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I I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ankara Milletvekili Baki Tuğ, şahsı, partisi ve Millî Savunma Komisyonu üyeleriyle ilgili 

olarak bir gazetede yer alan asılsız iddialara, 
istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sö

zen'in uygulamalarına, Küçükçektaıece ilçe Belediyesindeki olaylar ve bu olaylar karşısında içiş
leri Bakanının tutumuna, 

Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek 4e, yoğunlaşan vali istifalarına ve iktidara ters düşen 
bürokratların cezalandırılmalarına; -

ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutlukla gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ıri dö

nüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet ede
ceğine; 

Somali'ye gidecek olan : 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcılığına Devlet Bakanı ibrahim Tez'in, 
Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, içiş

leri Bakanı ismet Sezgin'in; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı, 
Tarım ve Köyişleri eski Bakanı ilker Tuncay'ın, siyasî propaganda amaçlı kitapçık, parti 

amblemli ve kendi imzasını taşıyan mesaj ile poster, zarf ve etiketleri 1991 yılında yapılan genel 
seçim öncesi Bakanlık Tdayın Daire Başkanlığı matbaalarında bastırması ve bunları Çankırı köy
lerinde dağıttırması hususundaki M : 373 sayı ve 23.11.1992 tarihli olur ile, Başbakanlığın 10 
Şubat 1993 tarihli 06-00135 sayılı yazılarına ekli olarak Tarım ve Köyişleri eski Bakanı ilker 
Tuncay'ın durumunun, 

Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımız için inşa ettirilen ko
nutlarla ilgili işlemlerin incelenmesi ve soruşturulması sonucunda, eski Başbakan Yıldırım Ak-
bulut, Devlet eski Bakanları Cengiz Tuncer (vefat etmiştir), Işın Çelebi, ismet özarslan, Ercü
ment Konukman, Mehmet Çevik, Cemil Çiçek, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahve
ci (vefat etmiştir), Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret 
eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt'un durum- . 
larının, 

Türkiye Kalkınma Bankasınca 1989, 1990 ve 1991 yıllarında temsil ve ağırlama giderleri 
ödeneklerinden ilgili Devlet Bakanlığı adına yapılan harcamaların hangilerinin kişisel nitelikte 
bir harcama olduğu, hangilerinin kamu hizmetinin gereği bulunduğu hususlarının incelenmesi 
ve soruşturulması sonucunda, Devlet eski Bakanları Işın Çelebi ve Ekrem Pakdemirli'nin du
rumlarının; 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre değerlendirilmek üzere TBMM'nin takdirine su
nulmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkereleriyle, 

Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergele
rin sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzayla verilebileceğine; böyle bir önerge 
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olmadan, TBMM Başkanlığının, söz konusu dosyalarla ilgili olarak Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin bir işlemi resen yürütmesine imkân bulunmadığına; konunun Genel Kurula su
nulmasına ve dosyanın milletvekillerinin tetkik ve takdirine açılmasının uygun mütalaa edildi
ğine dair Başkanlık tezkereleri ve 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Bölgesine tahsis 
edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak öne sürülen 
iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
önergenin gündemde yerini alacağı, öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye - Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu

nun kurulmasına ilişkin Başkanlık, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'a yapacağı resmî 

ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık; 
Tezkereleri ile, 

Bazı kanun tasarı ve tekliflerinin gündemdeki sıralarına ve Genel Kurulun 19.2.1993 Cu
ma günü de çalışmasına, 17.2.1993 Çarşamba, 18.2.1993 Perşembe ve 19.2.1993 Cuma günle
rinde çalışmaların saat 21.00'e kadar sürdürülmesine ve 17.2.1993 Çarşamba günkü birleşimde 
sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 
Birleştirilerek görüşülmesi daha önce kararlaştırılmış olan : 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölgesinde yapılan 

kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını, son depremde meyda
na gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını (10/41), 

Aydın Milletvekili Cengiz Âltınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerinde meydana 
gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri (10/42), 

Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde yıkılan kamu
ya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını (10/45), 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadışının, Erzincan depreminde binaların 
yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını (10/50), 

Tespit-etmek, 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde zarar gören va

tandaşlara yapılan nakdî yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştırmak ve gerekli ön
lemleri almak (10/66); 

Amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, yapılan öngörüşmeler-
den sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 

Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut, Erzincan depreminde yıkılan binalara ilişkin Meclis 
araştırması önergesi dolayısıyla Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, SHP Grubu adına yap
tığı konuşmasında şahsıyla ilgili ileri sürdüğü görüşlere karşı bir açıklamada bulundu. 
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17 Ocak 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.32'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Halil ibrahim Artvinli 
Konya; Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılay Saygın (İzmir) 

i 0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda 

bulunan sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica 
ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili İbrahim özdemir'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İçişleri Bakam İsmet Sezgindin, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis ve altı suba

yın bir uçak kazasında hayatlarını kaybetmelerine ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler, RP Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, DYP Ankara 
Milletvekili Baki Tuğ, SHP Çorum Millevtekili Cemal Şahin ve CHP Kırşehir Milletvekili Coş
kun Gökalp'ın grupları adına konuşmaları 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bu
günkü müessif uçak kazası nedeniyle Genel Kurula bilgi vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de

ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; yüksek huzurlarınıza, çok elim bir haberi sizlere ulaştırmak 
için çıkmış bulunuyorum. 

Bugün saat 12.20 sularında, Güvercinlik'teki Kara Kuvvetleri Havacılık Okulundan kal
kan, Sayın Jandarma Genel Komutanımızın ve beraberlerinde Emir Subayı Piyade Albay Fa
hir Işık, Kaptan Pilot Binbaşı Yaşar Erian, Pilot Yüzbaşı Tuğrul Sezginler ve Teknisyen Kı
demli Başçavuş Emin öner'in bulunduğu Beacvheraft - 200 motorlu 6 kişilik uçağın pilotu, 
hareketinden birkaç dakika sonra, her iki motorunda da arıza çıktığını, Esenfboğa'ya iniş yap
mak mecburiyetinde olduğunu ve Esenboğa'ya doğru yol aldığını kuleyle yaptığı temasta söy
lüyor. Bundan bir iki dakika sonra da radardan çıkan uçak, adeta pike yapar gibi, Yenimahalle 
Birinci Duraktaki PTT'ye ait hangarların bulunduğu bir meydana çakılıyor ve maalesef, bu 
elim uçak kazasında, bütün kıta hayatını en güç görevlerle ve başarılarla süsleyen, vatanper
ver, milliyetçi ve demokratik düzenin bir askeri olan, Türk Ordusunun yetiştirdiği çok değerli 
askerlerden Jandarma Genel Komutanımızı kayediyoruz. 

Beraberinde, Emir Subayı Piyade Albay Fahir Işık ile Amerika da eğitim görmüş olup 
çok kısa bir zaman önce bakım kursunu çok başarıyla tamamlamış iki pilot gencimiz ve bir 
teknisyen kıdemli başçavuşumuz da bu elim kazada hayatlarını yitirdiler. 
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Bu acı haberi, üzülerek ve büyük bir sıkıntı içerisinde, Yüce Meclisimize sunmak istedim. 
Hepiniz adına, Ordumuza, Jandarma Genel Komutanlığına, kederli ailesine asker arkadaşlar 
nna ve Türk Milletine başsağlığı, geride kalanlarına uzun ömür diliyor, ecir ve sabır temenni 
ediyorum. 

Kazada, ilk yapılan tespitlerimize göre, uçakta bulunan her iki motorun arızasından baş 
ka bir olayın mevcudiyeti görülmüyor; ama bütün bunlara rağmen, gerek Genelkurmay ve ge
rekse ilgililer, gerekli incelemeleri yapıyorlar. Sonucu, hem Yüce Meclisimize ve hem de muh
terem kamuoyuna ayrıca duyuracağız. 

Saygılar sunanm efendim. . 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Bu elim vakanın üzüntüsünü Başkanlığımız da paylaşıyor. Kaza sonucu hayatını yitiren 

milletimizin değerli evlatlarına Allah'tan rahmet, milletimize ve geride kalanlarına da başsağ
lığı diliyoruz. 

M. VEHBÎ DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hükümetin yaptığı bu açıklama üzerine, grupları adına Sayın Dinçerler ve 

Sayın Kazan söz istemişlerdir. Şimdi, sırasıyla kendilerine söz vereceğim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Dinçerler, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; fevkalade elim bir haberi almış bulunuyoruz. Gerçekten üzüntümüz büyüktür. 
Ordumuzun ve ülkemizin, yetişmiş, vatanperver, değerli, yiğit bir erini ve komutanını kaybet
menin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Bendeniz,-Sayın merhum şehit Bitlis Paşa ile Irak'tan binlerce kişinin geldiği dönemde 
çok yakın çalışma fırsatı buldum, çok sık görüşme imkânı buldum. Hiçbir zorluğu dikkate 
almadan, her türlü zorluğun karşısına cesaretle çıkarak, bu memeleketin, bu yüce milletin men
faatim savunmak için elinden gelen her şeyi yaptığının bir mütevazı şahidiyim. Gerçekten üzün
tümüz sonsuzdur. 

Kendisiyle birlikte ölen, gerek emir subayına gerek pilotlara gerekse teknisyen arkadaşı
mıza Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyoruz. Şüphesiz, -tekraren söylüyorum- onlar vazife şe
hididirler. Hükümetin bu konudaki hassasiyetini, Genelkurmayın bu konudaki hassasiyetini 
de takdirle karşıladığımızı arz ediyor, tüm Meclisimize, milletimize, ordumuza başsağlığı di
liyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Refah Partisi Grubu âdına Sayın Şevket Kazan, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın başkan, değerli milletvekille

ri; bugün, önce öğlen haberlerinden ve biraz önce de çok Sayın İçişleri Bakanımızın yapmış 
olduğu açıklamadan, ordumuzun mümtaz şahsiyetlerinden Jandarma Genel Komutanımızın, 
emir.subayı ve diğer 4 görev arkadaşıyla birlikte, geçirmiş oldukları kaza neticesinde şehit ol
duklarını öğrenmiş bulunmaktan dolayı, şahsım ve Refah Partisi Grubu adına üzüntülerimizi 
ifade etmek için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Gerçekten, ülkemizin iç güvenliğinin sağlanması, hudut boylarında ülke halkına huzur
suzluk veren unsurların bertaraf edilmesi hususunda, gece gündüz demeden, yılmadan çalı-
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şan böylesine bir komutanı kaybetmiş olmaktan dolayı üzüntümüz sonsuzdur. Benden önce 
konuşan çok değerli arkadaşımın ve Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, elbette, böyle bir görev 
esnasında hayatını kaybetmiş olmak, şehadet mertebesine ulaşmak demektir. Biz de bunu bü- . 
tün gönlümüzle paylaşıyoruz. 

