has«n Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 
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*33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

34. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

*36. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

37. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

*38. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

39. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

*40. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

41. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

42. — 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) 

43 — 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) • • . . ' . 

44. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

45. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

11 -

10 UNCU BİRLEŞİM 



6 

S Ö Z L Ü S O R U LA R 

. 47. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

48. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'm, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

50. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) * 

*51. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

*52. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) ' , 

53. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'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) 

57. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

58. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

59. — 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) 

60. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/177) 

61. — 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 Yarduncısmdan sözlü soru önergesi 
(6/178) 
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62.— Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon îli Şuhut ilçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

63. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

64. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

*65. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'ım, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

^66. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak- söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

67. — 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) 

68. —Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. ÖğretmenlerBankası'mn 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

69. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımım destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

70. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

*71. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bîr Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

*73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*74. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

75. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

76. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerlcr'in, İl Çevre Koruma Vakıf
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü som önergesi (6/Î96) 

; _ _ 0 — 
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77. — 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) 

78. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

81. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesin
de yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

82. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarı-
oğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/203) 

83 .— 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) 

84. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

85. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

86. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

87. — 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) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

89. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

90. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün gö
revden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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93. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

94. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

95. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendirme 
Vakfı (SlSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/217) 

96.— 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) 

97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, 
Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

100 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

103. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

104. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

105. — 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) 

106. — 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) 

107 — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

108. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sanveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 
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109.— Karaman Milletvekili S. Osman Sevirnli'nin, Karaman ilinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

110. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevirnli'nin, Karaman İli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sanveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

111. — Giresun Milletvekili Burhan ÎCara'mn, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özeî izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

112. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevirnli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

114. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür, Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

115. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişldn Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

116. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

117. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

118. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

119. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
.Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

120. — 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) . 

121. — 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) 

122. — 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) 

123. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

124. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/246) 
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125. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'mn, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

126. — 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) 

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

130. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şend iller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

132. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) ' 

133. — içel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü sam önergesi (6/258) 

134. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

135. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

136. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

137. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

138. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

139. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 
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140. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

141. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

142. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

143. — 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) 

144. _ Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

145. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

146. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - tkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

147. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) v 

148. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile,.tren seferlerine ilişkin.Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

149. — izmir Milletvekili Halil Çulhaöğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

150. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

151. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

152. —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) 

153. — 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) 

154. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

155. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

156. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 
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157. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

158. — 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) 

159. — 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) 

160. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

161. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

162̂  — 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) 

163. — 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) 

164. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin -Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

165. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/289) 

166. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

167. — 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) 

168. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

169. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

170. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

171. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 
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172. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

173. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

174. — 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) 

175. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

176. — 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) 

177. — 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) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

179. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

180. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artınmı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü som önergesi (6/306) 

181. — 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) 

182. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

183. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanımdan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

184. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, idil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

185. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve istanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) ' ' , . 

186. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce- Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
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187. — 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) 

188. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ım, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırhk ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

189. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

190. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarandan sözlü soru önergesi (6/316) 

191. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

192. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

193. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

194. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

195. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

197. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/323) , 

198. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ye Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

200. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

201. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakamndan sözlü soru önergesi (6/328) 
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202. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

203. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

204. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

205. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

206. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 

207. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336) 

208. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337) 

209. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

210. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

211. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

212. — Bitlis Milletvekili Edip Safder GaydaU'nm, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın.ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

213. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

214. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Antaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

22 
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217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) ' * 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

219. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

220. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

221. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen 
Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

222. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarba
kır muhabirinin ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

223. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kur
tul ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge-

, si (6/353) 
224. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokârsu Köyü 

yakınlannda 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 
225. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 

doktorun öldürülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 
226. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko

nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

227. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü 
ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/358) 

228. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azer
baycan'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/359) 

229. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ye Spor Genel Müdürlü
ğünün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

230. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

231. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/362) 

232. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada 
öncelikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/363) 
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233. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

234. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzası
nın Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/365) 

235. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakı çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

236. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) 

237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

238. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'İn, basında yer alan Emlak 
Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/369) 

239. T- Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ah-
latlıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

240. -— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli bo
yutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) 

241. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda gi
derek artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

242. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirlili
ğine yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

243. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

244. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği per
sonel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

245. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

246. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/377) 

24 
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247. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta gö
revli imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378) 

248.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

249. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teş
kilatı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

250. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

251. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

252. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

253. — İçel Milletvekili Ali Er'in* İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

254. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/385) 

255. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) 

256. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

257. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

258. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) 

259. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

260. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline ya
pılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/391) 

261. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

,262. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta lline.yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 
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263. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlü'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

264. — İstanbul Milletvekili Fevzi îşbaşaran'ın, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

265. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta ilme yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

266. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

267. —Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

268.— Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

269. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) 

270. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

271. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

272. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

273. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

274. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

275. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

276. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/407) 

277- — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

278. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

279. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/410) 

26 
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280. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz ve
rip vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

281. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman 
tapulanmasmdan önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

282. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, basında yer alan TEK'le 
ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/413) 

283. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

284. — îstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden ya
pılandırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

285. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VÎP) hak
kında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) 

286. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bo
zuk fırın ve ocakların GlMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

287. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkın
da basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazîne ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Göreyleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporlan (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi 2.7.1992) 

2. -— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, İ/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. —Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname-ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporlan (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi .-6.7.1992) 

6.— 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — Harp Okulları Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 25.8.1992) 

8. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma ta
rihi : 30.6.1992) 

9. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
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10. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, 
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

XII . — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2,7.1992) 

X 14. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) ~ 

X 16. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

18. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

19. —Adana Milletvekili Halit Dağlı'nm, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi ;5LS,1992> 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-

oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 21. — 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) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile izmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağılma tarihi : 2.7.1992) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

24. — 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) 

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını înceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasınm Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 26. — 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) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

30 
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X 28. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 

Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtımı tari
hi : 25.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

36. —Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Ranoru (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992} 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 42. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) .. 

43. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma'tarihi : 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50.— Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında .Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 52. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı : 
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

55. —Adıyaman Milletvekili Ceîâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

56. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

57. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
îşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

68. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadışmın, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

70. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı: 165) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1992) 

34 
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71. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayıhtcra ve îflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

74. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406/1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş. Yasasın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

77. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde Öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9,1992) 
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X 81. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısıve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi ; 23.9.1992) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

84. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 85. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

86. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

87. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 89. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 90. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 91. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 133) 

Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 

(1/407) 

T.C. 
Başbakanlık 22.5.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : B.02.0.KKG/101-341/Ö4471 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 
20.5.1992 tarihinde kararlaştırılan "Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasan sı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Detnirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Halen yürürlükte bulunan Harp Okulları Kanunu hükümlerine göre, kız öğrencilerin harp 
okullarına alınmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bayanların dış kaynaktan muvaz
zaf subaylığa alınmaları yasal düzenlemelerle imkân dahiline sokulabilmektedir. 

Taslak ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinde gittikçe artan bayan subay istihdamına bağlı olarak, 
bunların çalıştırılmalarında etkinliği artırmak ve daha iyi askerî eğitim görmüş bayan subay 
yetiştirmek amacıyla, muharebe destek ve muharebe hizmet destek birliklerinde görevlendiril
mek üzere harp okullarından bayan subay mezun edilmesi öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, kaynaktan yetiştirmede bayanlara sınırlama konulması nedeniyle ortaya 
çıkan çelişkili durum, Harp Okulları Kanununda yapılan bu değişiklikle giderilmiş olacaktır. 

Ayrıca, Türkiye'nin bağımsızlığını yeni kazanan eski Sovyetler cumhuriyetleri ile gelişen 
askerî ilişkileri ve bu ilişkilerin gelecekte kazanacağı boyutlar, bu ülkelerle askerî alanda çok 
taraflı andlaşmalar yapılmasını da gerekli kılmaktadır. 