Tabiatıyla, böyle bir acı olayı haber alır almaz bütün partililerin yekvücut halde olmaları 
doğaldır, normaldir. Nitekim, diğer partilerin kıymetli temsilcileri, acı haberi alır almaz, nasıl 
olay mahalline gittilerse, Oğuzhan Âsiltürk Bey de, eski bir İçişleri Bakanı olarak, milletvekili 
arkadaşlarımızla olay mahalline gitmişlerdir; tabiî, geç kalınmıştır; ama gitmişlerdir. 

• Tabiatıyla olay mahalline gitmek, vakanın detaylarını görmekten başka bir işe yaramaya
caktır. Bu acı içimizde, hepimizin içinde, telafisi imkânsız bir acıdır. 

Şehit askerlerimizin, kumandanımızın aile efradına, Jandarma Teşkilatımıza, Genelkur
may ve ordu teşkilatlarımıza ve milletimize başsağlığı dileklerimizi huzurunuzda ifade ediyor, 
Cenabı Hak'tan, bir daha böyle musibetlerle bizi karşı karşıya bırakmamasını niyaz ederek, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. ' . ' - . ' • 

BAŞKAN — Sayın Kazan, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Baki Tuğ, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili ar

kadaşlarım; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milleti, yerinin doldurulması çok zor olan bir ev
ladını, bir askerini, bir komutanını kaybetmiştir. 

Sayın Orgeneral, emir subayı ve arkadaşları, Diyarbakır'a, yine görev yapmaya giderken, 
bu elim kaza vuku bulmuştur. Kendisi görev şehididir, arkadaşlarıyla birlikte. "Eşref Bitlis ve 
arkadaşları" dediğimiz zaman, aklımıza bir şey geliyor : Türkiye'nin birliği, beraberliği ve bü
tünlüğü, değerli arkadaşlarım. Yine, o birliğin, beraberliğin ve bütünlüğün sağlanması için ha
reket halindeyken bu olay olmuştur. 

Üzüntümüz sonsuzdur; yerini doldurmak da çok zordur; ancak, çare yoktur. Bu nedenle, 
ben şahsım ve partim adına, önce kederli ailelere başsağlığı dileğimi iletirken, Jandarma Genel 
Komutanlığı Teşkilatına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Millî Savunma Bakanlığına ve Türk Mille
tine başsağlığı dileklerimi iletiyor, Cenabı Hak'tan, Eşref Bitlis ve arkadaşları için rahmet dili
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin. 
Sayın Şahin buyurun. 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce hepinize sevgilerimi sunuyorum. 
Sayın İçişleri Bakanımızın biraz önce burada açıkladıkları, bundan bir müddet önce duy

duğumuz elim kaza sebebiyle acımız sonsuzdur. 
Hemen şunu belirteyim ki, Sayın Bakanımızın açıklamalarından anlıyoruz ki, olaya sebe

biyet veren ya da bu olayda kullanılan o uçağın tipini, eski bir havacı arkadaşınız olarak, bi
liyorum. 

Bu uçaklar, gerçekten çok eski tip, belki de, bilmiyorum, teknolojik olarak kullanılması 
son derece sakıncalı uçaklar. Bununla, şunu arz etmek istiyorum, birilerini kınamak için bunu 
söylemiyorum : Teknolojik bakımdan çok eskimiş olan, gerçekten kullanılması ve buna ben
zer büyük sakıncaları içeren bu uçakların, bir an önce servisten çıkarılarak, bunların yerine, 
gerçekten yeni teknolojilere dayanan araç ve gereçlerin kullanılmasının artık zamanı gelmiştir. 

— 9 — 
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Millî Savunma Bakanlığı bütçesi söz konusu olduğu zaman, tüm milletvekillerimizin, si
yasî partilerimizin, milletimizin tüm Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu için yapmayacağı hiçbir 
şey yoktur. Dileğim ve umudum odur ki, kazamız son olsun, acımız son olsun. Bu teknoloji
nin behemehal çok acil olarak yenilenmesi gerekiyor. 

Bu arada hemen şunu da söyleyeyim : Uçak, bereket versin -belki millet olarak bir karşılı
ğı vardır, Türk Milletine birilerinin hayırlı duası olmuş- boş bir alana düşmüştür. Bundan da
ha feci bir olayı, biliyorsunuz daha önce Ulus'a düşen bir uçak nedeniyle millet olarak yaşa
dık. Bu kazada yüklerce vatandaşımızın hayatını kaybettiğini'hepimiz biliyoruz. Aynı olayda 
sivil bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini öğrendik. 

Benim son olarak söyleyeceğim şudur: Acımız elbette büyüktür. Türk Silahlı Kuvvetleri
mizin başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyorum. Bu 
olayda hayatını kaybeden sivil vatandaşımızın ailesine de başsağlığı diliyorum, merhuma Tan
rı'dan rahmet diliyorum. Yüce Allah'tan dileğimiz, bu acımız son olsun. Allah'a, bir daha bu 
tip olayların olmaması için dua ediyorum. Yüce Meclisi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Coşkun Gökalp. 
Sayın Gökalp buyurun. 
CHP GRUBU ADİNA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; tüm ulusumuzun, Millî Savunma Bakanlığımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sa
ğolsun. Dileriz ki, bu elim kazalar bundan böyle son bulsun. Biraz önce kıymetli arkadaşımın 
da değindiği gibi, demode olmuş uçakların; yani, hem askerî hem de sivil uçakların hava trafi
ğinden alıkonulması yönünde, bunlar da bize ders olsun. 

Bu elim kazada hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanımız Sayın Eşref Bitlis ve 
beraberindeki heyete Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, elim kazayla ilgili olarak Hükümet bilgi arz etmiş, gruplar da be

yanda bulunmuşlardır. 

2. — Devlet Bakanı Türkân Akyol'un, Medenî Kanunun yürürlüğe girmesinin yıldönü
müne ilişkin gündem dışı açıklaması ve SHP Tbkat Milletvekili Güler İleri, CHP İstanbul Mil
letvekili Algan Hacaloğlu, DYP Adana Milletvekili Uğur Aksöz. ANAP Gümüşhane Millet
vekili Mahmut Oltan Sungurlu ve RP Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm grupları adına ko
nuşmaları 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi Medenî Kanunla ilgili olarak bilgi vermek Üze
re, Kadın Haklarından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Türkân Akyol'a söz veriyorum. 

Sayın Akyol* buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL— Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Başkandan bu söz istirhamım, bu son 

elim olayın öncesine rastlamıştı. Onun için, sözlerime, Yüce Türk Milletine başsağlığı dileye
rek, duyduğumuz elim acıyı paylaşarak başlamak istiyorum. 

Saygıdeğer Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; söz alma gerekçem, Türk Medenî Kanu
nunun yürürlüğe girmesinin yıldönümü nedeniyle, toplumumuzun yüzde 52'sini oluşturan ka-

— 10 — 
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din kesimine, getirdikleri bu kanundaki yeni düzenlemeler nedeniyle, bunu hazırlayanlara duy
duğumuz şükranı yenilemek ve bu Kanun boyutunda güncelleştirilmek için sarf ettiğimiz ça
balarımızdan-söz etmek için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. 

Türk Medenî Kanunu 1926'da genç Türk Cumhuriyetinin gündemine girdiği zaman ve onu 
izleyen günlerde, nüfusumuzun yarısını teşkil eden kadın kesimimize san derece önemli ve de
ğerli yenilikler getirdi, özellikle aile hukukunda, mal paylaşımı, miras hukuku ve daha sınırsız 
pek çok avantajları yanında, sanıyorum kadın hukukunda oynadığı en önemli ve en temel rol
lerden bir tanesi de, monogaminin, yani tek evliliğin, tek kadınla evlilik kurumunun, hukuku
muza, Medenî Kanunla girmiş olmasıdır. 

Görevim kuşkusuz, Medenî Yasanın ayrıntılarını arz etmek değil; ancak, çağında.döne-
minin en çağdaş ve uygar bir toplumsal anayasası niteliğinde olan Medenî Kanun, giderek geli
şen toplumlarda ve yeni kavramlarda, bu özelliğinden bir miktar yitirmiş görünüyor. Bir başka 
deyimle, yeni gereksinimler, yeni isterler ve yeni kavramlar doğrultusunda, yenilenmesi, özel
likle kadın hakları bağlamında, kadın ve erkek eşitliğini sağlayacak yeni düzenlemeler gerek
mektedir. Bununla ilgili Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün bünyesinde bu
lunduğu Devlet Bakanlığımızda uzunca bir süreden beri yapılan hazırlıklar tamamlanmıştır. 
Bu hazırlıklar Meclise arz edilme aşamasındadır. 

Bu Kanunda değiştirmeyi öngördüğümüz iki temel niteliğe kısaca değinmek istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi kamuoyunda yeterince anlaşılamadtğı için, haksız birtakım yorumlara 
da neden olan aile kurumundaki birlikteliği yeniden düzenleyen esaslardır. Bir ikinci husus da, 
özellikle kadın ve erkek eşitliğinin ya da yasal fırsat eşitliğinin, yasal düzenlemelerde, kadının, 
farklılığına rağmen, konumunu erkeğinki düzeyine çıkaracak yasal düzenlemelerdeki bazı eke-
siklikler ve haksızlıkların düzeltilmesidir. Bir de mal rejimlerini ilgilendiren değişiklikler var
dır. Evlilik ortaklığı ve birlikteliği esnasında edinilmiş malların paylaşımına ilişkin ilkeler vardır. 

Bakanlığımın hazırladığı, aşağı yukarı 44 maddeden oluşan bir tasarıyı, aynı konuda ça
lışmaları bulunan Adalet Bakanlığımızın bir komisyonu ile bizden oluşan bir kadro, yeniden 
elden geçirip irdeleyecekler. 

Değiştirmeye çalıştığımız Medeni Yasadaki sözünü ettiğim hükümlerde temel ilkemiz, ka
dın ve erkekte eşitliği sağlamak, her ikisini, yasal statü açısından eşit konuma getirebilmek; 
kadınlarımıza, kendilerine yapılmış belli haksızlıkları ortadan kaldırarak, fırsat eşitliği sun
maktır. Hiçbir zorlayıcı nedenle bunların değiştirilmemesi ya da kullanılmaması açısından il
kemiz ise, bu fırsat eşitliğinde kadına seçenek tanımaktır, özellikle aile hukukunu ilgilendiren 
maddelerde, aile konumunun ve kurumunun, bir toplumun yapısındaki en küçük demokratik 
ünite olarak, hiçbir biçimde vazgeçilmez önem ve değeri tabiî saklı kalacak ve tabiî korunacak
tır. O kadarki, değişen ve gelişen toplumlarda, hızlı gelişmenin getirdiği olumsuz etkiler içinde 
aileyi özenle korumanın gereği dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek nedeniyle, 1994 
yılının, Uluslararası Aile Yılı kabul edildiğini biliyorsunuz. Bu yılın temel ilkesi de, toplumun 
bütününü korumaya yönelik, aile yapısında özen gösterilmesi gerekli hususlardır. 