Bu nedenle, yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri için yapılacak 
andlaşmaların, sadece iki devlet arasında imzalanacak ikili anlaşmalar şeklinde değil, ikiden 
çok devletin birlikte yapacağı çok taraflı anlaşmalar şeklinde de gerçekleştirilmesi imkânı geti
rilmektedir. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madde ile; genel gerekçede belirtilen nedenlerle, 1462 sayılı Harp Okulları 
Kanununun "Giriş şartları'* başlıklı değişik 3 üncü maddesinde yer alan "erkek öğrenci" şartı 
kaldırılarak, harp okullarına kız öğrenci alınmasına imkân sağlanmaktatır. Diğer taraftan, ya
bancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabulü için çok taraflı anlaşmaların da yapılabil
mesini sağlamak amacıyla, maddedeki "ikili anlaşmalarla" ibaresi "anlaşmalarla" şeklinde 
değiştirilmektedir, 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3.• — Yürütme maddesidir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 18.6.1992 

Esas No. : 1/407.t 
Karar No. : 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Komis
yonumuzun 18.6.1992 tarihli 11 inci Birleşiminde Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de 
iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi; Harp Okulları Kanunu* hükümlerine göre, kız öğrenciler harp okullarına 
alınmamakta, yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri ise yapılacak ikili 
anlaşmalarla mümkün olmaktadır. 

Söz konusu Kanunun 3 üncü maddesinde değişiklik öngören Kanun Tasarısı ile; maddede 
yer alan "erkek öğrenci" şartı kaldırılarak, harp okullarına kız öğrencilerin de alınmasına im
kân sağlanmakta, öte yandan, yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri 
için yapılacak anlaşmaların sadece iki devlet arasında imzalanacak ikili anlaşmalar şeklinde 
değil, ikiden çok devletin birlikte yapacağı çok taraflı anlaşmalar şeklinde de gerçekleştirilme
si imkânı getirilmektedir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; gerekçede ileri sürülen hususlar ve yapılan 
tamamlayıcı açıklamalar da dikkate alınarak, Tasarının tümü Komisyonumuzca uygun bulun
muş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.. 

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

olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 
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Başkan 
A, Baki Tuğ 

Ankara 
Sözcü 

Mustafa Kaçmaz 
Van 
Üye 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Üye 
Eilıem Kelekçi 

Afyon 

Üye 
Asım Kaleli 

içel 

Üye 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 

Üye 
Sü/ıa Tanık 

izmir 

Üye 
Faruk Saydam 

Manisa 

Başkanvekili 
Urd Köklü 

Uşak 
Kâtip 

M. Sabri Güner 
Kars 
Üye 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

Üye 
Yücel Seçkiner 

Ankara 

Üye • 
Mukadder Başeğmez 

istanbul 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

istanbul 

Üye 
Tevfik Diker 

Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun değişik 3 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 3. — Harp Okullarının öğrenci kaynağı askerî liselerdir. Ancak, ihtiyaç halinde, 
sivil liselerin fen kolunu bitirenlerden sınav ile öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerin harp 
okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun 
kararı üzerine yapılacak anlaşmalarla olur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı V. 
E. Faralyalı 

Devlet Bakanı 
î. Tez 

Devlet Bakanı 
Prof T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı V. 
K. Toptan 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevlıeri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı V. 
Prof. T Akyol 
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 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay • 

İçişleri Bakanı 
7. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof O. Kumbaracıbası 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çahşma ve Sos. Güvenlik Bakanı Y. 
M. Kahraman 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı Y. 
•M. S. Oktay 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 



MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Tasarının 2 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• taüiBH' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M.. (S. Sayısı: 147) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanveldli Bursa Milletveldli 
Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup Başkanveldli Bayburt 
Milletveldli Ülkü Güney, Sosyaîdemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanveldli İçel Milletveldli Aydın Güven Gürkan ile Refah 
Partisi Grup Başkanveldli Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 
ve Bolu Milletveldli Nazmi Çiloğlu'nun, 11.11.1983 Tarihli 
ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla. . ~ 

Turlum Tayan Ülkü Güney 
Bursa Bayburt 

Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 
İçel Kocaeli 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

GEREKÇE 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun haber, program ve teknik hizmetlerinde çalışma sa
atlerine bağlı kalmaksızın büyük özveriyle görev yapan personele Başbakanlık Merkez Teşkila
tında çalışan memurlara ödenen miktarda fazla çalışma ücreti ödenmesi amaçlanmıştır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 1.21992 

Esas No. : 2/375 
Karar No. : 65 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli 
Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazrrii Çiloğlu tarafından hazırlanarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 17.6.1992 tarihinde Komisyonumu
za havale edilen "11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi." Komisyonumuzun 1.7.1992 tarihli 44 üncü birle
şiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun başkanlığında Maliye ve Güm
rük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Teklifle, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun haber, program ve teknik hizmetlerinde 
çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın büyük özveriyle görev yapan personeline Başbakanlık Mer
kez Teşkilatında çalışan memurlara ödenen miktarda fazla çalışma ücreti ödenmesi amaçlan
maktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Teklif ile getirilen düzenlemenin hem Başbakanlığa bağlı olarak çalışan diğer kuruluş

larda hem de TRT bünyesinde, çalışan personelden kapsam dışında kalan personel nedeniyle 
sakıncalar yaratabileceği, 

— TRT İmkanlarının teklifle getirilen malî yükü karşılamak açısından yetersiz kalacağı, 
kurumun yayıncılara ve programlara ayırabildiği bütçenin bile çok kısıtlı olduğu, 

yolunda ileri sürülen görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

TRT bütçesinin getirilen malî yükü karşılayabileceği, TRT'nin özel televizyonlar karşısın
da rekabet göçünü artırmaya yönelik bazı tedbirleri almak zorunda olduğu, kurum personeli
nin 24 saat büyük fedakarlıkla yürütmeye çalıştığı hizmetlerini imkanlar ölçüsünde malî yön
den desteklemekte büyük yarar olacağı ifade edilmiştir. Daha sonra teklif ve gerekçesi Komis
yonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesinde yapılan yeni düzenleme ile kapsamının genişletilmesi ve ek madde 
yerine TRT Kanununun 52 nci maddesine bir fıkra eklenmesi şeklinde değiştirilmesiyle, 

. Teklifin yürürlüğe ilişkin 2 nci maddesi yürürlük tarihinin 15 Ekim 1992 olarak belirlen
mesi suretiyle ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca teklifin başlığı yapılan düzenlemeye uygun şekilde değiştirilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :. 147) 
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Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 

Üye 
işin Çelebi 

îzmir 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Bahaltin Alagöz 

Gaziantep 

Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 147) 



DOĞRU YOL PARTİSİ GURUP BAŞKANVEKİLl BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TA
YAN, ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLl BAYBURT MİLLETVEKİLİ ÜLKÜ 
GÜNEY, SOSYÂLDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLl İÇEL MİLLET
VEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜRKAN ÎLE REFAH PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLl KO
CAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN VE BOLU MİLLETVEKİLİ NAZMİ ÇİLOĞ-
LUNUN 11.11.1983 TARİHLİ VE 2954 SAYILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KA

NUNUNA BlR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 11.11.1983 tarihli ve 2954 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haber, program ve teknik hizmetle
rinde (vardiye hariç) fiilen görev yapan personele 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun değişik 31 inci 
Maddesine göre, Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan memurlara ödenen miktar ve nispet
lerde ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 147) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

11.11.1983 Tarildi ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Haklanda Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 11.11.1983 tarihli ve 2954 Sayılı Kanunun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Kurumun program, haber ve teknik hizmetler kadrolarında görev yapan personeline, 3056 
Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkında Kanunun değişik 31 inci maddesine göre, Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalı
şan memurlara ödenen miktar ve nispetlerde ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir." 

MADDE 2. — Bu Kanun 15.10.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

nessDG 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 147) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 165) 

T.C Emeldi Sandığı Kanununun.40 mcr Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Fian ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/445) 

TC. 
Başbakanlık ! 28.8.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-405/06182 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.8.1992 tarihinde kararlaştırılan "T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genci Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin teminini ar/, ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

GEREKÇE 

T.C. Emekli Sandığı Kanumınun 40 inci maddesinin (a) fıkrasında Sayıştay, Danıştay ve 
Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı, Başkanın Sözcüsü ve Cumhuriyet Başsavcı
sının yaş hadlerinin Bakanlar Kurulunca birer yıllık sürelerle üç yıl uzatılabileceği hükme bağ
lanmış, ancak; Anayasanın 140 inci, 10.11.1983 tarihli ve 2949 sayılı Kanunun 12 nci, 21.2.1967 
tarihli ve 832 sayılı Kanunun 7 nci maddeleri ile bu fıkrada sayılanların yaş haddi 65 olarak 
tespit edilmiş ve 65 yaşından sonra üç yıl daha çalıştırılmalarına ilişkin hükmün uygulama im
kânı kalmamıştır. Bu nedenle maddeden söz konusu unvanlar çıkarılmıştır. 