Söz almamın bir tek nedeni vardı; başlarken sözünü ettiğim o nedenle bitirmek istiyo
rum. Yüce Meclisi saygıyla selamlamadan önce, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, Türk top
lumunda Türk kadınını gerçekten hak ettiği ve layık olduğu yere getiren tüm yasal düzenleme
lerde katkısı bulunan geçmiş büyükleri herkesin saygıyla andığını biliyorum; ama biz kadınla
rın, bir başka görev, bir başka sorumluluk ve bir başka borcu daha var bu saygıya katacağı. Ben 
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onu dile getirmek istiyorum. Medenî Kanun da bu gelişmelerin bir parçasıdır. Bu vesileyi, bu
nun için kullanmak istedim; Sayın Başkanım, bana bu şansı tanıdığınız için size teşekkür edi
yor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sosyaldembkrat Halkçı Parti Grubu adına Sayırt Güler İleri; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA GÜLER İLERt (Tokat) — Sayın Başkan, sayın "milletvekilleri; bu

gün 17 Şubat, Türk Medenî Kapununun kabulünün 67 nci yıldönümü. Bu olayın, Türk toplu
mu için özel bir önemi var; çünkü, yüzyıllarca İslam Dininin aile hukuku hükümlerine tabi 
olan Türk kadını, bu laik karakterli yasayla özgürlüğüne kavuşmuş, medenî haklarına sahip 
bireyler olarak toplumda yerini almıştır. Bunun, Müslüman bir toplum için kolay başarılabile
cek bir devrim olmadığı, bütün dünyadaki Müslüman kadınların yaşam biçimi gözlendiğinde 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

Bugün, Medenî Kanunumuzun değeri ve anlamı üzerinde düşünmek ve ona sahip çıkmak, 
önceki yıllara nazaran daha büyük önem taşımaktadır. Laiklik ilkesinin, en azından, kadınlar 
için, taşıdığı değerin bilincinde olan Türk kadınları olarak, Büyük Atatürk'ü ve bu uğurda 
emeği geçen çağdaş ve ilerici devlet adamlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. 

Atatürk'ün başlattığı kadın hakları devrimi, zaman içinde dünyadaki siyasal ve toplumsal 
gelişmeleriyle toplumumuzun bütünleşmesini amaçlayan bir özellik gösterir. Demokratik, laik 
bir siyasal ve hukuksal modeli seçmiş olan Türkiye, bu bağlamda, taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelere uygun hukuk düzenini sağlamak taahhtttü altına girmiştir. 

Birleşmiş Milletlerin, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesi ve 
Avrupa Konseyi çerçevesinde insan haklarıyla ilgili bütün çalışmaların aile hukuku alanına yan
sıtılması zorunludur. 

İnsan haklarının temel taşı, eşitlik ve ayırımcılık yasağı ilkesi olup; bu ilke, insan hakları
nın ayrılmaz parçası olan cinsler arası eşitliği gündeme getirmektedir. Demokrasi, toplumun 
eh küçük birimi olan ailede başlamadığı takdirde, toplumda kadın-erkek eşitliğine yönelik ça
lışmaların olumlu sonuçlandınlamayacagınıh bilincinde olan Batı toplumlan, hu konuya son 
yirmi yıl içinde gereken önemi vererek, yasalarını bu yönde değiştirmişlerdir. 

Bugün, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler içinde, medenî hukuklarını, ailede eşler arası eşitlik. 
esasına göre düzenlemeyen ülke olarak yalnız Türkiye Cumhuriyeti görülmektedir. 

Ülkemizde, aile hukukunu eşlerin eşitliği esasına göre düzenleme çalışmaları oldukça es
kiye dayanır. Hukuk fakülteleri öğretim üyelerinin çalışmaları sonunda hazırlanmış olan Me
denî Kanun Değişikliği ön Tasarısı 1984'te Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmış; ancak, 
yürürlüğe konulamamıştır. Nitekim, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uy
gulama Merkezinin bu konuda yapılan çalışmalarından esinlenerek hazırladıkları İstanbul, An
kara, İzmir ve diğer bazı illerimizin kadın kuruluşlarının destekledikleri ön tasarıyı imzaya aç
mış, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu üyeleri 
ve siyasî parti başkanlarına bilgi vermek üzere sunulmuştur. 

Demokratikleşmeyi ilke edinmiş olan Koalisyon Hükümetimizin ve Parlamentomuzun, aile 
hukukunda eşler arasında eşitliği sağlayacak yasal değişiklikleri gerçekleştirecekleri umudunu 
taşıyor, söz konusu imzaya açılan tasarıyı da desteklediğimizi bildiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 67 yıl önce kabul edilen Medenî Kanun, mutlaka övünülüp onur du
yulacak ileri bir adımdı. Ancak, geçen sürede bu yasanın yeterli olmadığı ortadadır, ön-
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çelikle, ayırımcılık içeren maddelerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Dahası, bu Yüce 
Parlamento çatısı altındaki kadın parlamenter sayısının, toplumdaki oranına yansıması gerek
mektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, erkek meclisi olmaktan kurtarılmalıdır; ama bunun 
için, biz kadınların da örgütlenmesi için aktif yer almamız kendimizle yetinmeyip, kendimizi 
aşmamız gerekmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, kadınlardan gayret ve emek, siz erkeklerden de destek bekledi
ğimi ifade ediyor; grubum, şahsım ve tüm kadınlar adına saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın tleri'ye teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu âdına Sayın Algan Hacaloğlu. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; Medenî Kanunun yıldönümü vesilesiyle bugün gündem dışı bir söz talebim vardı 
ve bu gündem dışı konuşmamda, genelde, eşitsizlikler ve kadın-erkek eşitsizliği üzerinde dura
caktım. Ancak, Sayın Bakanın konuşması üzerine, bu söz hakkımı bu çerçevede kullanmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin, Helsinki Nihâî Se
nedinin ve Paris Şartının altında imzası bulunan Türkiye, 2000'li yıllara girerken, eşitliğin de
ğil, toplumun her kesiminde eşitsizliklerin yaygın olduğu; Batı demokrasilerinin bazı temel ku
rumlarını, insan haklarının çağdaş boyutlarını hâlâ yeterince yaşama geçirememiş bir ülke ko
numundadır. Gelir bölüşümündeki farklılık çağdışı boyutlara ulaşmıştır. Çalışma yaşamında 
ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlama noktasının çok uzağındayız. İşkence, sayısı beşyüzlere yak
laşan faili meçhul cinayetler, yargı düzeninin yetersizliği gibi konular, ne yazık ki, hâlâ demok
rasimizin tuzağı olma niteliğindedir. Güneydoğuda yaşayan milyonlarca insanımız, hukukta, 
kamusal hizmetlerde, refahın paylaşımında ikinci sınıf muamele görme, ikinci sınıf yurttaş gö
rünümünde olma konumundan kurtulamamışlardır. Kısaca, köken ve mezhep farkı, doğum 
yeri farkı gözetmeksizin tüm insanlarımızın emeği, onuru ve özgürlüğüne saygı ve duyarlılığı, 
demokrasimizin temel kuralı haline, ne yazık ki, henüz dönüştürememiş bulunmaktayız. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tüm bu konularda Koalisyon Hükümetine omuz verdik, 
güç kattık; demokratikleşmede mesafe alınacağı umuduyla destek olduk; ancak, Hükümetin 
ondört aydır gördüğümüz uygumalarının ANAP döneminden hiç de farklı olmadığını, hep 
beraber, üzülerek izledik. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Siz de ortaktınız!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Bu kadar inkarcı olma! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, demokrasimizin bu kapsamda 

henüz el atılamamış olan, Koalisyon Hükümetinin tüm vaatlerine rağmen henüz iyileştirme 
sağlanamamış olan bir temel eşitsizlik alanı, kadın ile erkeklerimizin, hukuk, sosyoekonomik 
ve toplumsal yapı önündeki farklı konumlarıdır. 

16 Kasım 1988'de Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesince kabul edilen Kadın-Erkek Eşitlik 
Bildirgesinin giriş kısmında, kadın-erkek eşitliğinin insan haklarının bir temel ilkesi olduğu 
vurgulanmakta, kadın-erkek eşitliğini demokrasinin vazgeçilmez koşulu ve sosyal adaletin em
redici hükmü olarak kabul etmektedir. 

— 13 — 
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Sayısal gerçekler, ülkemizde kadınlarımızın yaşamlarını daha iyileştirecek, daha güzelleş
tirecek değişimlerin oldukça sınırlı çerçeve ve kesimleri kapsadığını göstermektedir, örneğin; 
çağ nüfusu içindeki erkeklere göre kızlarımız, eğitim olanaklarından, ancak, yarı düzeyde ya
rarlanmaktadır; ortaokullarda o yaş grubu içindeki erkek çocukların yüzde 64'ü, kız çocukla
rın ise, sadece yüzde 39'u; liselerde erkeklerin yüzde 40'ı, kızların ise sadece yüzde 14'ü; yük
seköğrenimde erkeklerin yüzde 14'ü, kızların ise, sadece yüzde 7,5'i söz konusu eğitimi alabil
mektedir. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise, bu oranlar arasında farklılık daha 
da artmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma yaşamına katılımda da kadınlarımızın seslerini henüz yete
rince duyurabilecekleri bir noktaya gelemedikleri açıktır. Kırsal kesimde işgücünün yüzde 51'ini 
oluşturan kadınlarımızın kentsel işgücündeki payı ise, ancak yüzde 15'lerle sınırlı kalmaktadır. 
Kısaca, kadınlarımızın çalışma dünyamızdaki konumu, genel olarak, ücretsiz aile işçiliği düze
yindedir. * . ' . . 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünün geçen yıl yaptığı bir araştırma, Türki
ye'nin batı bölgesinde yaşayan evli erkeklerin yüzde 49'unun, doğu illerinde yaşayanların ise, 
yüzde 60'ının kural olarak, erkeklerin kadınlardan daha akıllı, daha zekî olduğuna inandıkla
rını ortaya koymaktadır. Aynı araştırma, yine ülkemizin batı yöresindeki erkeklerin yüzde 
56'sının, evde kocanın mutlak otoritesi olduğuna, kadının ona itaat etmesi gerektiğine inan
dıklarını vurgulamaktadır. 

Ülkemizde her yıl işlenen suçların yaklaşık yarısını, kadınlara tecavüz suçu oluşturmakta
dır. Resmî kayıtlara göre, Ülkemizde eşlerini döven erkeklerin sayısı, her yıl 1 milyonu aşmak
tadır. Gerçek rakamların ise, bunun birkaç misli olduğu konusunda toplumumuzda yaygın bir 

, kanaat vardır. 
Benzeri işte çalışan kadınların ücretleri, genellikle erkeklere göre çok daha düşüktür. Eşit 

işe eşit ücret ilkesi, kadın ve erkekler için genelde farklı düzlemlerde ele alınmaktadır. 
Toplumsal yaşamda kadının yerinin evi olduğu yönündeki geleneksel yargılar yüzünden, 

kadınlar, eğitim olanaklarından daha sınırlı olarak yararlanmaktadırlar. Bu yüzden, işinin ge
rektirdiği niteliklere sahip olamadığı için kadınların çalışma alanı ve olanakları daralmaktadır. 
Kadınlar, çalışma yaşamanda ikincil konumda kalmakta, eşit işte erkeğe göre daha az ücret 
aldığı için, üretim sürecinde kadının emeği daha fazla sömürülmektedir. Keza, iş hayatına da 
erkek demokrasisi hâkimdir. Eşlerinin izni olmadan kadınlar şirket kuramamaktadırlar. Ser
best meslek sahibi kadınları vergi levhaları ve beyannameleri, eşleri adına düzenlenmektedir. 
Kadınlar, eşlerinin izni olmadan bankalardan kredi alamamakta, gayrimenkullerine ipotek koy-
durâmamaktadırlar. Kadın, ücretli olarak çalışıyorsa, konut sahibi olabilmek için aldığı kredi 
borcu maaşından kesilebilmekte; ancak, alacağı konut sadece eşinin adına kaydedilebilmekte-

;, dir. Nama yazılı hisse senedi sahibi olan kadın, sermaye artırımında eşinin iznini almak zorun
da kalmaktadır. | 

Bu örnekleri, daha da çoğaltmak mümkündür; oysa, çağdaş toplumlarda, insanın klasik 
haklarına yenileri eklenmiştir; bunlar, her bireyin, çalışma, işini özgürce seçme, adil ve uygar 
çalışma koşullarına kavuşma ve işsizlikten korunma haklarıdır. Bu nedenle, bir iş tutmak, ça
lışmak, ekonomik özgürlük ve güvenceye sahip olmak, kadınlar için de, en az erkekler kadar 
kesin bir ihtiyaç, hatta onun ötesinde bir insanlık hakkıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, kadınlara karşı her türlü ayrıcalığın önlenmesi uluslarara
sı sözleşmesine taraf olarak imza atmış olmasına rağmen, bunun gereğini, henüz, hukuk dü-
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zenine, özellikle aile hukuku düzenine yeterince yansıtabilmiş değildir. Koalisyon Hükümeti
nin, bu konudaki vaatlerine rağmen, -özellikle Sayın Bakanımıza hitap ediyorum- henüz so
mut adımlar atılamamıştır. 1926 yılında, 17 şubat günü, İsviçre'den alınan Medenî Kanun ile 
İtalya'dan alınan Türk Ceza Kanunu, kadınlara karşı ayırımcılık gözeten maddelerle doludur. 
özellikle Medeni Kanunun, evin seçimi, karı ve çocukların iaşesinin temininin münhasıran ko
caya ait olduğunu belirleyen 152 nci maddesi; kadını kocasının muavini ve müşaviri olarak be
lirleyen 153 üncü maddesi; malların idaresinden sadece kocayı sorumlu kılan 154 üncü madde
si; temsil yetkisiyle ilgili 156 ncı maddesi; mirasın reddinde kocanın rızasını öngören 200 üncü 
maddesi; velayette babaya üstünlük tanıyan 263 üncü maddesi kadınların aleyhine eşitliği bo
zacak nitelikte hükümler içeren maddelerdir. Bunlara ilaveten, yine aynı kanunun, 21, 88, 98, 
131, 134, 144, 146, 169 ve 170 inci maddeleri, kadın erkek eşitliğinde, acilen aşılması gereken 
yasal engellerdir. ° 

Benzeri şekilde, Türk Ceza Kanununun, zinada sadece kadının cezalandırılmasını öngö
ren 440 ve 441 inci maddeleri ile bu ve diğer yasalardaki, bu çerçevedeki maddelerin, toplum
sal değerlerimizi zedelemeyecek içerikte değiştirilmesi öncelikli hedef olarak önümüzdedir. 

Kısaca, demokrasinin yaygınlaştınlabilmesi, kadm-erkek eşitsizliklerinin azaltılabilmesi için, 
asgarî bu maddeleri kapsayacak bir aile hukuku reformuna ülkemizin acilen gereksinimi vardır. 

Yasal düzenlemeler içinde acilen ele alınması gereken konuların başında, aile içi mal reji
mi gelmektedir. Bilindiği gibi, medenî hukuk mal ayrılığı ilkesini esas almaktadır; gerekçe ola
rak da, bu uygulamaya toplumumuzun İslam hukukundan kazandığı alışkanlık ve geliştirdiği 
ananeler gösterilmektedir. Bu çağdışı anlayış hızla düzeltilmeli, evlilik sonrası kazanılan mal
ların eşler arasında eşit olarak pay edilmesi ilkesinin uygulamasına geçilmelidir. Medeni Yasa
daki karı-koca mal rejimiyle ilgili çağdışı göçüntü, böylelikle silinmelidir. 

Partim, Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun her kesiminde, eşitsizliklerin giderilmesine 
olan katıksız inancıyla, bu konuda gerekli adımı atmış, iki ay evvel Meclis Başkanlığına sun
duğu bu içerikteki yasa tasarısıyla, kararlılığını ortaya koymuştur. 

Çağdaş, laik toplum ve demokrasiden yana tüm milletvekillerinin, parti ayırımı gözetmek
sizin, kadm-erkek eşitliğinin sağlanmasında mihenk taşı olan bu girişimimizi destekleyecekle
rine içtenlikle inanıyorum. Böylelikle, toplumumuz ve demokrasimiz bir ayıbından arındırıl
mış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, kadın ve erkek arasındaki ayırımın, rol bölüşümünün en belirgin 
olduğu yer, kadın ve yönetim ile kadın ve siyaset ilişkileri alanlarındadır. 

Kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkına, 5 Aralık 1934'te Mustafa Kemal Atatürk'ün ön
cülüğünde kavuşmuşlardır. Bu tarihi takip eden ilk dönemde ise Meclise 18 bayan milletvekili 
girmiştir. Aradan 58 yıl geçmiş olmasına rağmen, bugünkü Meclisimizde sadece 8 bayan mil
letvekilimiz vardır; yani, toplam milletvekillerinin sadece yüzde 1.8'i bayandır. Oysa, bu oran, 
İsveç'te yüzde 38, Norveç'te yüzde 34, İspanya'da yüzde 27, Almanya'da yüzde 15, Birleşmiş 
Milletler üyesi 130 ülkede ise ortalama yüzde 10'a ulaşmaktadır. 

Ülkemizdeki bu durum, demokrasimizin çok temel bir ayıbı ve eksikliğidir. Tüm siyasî 
partilerimizin, bu eksikliğin giderilebilmesi için gerekli duyarlılığa ve yapılanmaya en kısa sü
rede ulaşmalarını diliyoruz. 

Mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi, bu konuda üzerine düşeni yapmayı, ül
kemizde demokrasiyi derinleştirmenin, eşitsizlikleri aşmanın temel koşullarından biri olarak 
görmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu arada, Koalisyon Hükümetinin -aradan geçen 14 aya rağmen-
vaatleri arasında yer alan "Kadın Sorunları Bakanlığının" kuruluşunun hâlâ gerçekleştirilme
miş olmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Sayın Demirel ve Sayın İnönü'nün, Sayın Akyol'u, 
hâlâ, içinde bulunduğu gölge bakan konumundan en kısa sürede kurtarmalarını umuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kadın-erkek eşitliğinin gerçekleşmesi ve yüzyıllardır oluşturula ge
len sosyal, ekonomik ve geleneksel farklılık görüntüsünün kaldırılması, artık, ülkemiz için de 
kaçınılmaz olmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye toplumunda çağdaş kadın haklarından bahseden, onu, 
laik cumhuriyetimizin, eşitlik anlayışımızın ve demokratikleşme ufkumuzun simgesi, temel çı
kış noktalarından biri olarak kabul etmiş olan ilk partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, insan hak
ları, sosyal demokrat düşünce ve ülkemizin çağdaşlaşması açısından, kadına karşı, sosyal, si
yasal ve ekonomik yaşamda, mevcut yasalarda yer alan bazı hükümlerle var olan ayrımcılığın 
acilen kaldırılmasını zorunlu görmektedir. 

Kim ne derse desin, gelecek yüzyıl, kadın ve erkeğin eşit insanlar olarak, aileden, siyasal 
yaşama; bilimden, sanata tüm değerleri ortak olarak paylaşacakları ve ortak olarak yücelte
cekleri bir yeni aydınlanma çağı olacaktır. Türkiye'nin de, Türkiye'nin insanlarının da, kadın-
erkek eşit olarak, bu aydınlığı, bu yenileşmeyi, bu çağdaşlaşmayı paylaşmasını istiyoruz. Bu
nun için, yarın değil, bugün, analarımıza, eşlerimize, kızkardeşlerimize ve kızlarımıza daha 
çok saygı, daha çok eşitlik, daha çok özgürlük istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Yü
ce Meclisten, Hükümetten ve toplumumuzdan talebimiz budur. Muhalefette ve iktidarda bu 
talebimizin ısrarlı takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Uğur Aksöz, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Medenî 

Kanunun kabulünün yıldönümü dolayısıyla, Grubum adına ve Grubumun görüşlerini arz et
mek için huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 17 Şubat, Türk toplumu için çok önemli bir gündür. 67 yıl önce 
bugün 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medenî Kanun, Türk toplumunu çağdaşlaştıran bir yasadır. 

Bu yasa ile ilk defa, şeriat hukuku tamamen ortadan kaldırılmış, kadının binlerce yıllık 
ezikliği ve ikincilliği, silinip atılmıştır. 

Medenî Kanun, Türk hukukunu, özel hukuk alanında dinsel bir hukuk sisteminden çıka
rıp, Kara Avrupası hukukunun grubuna geçirmiştir. 

Bu kanun, Atatürk inkılaplarının temel taşlarından biridir ve Türkiye'deki aydınlanma-
nın dinamosu olmuştur. 

Bu yasayla, mecburî medenî evlenme, tek eşlilik, boşanmanın, ancak yargıç hükmüyle ol
ması ve mirasçıhkta kadın-erkek eşitliği gibi yepyeni haklar tanınmıştır. Ancak, tüm iyilikleri
ne rağmen, geçen 67 yılda bu Medenî Kanun da eskimiştir. Çünkü, dünya, inanılmaz bir hızla 
değişmekte, Türk toplumu çok büyük bir hızla kendini yenilemektedir. Bu sebeple, Medenî 
Kanunun, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi bir mecburiyet olmuştur. Zaten, Mede
nî Kanunun aslı olan İsviçre'deki yasasında da, İsviçre, zaman içinde pek çok değişiklikler yap
mıştır. 
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Ayrıca, Türkiye'nin de onaylamış olduğu Nairobi Belgesinde, özellikle aile hukukunda 
kadının ikincil durumda olduğu ayırımcı uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi karara bağ
lanmıştır. 