Başbakanlık Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarlığı görevleri bilgi, beceri ve deneyim gerektiren görevler olduğundan bu kadrolara 
atananların 65 yaşından sonra da bu niteliklerinden yararlanılması ortak kararla uygun görü
leceklerin görevlerinin birer yıllık sürelerle en çok üç yıl uzatılması imkânı getirilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 17.9.1992 

Esas No. : 1/445 , . 
Karar No. : 69 . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 24.8.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve Başkanlıkça 1.9.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "T.C. Emekli Sandığı 



Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonu
muzun 17.9.1992 tarihinde yaptığı 2 nci birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ekrem 
Ceyhun'un Başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Dsvlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin (a) fıkrasında sayılan
ların, Anayasanın 140 inci, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 12 nci ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 7 nci Maddeleri ile yaş haddi 65 
olarak tespit edilmiş olup, 65 yaşından sonra 3 yıl daha çalıştırılma hükmünün uygulanma im
kânı kalmamıştır. 

Tasarı ile, bilgi, beceri ve deneyim gerektiren Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Hazineye Dışticaret Müsteşarlıklarının, Müsteşar kadrolarına atananların, 65 yaşından sonra 
da bu niteliklerinden yararlanılması amacıyla, ortak kararla görevlerinin birer yıllık sürelerle 
en çok üç yıl uzatılabilmesi öngörülmektedir. 

Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalardan sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyo
numuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiş, bu maddede belirtilen görevlerden 1.1.1992 
ile 31.12.1992 tarihleri arasında 65 yaşını doldurmaları sebebiyle emekli olanların da yararlan
dırılmalarını öngören bir metin, tasarıya geçici 1 inci madde olarak ilave edilmiş, yürürlük ve 
yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Üye 

Halil Demir 
Aksaray 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

M. Haluk Müftüler 
Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay < 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

izmir 
Üye y: 

, Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sözcü 
Mahmut öztürk 

Aksaray 
Üye 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Üye 
Mustafa Çitoğlu 

Burdur 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Bahattin Alagöz 

Gaziantep 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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MUHALEFET ŞERHÎM 

Türkiye Cumhuriyetinde her görevi yapabilecek bilgi beceri ve deneyime sahip birden faz
la vatandaşı yetiştiren ve barındıran bir devlet olmuştur. 

Bu kanun bütün meslek hayatı boyunca en yüksek makam olarak gördüğü Müsteşarlık 
makamı için kendisini hazırlayan bürokratlarımızın şevkini kıracak ve o makamda bulunanla- > 
nnda bilgi ve becerilerini alt kadrolara aktarmama, saklama gibi durumları akla getirecektir. 

Kaldı ki; şu anda Devlet Planlama ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı görevleri genç arka
daşlar tarafından yürütülmektedir. Bu kanun sanki bir tek kişi için getiriliyormuş kanaatini 
bende uyandırdığı için muhalifim. 

17.9.1992 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 165) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TJC Emeldi Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarlısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin (a) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilrniştir. 

a) "Görevlerinde kalmaları faydalı görüldüğü takdirde; Başbakanlık Müsteşarı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Hazine ve Dışticaret Müsteşarıntn yaş hadleri ortak kararla 
birer yıllık sürelerle en çok üç yıl uzatılabilir." 

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

S. Demirci , 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. İnönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

• / Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. 77 Ahyol 
Devlet Bakanı 
O. Kikrcioğlu 

Devlet Bakanı Y. 
M. Batallt 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Ahuna 

Tarım ve Köyişlerî Bakanı Y. 
A. Gönen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakam 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
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 : 165) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

T.C Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1.1.1992 ile 31.12.1992 tarihleri arasında 65 yaşını doldurmaları 

sebebiyle 1 inci maddede belirtilen görevlerden emekli olanlara da bu hüküm uygulanabilir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.' : O . 
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