Bugün Parlamentomuzun önünde çok önemli bir insan hakları ve demokrasi sınavı var
dır. Bu sınav, çağa uymayan, eskimiş bulunan Medenî Kanunun bazı maddelerini en çabuk 
biçimde ele almak ve o maddeleri çağa uygun hale getirmektir. Reformları birer birer gerçek
leştiren bu Parlamentonun, Medenî Kanun konusunda üzerine düşen, zor ama, çok onurlu 
görevini de mutlaka yerine getireceğine inanıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu'ya söz veriyorum. Buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş

kan, pek değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
Medenî Kanunumuzun kabul yıldönümü münasebetiyle Sayın Bakanımız, Meclisimize iza

hat verdiler. Kendilerine teşekkür eder, saygılar sunarım. 
Muhterem milletvekilleri, hukuk, insanın, toplum olarak yaşamasıyla birlikte var olan ka

idelerden ibarettir. Hukuk, toplumun çok eski tarihinden beri vardır ve en eski ilimlerden biri
sidir, belki de en eski ilimdir. Çünkü, bir arada yaşamak isteyen insanların bazı kaidelere uyma 
zorunluğu vardır. Toplum geliştikçe, bu kaideler de gelişmiş ve değişmiştir; ama, insan ve tabi
at, bizim kabulümüze göre, prensipte, tabiat olarak varolduğu günden bugüne kadar aynı ih
sandır. Yani, insanın ihtiyaçları, insanın zevkleri, insanın hırsları, insan varolduğu günden beri 
vardır ve bunlar değişmeyen hususiyetlerdir. 

İnsanın yaşadığı tabiat da, çevre kirliliğini bir tarafa bırakırsak, aynı tabiattır. 
Hukuk kaideleri, bu sebeple, çok değişen, süratle değişen kaideler değildir; çünkü, insan 

ve insan münasebeti, insan ve eşya münasebetleri üzerine ağırlıkla kurulmuş olan kaidelerdir. 
Bu itibarla, biz, "hukuku bugün keşfettik, bugün yaptık" gibi bir düşünceye kapılamayız. Me
deniyetin ve tarihin bildiğimiz ilk gününde yine görüyoruz ki, son derece muntazam hukuk 
ilmi ve hukuk kaideleri var; ama, toplum geliştikçe, medeniyet geliştikçe, teknoloji geliştikçe 
ve en mühimi, kamu düzeni değiştikçe, kaideler de değişmiştir. 

Hukukçunun yapacağı, bu gelişen dünya düzeninde, gelişen toplum düzeninde, bu kaide
leri, toplumun ayağına sekte olacak şekilde hazırlamamak; aksine, ilerlemeyi engellemeyecek 
şekilde, toplumun daha ileri gitmesine mani olmayacak şekilde hazırlayabilmektir. İyi hukuk
çu, toplum münasebetlerini ve kendi toplumunun yapısını iyi tespit edebilen, kaidelerin, top
lumca yerine getirilmesi imkân dahilinde olanını koyabilendir. Biraz önce söylediğim gibi, bun
ların da, toplumun ilerlemesine mani olmayacak kaideler olması gerekir. 

Elbette ki, "Hukuku hukukçular yapar" gibi bir düşünce içinde olursak, yanılırız. Biraz 
önce söylediğim gibi, hukuku, aslında, gelişen toplum yapar; ama, onun ötesinde, hukuku, 
kamu düzenini değiştirenler yapar. Bu düzeni toplum değiştirirse, toplum yapar; belirli fertler 
değiştirirse, onlar yapar. Yani, kamu nizamı değişince, onun hukuku da arkadan gelir, önce 
kamu hukuku, sonra oha bağlı olarak özel hukukta değişiklikler olur. 

tşte, cumhuriyetle birlikte getirdiğimiz medenî hukuk, bizim, toplum yaşamı olarak, ka
mu düzeni olarak mevcut değişikliğin bir sonucudur. 
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Bizim, imparatorluklar kurmuş bir ülke olarak, daha önce bir hukukumuz olmadığını dü- . 
Şünmemiz mümkün değildir. 16 imparatorluk ve birçok devlet kurmuş olan biz Türklerin, mutlak 
ki, çok gelişmiş bir hukukları vardı ve bunun var olduğunu biliyoruz. Ama, cumhuriyetle bir
likte yeni bir hukuk düzenine geçiyoruz. Hedef olarak Batı 'ya almıştık, hedef olarak Avrupa'
yı almıştık, onların hukuku aldık. 

Bu hukuku alırken, Batının akılcılığını göz önünde tuttuk, gerçekçiliğini göz önünde tut- . 
tuk ve ona heveslendik. Bu hukuku alırken, Batının, yalnız ve yalnız aklî değer ölçülerini esas 
almamız gerekirdi ve belki de onları aldık. Batının -ama kendisinin ölçüleri içerisinde görüyo
ruz ki- ayrıca manevî değer ölçüleri vardır. Batı akılcılığı, kendi manevî değer ölçülerini terk 
etmeyen bir akılcılıktır. Bizim de, hukukumuzu yaparken ve hukukumuzu geliştirirken, kendi 
değer ölçülerimizi bunun içerisinde tutma zorunluğumuz vardır. , 

Medenî Kanunumuz, aldığımız günkü gibi değildir, tabiî, değişiklikler yapılmıştır. Ama, 
bir gerçeği de kabul etmek zorundayız: övünmekle meseleler çözülmez. Hukuku yapabilmek 
için, teknolojide ve medeniyette önde olmak lazım. Bugün, medeniyette önde giden ülkeler 
bellidirj teknolojide önde giden ülkeler bellidir ve ister istemez, onlar, bize, kaidelerini empoze 
etmektedirler. 

Bugünlerde bütün grupların iştirakiyle Televizyon Kanununu üzerinde çalışıyoruz. Tele
vizyon, ismi itibariyle Batı teknolojisinden gelmiştir, kaideleri Batı'dan gelmiştir ve nizamı Ba
tı'dan gelmiştir. Böyle bir hukuk üzerinde çalışırken, "Batı'nın kaidelerinin dışına çıkarız" 
deme şansımız çok yoktur. Bu gerçeği biîmek zorundayız. 

20 nci yüzyıla girerken, Türk'ün (bizim) hem teknolojide hem medeniyette hem de hu
kukta önde gidebilmemizin yolu, bunları bizim yapmamızdır. Bunları başkasından aldığın za
man, istesen de istemesen de, taklitçilikten fazla ileri geçme şansın yoktur. Bu itibarla, biz, 
20 nci yüzyılda, bizim hukukçumuzun, bizim mevzuatımızı düzenlemesini istiyoruz; ama, bu
nu isteyebilmemiz için, bizim 20 nci yüzyılda her mevzuda önde olmamız lazım geldiğini bil
memiz gerekir ve onu temenni ediyoruz. 

Şunu söylemek istiyorum : Biz, millet olarak, insan haklarına saygılı bir milletiz. Eksik
liklerimiz ve noksanlarımız, gerek insan haklarında ve gerek aile hukukunda varsa, temeli eği
timdedir. Kanunlar her zaman için meseleyi çözmezler, daha doğrusu, meseleler kanunla çö
zülmez. Kanun, lüzumlu bir araçtır; ama, toplumun asıl olan, eğitimidir, seviyesidir. "Biz, bü
tün meselelerimizi kanunla çözeceğiz" dersek, biraz önce hal yanan, şikâyet eden arkadaşları
mızın arzularını yerine getirebilmek için, "Meclisin yüzde 50'si kadın olacaktır" diye hüküm 
koymamız gerekir. Böyle bir kanun konur mu? Bu, kadına saygı mıdır, saygısızlık mıdır? Bu, 
eşitlik midir, farklılık mıdır? 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Eşitlik... Destek ver işte... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Meselelere bakarken, bu tip bakışlardan 

uzak olmak lazım. Gerek ailede, gerek toplumda, önce kendi eğitimimizi, bakış açımızı ve top
lumun bakış açısını düzeltmemiz ve daha ileri bir noktaya götürmemiz lazım. Bunu yaparken, 
kendimize olan değerleri inkâr edersek, görmemezlikten gelirsek, yine yanlışlar yaparız ve top
lum gerçeğiyle ve insan gerçeğiyle ters düşeriz, sağlıklı bir iş yapmamız mümkün olmaz. 

Şunu söylemek istiyorum : Hukuk sahasında neyi yapacaksak, neyi yapmamız gerekiyor
sa, biraz önce söylediğim gibi, medeniyette ve teknolojide önde olmamız lazım; ama onun öte
sinde, toplumumuzun, bütün bu meselelerde, eğitimde önde olması lazım geldiğini unutma
mamız icap eder. 

' ' ' • • — 1 8 — 



T.B.M.M. E : 69 17 . 2 .1993 O : 1 

Ben, daha iyi günler, daha eğitilmiş, daha ileri, daha medenî ve bu sebeple de, daha iyi 
hukuk yapan bir toplum olacağımız günlerin temennisiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, teşekkür ediyoruz efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Şevket Kazan, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Medenî Kanunun kabulünün 67 nci yıldönümü dolayısıyla, Hükümet adına yapılan bir ko
nuşmanın arkasından gruplara söz hakkı doğması üzerine, bendeniz de Refah Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Medenî Kanunun kabulünün 67 nci yıldönümü münasebetiyle Hü
kümet adına burada yapılan konuşmayı, gönül isterdi ki, Adalet Bakanı gelsin yapsın. Çünkü, 
1926 yılında bu kanunun tedvininde, o günün Adalet Bakanının çok büyük rolü olmuştur. 

Sayın Adalet Bakanı yerine, Hükümette, kadın haklarından sorumlu Devlet Bakanımız 
konuştular. Tabiî, kadın haklarından sorumlu Devlet Bakanımız konuşunca da, üzerinde, ge
nel olarak düşüncelerin ifade edilmesi lazım gelen bir konu, birdenbire kadın üzerinde odaklaştı. 

Gerek Sayın Bakanın konuşması, gerek onu takip eden konuşmaları -ta ki Sayın Sungur
lu'nun konuşmasına kadar yapılan konuşmalar- dinlerken, "Acaba, bugün, kadın hakları do
layısıyla mı; yoksa, Medenî Kanunun kabulü dolayısıyla mı bir konuşma yapılıyor?" diye, be
ni bir hayli tereddüte sevk etmişti. Ama, ne zaman ki, Sayın Sungurlu çıktı ve Medenî Kanu
nun muhtevası üzerinde görüşlerini, bütün genel hatlarıyla dile getirdi, o zaman ben bugün 
Medenî Kanunu Kabulünün 67 nci yıldönümü dolayısıyla bir konunun gündeme geldiğini tam 
manasıyla anlamış oldum. 

Değerli milletvekilleri, 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmiş olan Medenî Kanun, kabul 
edilir edilmez yürürlüğe konmamıştır, takriben iki ay sonra yürürlüğe konmuş bir kanundur. 
Medenî Kanunun elbette özellikleri vardır. Birinci özelliği, devrim kanunu olmasıdır. Yani; es
kiyi tamamen ilga eden, ortadan kaldıran, hayatın her sahasına, özellikle medenî hukuk saha
sına yeni hükümler getiren, yepyeni hükümler getiren bir devrim kanunu olmasıdır. Milletin 
görüşü alınarak değil, doğrudan doğruya, o günkü iktidarın tercihiyle getirilmiş olan bir dev
rim kanunudur. 

İkincisi: Medenî Kanun, bir iktibas kanunudur. Yani, bu milletin kendi bünyesinden ne
şet eden ihtiyâcın cevabını vermekten ziyade, hazır elbise gibi, dışarıdan alınmış ve bu milletin 
üzerine giydirilmiştir. 

ÜRAL KÖKLÜ (Uşak) — Ama, 70 yıldır uyum gösteriyor... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Müsaade ederseniz, konuşalım. Sükûnetle dinleyin. He

pimizin birbirimizden öğrenecekleri var. 
Bir defa, Medenî Kanunu aldığımız menşe kanun -hepimizin bildiği, hukukçu arkadaşla

rın bildiği gibi- Neuchatel Kantonunun kanunudur ve Profesör Huber'in, üzerinde on yıldan 
fazla çalışarak, hazırladığı bir kanundur, İsviçre halkı için hazırladığı bir kanundur. Üzerinde 
on yıldan fazla çalışılarak hazırlanan bu kanun hazırlanırken, üniversitelerin görüşleri alın
mış, baroların görüşleri alınmış, meslek kuruluşlarının görüşleri alınmış ve kilise mensupları
nın görüşleri alınmıştır. Bu Medenî Kanunun kökü, Roma Hukukuna ve kilise hukukuna da
yanmaktadır. Bu gerçeği hepimizin kabul etmek mecburiyeti vardır. Onun içindir ki, hukuk 
fakültelerinde, Medenî Kanun dersleri yanında, Roma Hukuku dersini de okuyoruz. 
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Bu kanun, iktibas edilmiş bir devrim kanunu olarak, bu milletin bünyesine hazır bir elbi
se olarak getirilmiş ve giydirilmiş. Acaba bu bünyeye uymuş mu? Bu bünyeye ne derece uydu
ğunu gerçekten böyle bir yıldönümünde gözden geçirmekte fayda vardır. Her şeyden evvel, bu 
kanun, bugüne kadar 14 değişiklik geçirmiştir ye şimdi Sayın Bakan, 40 maddenin üzerinde 
15 inci değişikliğin hazırlıkları içerisinde olduklarım dile getirmektedirler. 

Değerli arkadaşlar, önce şu sorunun cevabını vermek gerekir : Kurallar, insanın saadeti 
için midir; yoksa, insan, kuralların içinde yaşamaya mahkûm edilmek için mi vardır? İşte, me
seleye bu noktadan baktığımız zaman, bugün, Medenî Kanunda, bünyemize uymayan -bazı 
yönleriyle- bazılarında da tamamen ölü doğan mesabede hükümler vardır, ölü doğan mesabe
de olan hükümler, derneklerle, cemiyetlerle ilgili hükümlerdir; ama, bunları bir kenara itmişiz, 

" şimdi Dernekler Kanununu uyguluyoruz ve böylece cemiyetlerle ilgili hükümler âdeta muattal 
hale gelmiş. Tesis ve vakıflarla ilgili hükümler de aşağı yukarı muattal durumdaydı; çünkü, 
yeni bir kanun çıktı; ama, 903 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle biraz canlılık getirildi. Mal 
ayrılığı ve mal ortaklığı konusundaki hükümler ise, tamamen, hukukumuzda uygulanmayan, 
tatbik edilmeyen bir görünüm arz etmektedir. 

Bünyemize uymayan esas noktalara gelince ; 
Eskiden, biz, kendi hukukumuzda, kendi inancımıza göre, süt kardeşliğini bir evlenme 

mânü olduğunu kabul ederdik. Bu kanunla onu ortadan kaldırmışız ve "Süt kardeşler de 
evlenebiliyor" demişiz; "Medenî olmak buıiu böyle gerektiriyor" demişiz! Bu kanunla, ayrı
lık müessesesi getirmişiz. Daha önce, ayrılık konusunda, uzun süreli beklemeler 3 yıla indiril
miş, şimdi "1 yıla indirilsin" diye bir kanun teklifi geliyor Meclise. Ondan sonra da belki "ta
mamen kaldırılsın" diye gelecek. Çünkü, bizim bünyemize uymuyor; çünkü, bizim^eski huku
kumuzda ayrılık müessesesi diye bir müessese yok. 

Medeni Kanunda, boşanma, yasaklaştırılacak noktada zorlaşunlmış. Çünkü, kilise hu
kukundan ilhamla geliyorl Katolik hukukta, biliyorsunuz, "Allah'ın birleştirdiğini insan 
ayıramaz" diye bir prensip var. O prensip âdeta, buraya da getirilmiş konulmuş; ama, şimdi, 
bunu kolaylaştırmak için çareler arıyoruz. , 

Evlendirme memurluğu konusunda, "Aman, Avrupoîda Hıristiyanlarda, evlendirmeyi papaz 
kilisede yapıyor; bizde öyle olmasın" demişiz. Buna karşı, bir evlendirme memurluğu ihdas 
etmişiz; "aman, bu görevi, sakın din adamı yapmasın" demişiz; ama, bu arada, "dinî nikâh" 
diye bir müesseseyi, gene de Medenî Kanuna getirmiş ve yerleştirmişiz. 

Bunun yanında, mirasta, sağ kalan eşin mülkiyet ve intifa hakları konusundaki bir tercihi 
yerleştirmişiz; şimdi de ilga ediyoruz ve sadece mülkiyet hakkını kabul ediyoruz. 

Haklatın kazanılmasında kaybedilmesinde zaman aşımlarını orada kabul etmişiz; şimdi, 
"nasıl kurtaracağız" diye çare arıyoruz. 

Bu arada, nesep tashihi meselesi var... Evet, tek nikâh getirilmiştir; ama, sadece, nikâhın 
tekniği getirilmiştir; yoksa, sosyal yaşamımızda, nikâhın dışında, erkekler istediği kadar ilişki
ye girebilirler ve ilişkiye girdikleri kadınları da yol ortasında bırakabilirler, mağdur da edebilir
ler, sokak ortasında da koyabilirler... Bu konu hiç düşünülmemiş... 

Eğer, koruyacaksak, evlilik dışı münasebetlere karşı da, elbette Hükümetimizin, devleti
mizin birtakım tedbirler alması gerekir. (RP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) İnşallah, 
kadın hakları konusunda o maddeler gelince bunu daha geniş konuşuruz. 

"Kadın hakları, özgürlük, eşitlik" lafları ediliyor. 
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Arkadaşlar, "eşitlik, eşitlik" diyoruz... Bugün, maden işçiliği, kömür ocaklarındaki işçi
lik, bir erkeğin yaptığı bir hizmettir. Demir çelik fabrikasının ateş hattına bir kadını götürüp 
koyabilir misiniz? Bir maden ocağının içinde bir kadını çalıştırabilir misiniz? 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Niye çalışmasın?! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, siz söylersiniz, "niye çatışmasın?" diye; ama, bir-

tane örnek gösterebilir misiniz? 
GÜLER İLERİ (Tokat) — Almadınız! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Gösteremezsiniz! Ne Belçika'da var, ne Almanya'da var, 

ne Ruht'da var; hep erkekler çalışıyor... 
Şunu anlatmaya çalışıyorum : Eşitlikten ziyade, tab'a uygun, tabiata uygun, yaradılışa uy

gun hakların tanınması; herkesin, toplumda olması lazım gelen yerde olması, bir topluma an
cak huzur getirir. Yoksa, körü körüne, "eşitlik, eşitlik" diye, "ona da, ona da" dediğimiz za
man, sonu nereye gidiyor? Sonu çıkmaza gidiyor... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Bizim bahsettiğimiz, insan hakları... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Onu, insan haklarını tartışırız. 
Hak meselesi, bir kavramdan ibaret değildir, Eğer, o, insanlara ve topluma huzur getiri

yorsa, bir kıymeti vardır; insanlara ve topluma huzur getirmeyen hakkın, hakla alakası yoktur. 
Onun için, bu nokta üzerinde ağırlıkla durmak ihtiyacını duydum. 

Sayın Bakan, aileyi koruyacaklarından bahsettiler. 
Sayın Bakan, önce, siz, Ermeni Manukyan'm şerrinden bu aileyi koruyun... Herhalde, bu, 

çok daha isabetli bir hareket olur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Muktebes hukuk meselesine gelince : Arkadaşlar, bugün, bu iktibas ettiğimiz mevzuata, 

toplumumuzun hukuk düzenine kısaca bakmakta, birkaç misal vermekte, zannediyorum fay
da vardır. Hukuk davalarına, ceza davalarına, icra mahkemelerindeki davalara ve idarî davala
ra bakınız, bugün, derdest olan dava dosyasının sayısı 7,5 milyon. Her dava dosyası asgarî 1 
davalı, 1 davacı olmak üzere 2 kişiyi ilgilendirir. Her dosyada 1 de tanık olsa, eder 3. 7,5 mil
yon dava dosyasını 3 ile çarptığınız zaman 22,5 milyon eder. 

60 milyonuz... Bu 60 milyonun 25 milyonu 18 yaşından küçük; 35 milyonu ise 18 yaşın
dan büyük -böyle kabul edelim bir an için, ben yarı yarıya biliyorum ama, böyle kabul edelim-
bu 35 milyon nüfusun 22,5 milyonu mahkemelik olmuşsa, toplumun üçte ikisini mahkeme ka
pılarında süründüren bîr hukuka, siz, çağdaş hukuk mu diyorsunuz?! Bunun adı çağdaş hu
kuk mudur?!. (RP sıralarından alkışlar) 

Bir arkadaşımız, konuşması esnasında, İslam hukukunu çağdışı olarak tanımladı. 
Değerli arkadaşlar, bir hukuk sistemini yürürlükten kaldırabilirsiniz; bu kaldırılan hukuk 

sistemi, İslam hukuku da olabilir... Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, Batı'ya yaranaca
ğız diye, İslam hukukunu da yürürlükten Icaldırabilirsiniz, kaldırılmış. Kaldırabilirsiniz ama, 
İslam hukukuna, bu kürsüden, yüzde 99'u Müslüman olan milletin bu kürsüsünden, kimse
nin kalkıp da, "çağdışı" demeye hakkı yoktur. Ona, "çağdışı" diyenin kendisi çağdışıdır. (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İslam hukuku, uygulanır, uygulanmaz; kabul edilir, edilmez, o ayrı mesele; ama, İslam 
hukuku, İslam inancına göre, kıyamet sabahına kadar geçerli ve ileri bir hukuktur. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Allah hükmüdür. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Onun,için, lütfen, bu kürsüden konuşurken, sözü tarta

rak konuşalım. 
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İnmeden önce bir noktaya daha işaret etmek istiyorum : Sayın Bakan, 44 madde üzerinde 
bir çalışma yapıldığından bahsetti. Bu çalışma nerede yapılıyor? 

Sayın Başkan, bendeniz bu cümlelerimi Sayın Bakan için konuşuyorum. Arkadaşlarıma 
ikaz buyurursanız, herhalde Sayın Bakanı rahat bırakırlar da, faydası olur... 

BAŞKAN — Efendim, siz Genel Kurula hitap etme durumundasınız. Gayet tabiî, Sayın 
Bakan da dikkatle sizi takip etme durumundadır. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Bakan, Adalet Bakanlığım zamanında ben de Me
denî Kanun tadil çalışması yaptım; ama, ben, Medenî Kanun tadil çalışmasını, sizin gibi, iki 
bakanlık arasında yapmadım. Bu çalışmaları başlatırken, üniversitelerden (İstanbul ve Ankara 
üniversitelerinin medenî hukuk kürsüsünden) profesörler, bunun yanında, barolardan, Yargı-
taydan -özellikle hukuk sahasında Yargıtaydan- kişiler davet edilmek suretiyle bir Medenî Hu
kuk Tadil Komisyonu kuruldu ve bu Medenî Hukuk Tadil Komisyonu, çok uzun çalışmalar
dan sonra, maalesef, hiçbir konuda ittifak edemedi. Onun için, endişe ederim ki, bu 44 mad
deyi buraya getirdiğinizde, bu safhaları atlamadan getireceksiniz, o zaman da herhalde burada 
bir hayli tartışmalı günler yaşayacağız. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kazan, teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Sorulan soruya cevap hakkım var mı Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, zatı âlinizin beyanlarından sonra vaki konuşmalardır. Binae

naleyh, usulümüzde, sizden sonraki bu konuşmalar cevap verme imkânı yok. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum anlayışınıza efendim. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Üniversitelerden müteşekkil bir kurul da biz 

kurmuştuk, onu söyleyecektim. 
BAŞKAN —• Efendim, böylece söylenmiş oldu. 
Değerli milletvekilleri, Hükümetin iki sayın üyesinin bilgi arzından sonra, gruplar adına 

vaki konuşmalar ikmal edilmiştir. 
Bu safhada, gündem dışı söz talebinde bulunan iki arkadaşıma söz vereceğim. Üçüncü 

arkadaşım değerli Hacaloglu, bundan önce, Sayın Bakana cevap1 verme sadedinde konuşma 
yaparken, "bu hakkını kullandığı" ifadesinde bulunmuştur; dolayısıyla, gündem dışı konuş
ma yapacak arkadaşımın sayısı ikidir. Bunları sırasıyla kürsüye davet edeceğim. 

S. — Bolu Milletvekili Avni AkyoVun, Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'm, doğu ve 
güneydoğu bölgeleri il ve ilçelerinde görevlendirdiği üst kademe personeline ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının bazı bölgelerdeki görevlendirmeleriyle ilgili ola
rak, Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Avni Akyol. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi, hepinizi, 

en içten duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan'ın, 12 Ocak 1993 tarihli onayıyla5, kırk gün sü

reyle, olağanüstü hal bölgesi ağırlıklı doğu ve güneydoğu bölgeleri il ve ilçelerinde görevlen-
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dirdiği 21 üst kademe personeli hakkında görüş ve düşüncelerimi belirtmek amacıyla birkaç 
gün önce siz istemiştim; bu amaçla huzurunuzdayım. Fakat dün, Sayın Bakanımız, bu gelişen 
olayların, basın bültenlerimizin açıklamalarımızın ışığı altında bu onayı iptal etmişlerdir; da
ha doğrusu, dünkü bir onayla ertelemişlerdir. Bunu, sözlerimin başında, iyi bir gelişme olarak. 
arz etmek istiyorum. 

Sayın Bakan da buradalardı, daha zorunlu işleri dolayısıyla, sanıyorum Sayın Cevheri'ye, 
dinleyebildiği oranda ve duyabildiği oranda, görevi devretmişlerdir. 

Gündem dışı söz almamın sebeplerinden birisi bu idi. 
Sayın Bakana yanlışta ve haksızlıkta ısrar etmedikleri, verdikleri hata dolu böyle bir onaydan 

dönme erdemi, fazileti gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, yanlışta, hatada, hak
sızlıkta, zulümde ısrarın ve inadın, devlet adamlığıyla bağdaşmayacağı yolundaki genel görüş 
ve şahsî inancımı da arz ediyorum; fakat, Sayın Bakanın -her ne kadar, dünkü bir onayla bu 
zulmü ertelemiş olsalar da -huzurlu olduklarını ve olacaklarını sanmıyorum. Çünkü, yapaca
ğım eleştiriler, belgeler, işler ve işlemler karşısında, Türkiye Cumhuriyetinde, bugüne kadar 
böyle bir olayın doğmadığını; bürokratların, bir Bakanı böyle bir hale getirmediğini göreceksiniz. 

Sayın Bakanım yanıma geldiler, "Sayın Bakanım, şu yönergeyi okudun mu?" dedim, "Ha-. 
yır, görmedim" dediler. Hal budur... Gideceğim, kahvesini içeceğim, oturacağım... Bizim ar
kadaşımız Sayın Akarcalı da o zaman Sayın Bakanı savunuyordu... Neye göre? Belli değil, özel 
inancına göre... 

Bir bakanı böyle birduruma düşürmeye hiçbir bürokratın hakkı yoktur. Sanıyorum, Sa
yın Bakan, aramıza giren, uzun yılların geliştirdiği sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerimizi bozan, 
bu suretle Bakanlıkta hizmet üretimi yerine, nefret üretimini; hizmet üretimi yerine dedikodu 
üretimini ön plana çıkararak, kin, nefret, öfke, intikam duygularıyla hareket ederek, Bakan
lıkta ve yurt çapında yılgınlığa, korkuya, başarısızlığa, verimsizliğe yol açan yakın adamları
nın -sayıları üçü beşi geçmeyen, üçünde de emeğim ve payım olan, üçünün eşinde de, kendile
rinde de payım olan- esiri olarak bu hale düşmüşlerdir. Bunları çok iyi tanımış olacaklardır. 

22 Aralık 1992'de Genel Kurulda, bütçe dolayısıyla Grubumuz adına yaptığım konuşma
da bunları arz etmiştim;.kitabımda da arz ettim, takdim ettim, sizlere de üç bin tane gönder
dim; göreceksiniz... Tek bir kelimesi yalan değildir; yalancılıkla, adamlık bağdaşmaz. Çünkü, 
Sayın Bakan, o kitabı çok iyi okuduklarında -Allah, bu olayı bu noktaya getirdi- göreceklerdir 
ki, bu tip, yeterlilikleri noksan, yetenekleri, niyetleri ve ufukları sınırlı, kısır; politikacıdan çok 
politikacı, kraldan çok kralcı bürokratların en büyük hünerlerinin, düşüncelerinin odak nok
tasının, kişisel çıkarları ve mutlulukları uğrunda - o masada bir süre daha kalmak, kişisel mut
luluklarını ve çıkarlarını korumak için- yapmadıkları dalkavukluğun, ortalığı karıştırmak için 
oynamadıkları oyunun kalmadığını daha iyi anlayacaklardır. Çünkü, bu onayın, ne kamu hu
kuku açısından ne ahlakî ve vicdanî açıdan, bu idarî tasarrufun, ne kamu yararı ve hizmet 
kriteri ne insanlık, hak, adalet ve ahlakla ilgisi vardır. Kelimeleri bilerek ve özenle seçiyorum. 
Hayatımın hiçbir döneminde kimseyi karalamadım. (DYP sıralarından "biraz ayıp oluyor" sesi) 

Yanlış anlaşılmasın diye -yanlış anlaşılmayı hemen orada da görüyorum- insanlıkla, ahlak 
kelimesine açıklık kazandırmak istiyorum. İnsanlığı, vicdanlılık olarak ele alıyorum. Lügata 
bakiri... Ahlaklılığı ise -hayatım boyunca kimseyi küçültmedim- vicdandaki ahlak duygusu olarak 
alıyorum... Kaht... Aman, kimseyi suçlamıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama, siyasî ve idarî yön
den ise, ahlakı, bir yığın ahlak tanımı içinde şuna göre alıyorum : 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Bunları kim söylüyor!.. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Yönetim açısından ifade ediyorum,: Ahlak nedir? Modern 

idare açısından, bir teşkilatı, bilimsel ilkelere ve ahlakî değerlere göre yürütmek ve o teşkilatın 
amaçlarını bunlara göre gerçekleştirmektir, tlmî tarif yapıyorum, kimsenin başka türlü anla
masına imkân vermeyecek kadar açık seçik. 

AHMET SAYIN (Burdur) — ilim adamına bakî 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Şimdi, bu gerçelderin ışığı altında, yönergeyi, onayı tahlil 

ediyorum : Sayın Bakanın verdiği onayın tarihi 1993. Sayın Bakan, yanıltıldığının farkındadır. 
Bu onayda, görevlendirilenlerin isimleri, gidecekleri illeri, bölgeleri yoktur. Sayın Bakan, iyi. ' 
niyetle onay vermiştir. İsim ve liste yoktur; isim ve liste, inanınız, üç beş kişi tarafından hazır
lanmıştır; çünkü, onayı veren Personel Genel Müdürüdür. Sayın Bakana, az önce burada yanı
ma teşrif ettiklerinde gösterdiğim benim, yürürlüğe koyduğum yönergede, Personel Genel Mü
dürünün bu konularda yetkisi yoktur; atadığınız müsteşarın yetkisi vardır. Bu onayla, Sayın 
Bakan, bilmediği için, Türkiye Gazetesine yaptığı açıklamada "21 müşavir gönderdik" demiş
tir, gönderilenlerin statülerini bilmemektedir; çünkü, ona öyle söylenmiştir. 

Bu 21 kişinin 13'ü müşavirdir, 5'i, iki ay önce Talim Terbiye Kurulundan alıp, öğretmen
liklere ve uzmanlıklara verdiği kişilerdir, l'i genel müdür muavinliğinden aldığı ilköğretim mü
fettişi ve 2*si genel müdür yardımcısıdır. ' 

İkinci gerçeği arz ediyorum : Sayın bakan, yayımladığımız basın bültenine verdiği cevap
ta, "Sorun, Türkiye Gazetesinde 'hiç iş yapmadan maaş alan adamlar; gururları da yok mu? 
Niye duruyorlar? Avni Akyol-Toptan çekişmesi' biçiminde yayımlanmasına sebep oldu ve bu 
kadrolar boş" dediler. Oysa, bu kadrolar içinden 9,'u, Sayın Bakanın bizzat imzalarıyla, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde görevlendirilmiş müşavirlerdir. Sayın Baki Durmaz'ı göremiyo
rum; o kadar şaşırmıştır ki, başarıyla yürüttüğü, öğretmen Sorunlarını Araştırma Komisyo
nundaki, bu deneyimli, birikimli ve gerçekten başarılı eğitimciler için "Aman bunlar geri alın
masın Sayın Bakan" diye, Sayın Bakana resmen yazı yazmışlardır. 

Bunların içinden biri de Kemalettin Ayhan isminde, iki lisan bilir, deneyimli, otuz yıllık 
hizmeti olan bir kişidir görevden alınmış, Muş, Tunceli, Diyarbakır'a -bir il daha var- gönde
rilmiş; o da gitmemiştir, geri kalmıştır,,. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İhtiyaç vardır; ona göredir. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Otoyol davasında olduğu gibiI.. 
Defolusun Ahmetçiğim; sen dur... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen defoiursun, seni.. 
AVNt AKYOL (Devamla),— Yok, yok... Şeye göre,.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen bir dahaki sefer yoksun. Defolduri gittin sen zaten... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Ruh sağlığınıza teşekkür ederimi 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen kendi sağlığına bak... Biz seni çok iyi biliriz... 
BAŞKAN — Sayın Sayın... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Ah! Bildiğinizi bilseniz... 
AHMET SAYIN (Burdur) -L Biz senin ne kafada olduğunu da biliyoruz... (ANAP sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Sayın... 
Efendim, sükûnetle dinler miyiz lütfen... 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Doğru dürüst konuşsun. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Zaman kaybetmeye değmeyecek bir davranış!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — "İhtiyaç vardı" dedik, gücüne mi gitti? 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, haklı ola

rak bana geldiler "Ben Bakanlığa geliyorum, müşavir kadrom yok, haklı değil miyim?" dedir 
ler. Buna ben de katıldım. Sayın Bülent Akarcalı da katıldı. "Temel sorunda haklısın değerli 
kardeşim; ama, yol, bu yol değil" dedim. 

Sayın Bakan ilk göreve geldiklerinde, "içlerinde ilkokul mezunu da olan 54 kişi var" diye 
demeç verdiler, eleştirdiler. Ben, sadece yedi sekiz kişi atadım, diğerlerini devraldım. Şimdi, 
Sayın Bakanın gösterdiği listede 77 kişi var... ' 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Senden devraldı. . 
AVNİ AKYOL (Devamla) — İnanınız, ben de hep devraldım, isim vermek istemiyorum... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sizin bulun

duğunuz Hükümetten devraldık. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Ben kendi bakanlığımla ilgili söylüyorum Sayın Bakan. 

• BAŞKAN — Sayın Akyol, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
Diyalog şeklinde konuşmanızı sürdürürseniz, bunu bitirmemiz mümkün değildir, bir... 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, konuşma süresi yarım saat mı?! Bir sü

resi var herhalde bu işin... , 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da ifade edeyim. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Kaç dakika oldu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 12 nci dakikayı kullanıyorsunuz. Rica ediyorum son cümlelerinizi ifade 

buyurun. 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Süresini kaç misli aştı Sayın Başkan? ' 
BAŞKAN — Efendim, bugünkü birleşimde, iki sayın bakan, on tane grup temsilcisi din

ledik; konuların önemine binaen, hiçbirisinde sürelere hassasiyetle dikkat etmedik. 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Hata sizde... Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Akyol bu hassasiyetimizi anladılar, kavradılar, gereğini ifa buyuracaklar. 
Buyurun efendim. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Bunun ışığı altında özetliyorum. 
Görüyorum ki, zulme karşı, haksızlığa karşı bir savunma yapıyoruz. Eğer, zulme karşı 

direnilmez, haksızlığa karşı olunmazsa, zulme iştirak edilmiş olunur. Kuran'ı Kerim'de 300 yerde 
zulümle ilgili, 50'ye yakın yerde de ilişkili olmak üzere, 350'ye yakın Ayet var. Din ayrılığında 
dahi düşmanlık yoktur; ama, zalime ve zulme karşı düşman olma hakkı vardır. Bundan niçin 
rahatsız oluyorsunuz? 

Bunu dostça söylüyorum ve diyorum ki, Sayın Bakanla aramıza bürokratlar giriyor, Mec
lisin demokrasinin seviyesi düşüyor. Toplumda, Meclisimizin itibarı kaçıncı sırada? Yedinci sı
rada. Bu sataşmalarla birinci sıraya mı çıkar sanıyorsunuz?! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin konuşmalarınla birinci sıraya çıkar!... 
AVNİ AKYOL (Devamla) — İşte o sebepten dolayı yedinci sıraya düşüyor; adalet altıncı, 

basın onuncu, sendika dokuzuncu sırada... Gerçekleri söylemeliyiz, yanlışsak, "yanlış" deme
lisiniz. 
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tRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Sizin yüzünüzden... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Hepimizin yüzünden. Bunun içine kendimi de katıyorum. 

Madem bu geminin içerisindeyiz, dereceleri, ağırlıkları farklı olarak, hepimizin sorumluluğu var. 
Şunu ifade etmek istiyorum : Bir yönerge çıkarılmıştır. Bu yönergeye göre, Bakanlık mü

şavirlerini görevlendirecek olan, koordinatör müşavir, Bakanlık Müsteşarı ve Sayın Bakandır. 
Verilen onayda ve olayda, Sayın Bakanın imzasından başka tek doğru bir şey yoktur. 

Ben geliyor muyum "atananlar şunlar bunlar" diye? Değerli dostlarımın, arkadaşlarımın, 
yeğenlerinin, eşlerinin, yakınlarının olduğunu biliyorum; ama, bu böyle gidiyor. Bu sadece Millî 
Eğitim Bakanlığında mı böyle?.. Her yerde böyle... Müşavirlik sorununa hep birlikte çözüm 
bulmalıyız, gidermeliyiz, çözmeliyiz. Çözmeliyiz ama, bunu yaparken, devlete ve millete yıl
larca hizmet vermiş... Hele Hasan Altay adında birisi, kalp hastasıdır ve uçak parasını kendi 
vererek Van'a gitmek zorunda kalmış. 21 kişiden 8 kişi göreve gitmiştir, diğerlerinin hepsi, has
taneden, sağdan soldan rapor almıştır... İçinizden, çok yakın dostlarınızın -söylemiyorum- ya
kınları yardır, arkadaşlıktan dolayı söz söylememektedirler; bana "siz söyleyin" demektedirler. 

Şimdi, hal bu iken, bu gerçekleri söyleyince neden rahatsız olalım? Neden hasta bir adamı 
gönderelim? Hasan Altay gitti. Türkiye Cumhuriyetinde, yıllardır bir tek millî atlet var Bakan
lıkta, devralınmış; adı, Çetin Şahiner. Ona tahammül edilmiyor!.. Türk Bayrağını uluslararası 
platformlarda şerefle dalgalandırmış... O gidecek, atılacak; onun yerine bir adam alınacak... 
Alınanların kim olduğu konusunu, bana yakışmaz diye, hiç girmiyorum. Değerli dostum Sa
yın Sayın da orada eleştiride bulunuyor... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, rica edeyim efendim; 15 dakika oldu. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Senin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz; gelme üstümüze. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Siz kendinizi bilin önce. Diğer arkadaşlarımı tenzih ediyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Senin ne olduğunu gayeti iyi biliyoruz. Terbiyesiz!.. 
AVNt AKYOL (Devamla)— "Terbiyesiz" demeyin. Bu, ancak size yakışır. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Senin ne.olduğunu biz biliyoruz. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
AVNt AKYOL (Devamla)—.Hadi canım sende, dengesiz!.. e .. .: 
ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Yeter be, sus, terbiyesiz!.. Dinlemiyorsan çık dışarı. (ANAP 

ve DYP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sensin terbiyesiz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
ABBAS tNCEAYAN (Bolu)'— Çık dışarı... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Çık dışarı... (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Sayın tnceayan, bırakın... Sayın Sayın'ı bu Meclis biliyor, 

Sayın Sayın'ı bu Meclis tanıyor... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Seni de tanıyor... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri rica ediyorum... 
Sayın Sayın, rica ediyorum efendim... \ 
Sayın Akyol, son cümlenizi ifade eder,misiniz... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Saygılarımı sunuyorum. ' 
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BAŞKAN — Sayın Akyol, teşekkür ediyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Seni iyi tanıyoruz, 12 Eylül Öncesinden biliyoruz... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
ABBAS İNCE AYAN (Bolu) — Sen kimsin be!.. Bacak kadar adamsın be... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen kimsin!.. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Cevheri, zatı âliniz mi cevap vereceksiniz? 
TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Evet, 
BAŞKAN — Sayın Cevheri, bir dakikanızı rica edeyim; sükûneti sağlayalım ki, rahat ifa

de buyurasıntz efendim. 
Değerli milletvekilleri, Sayın AkyoPun gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Hü

kümet adına Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Cevheri'ye söz veriyorum buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ben, her şeyden önce, Millî Eğitim eski Bakanımızın buradaki ko
nuşma üslubunu, insan yetiştiren bir kutsal mesleğe hizmet etmiş bir arkadaşımıza yakıştıra
madığımı, izinlerine sığınarak söylemek istiyorum. O kullanılan üslubun neticesinde, belki, bir
birini çok seven iki arkadaşı, burada dövüşmeye, birbirinin yakasına sarılmaya ramak bırakan 
bir durum meydana geldi. Bu şekilde söylememenin usullerini de bilmiş ve öğrenmiş olarak 
buraya gelmemiz gerekirdi. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Dinlemesini bilmeyenlere Sayın Bakan... 

TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bir dakika... 
İster dinleyin, ister dinlemeyin; ben söyleyeceğimi söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — İnsanlık ve 
ahlak kavramlarının, burada yapılması mutat ve normal olan birtakım tenkitlerin içerisinde, 
öyle kolay kolay kullanılacak ucuz kavramlar olmadığını, burada, sizin huzurunuzda söyle
mek istiyorum. 

AVNİ AKYOL (Bolu)— Ne olduğunu açıkladım. Onu ilmen kullandım. 

TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — İnsanlık ve 
ahlak kavramları kullanıldığı zaman -Sayın Akyol kullandığı zaman- insanlık ve ahlâk kural
larının, hükümetlerin kuruluşuna takaddüm eden 15 gün önce ve 15 gün sonraki değişen fikir
lere de cari olup olmadığını ben buradan sorarım. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. 

AVNİ AKYOL (Bolu) — Ona katılırım. Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Geçtiğimiz 
günlerde beraber yürüdüğünüz arkadaşlarınızın arasından başka bir yere intikal etmiş olma
nızdan dolayı, ortada fevkalade normal olan bir şeyin mesafesini kapatmak endişesiyle, bura
da iki sayın arkadaşımızı birbirine düşürecek bir gerginlik içerisinde bulunmaya acaba ne öl
çüde lüzum vardı? 

Değerli arkadaşlarım, Doğu Anadolu'da öğretmen fazlası var. Daha üç gün önce Van'
daydık... Buradaki arkadaşlarım biliyorlar, her gün Doğu Anadolu'ya gidiyoruz... Bomboş olan 
okullarda bugün öğretmen fazlası var. Değerli arkadaşımızın Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı 
sıralarda öğretmensizlikten kapalı olan yerlerde bugün öğretmen fazlalığı olması, bu görev-
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lerde eskiden bulunmuş bir değerli arkadaşımızın hiç olmazsa, kısaca zikrine değer bir olay 
değil miydi acaba? Sonra, tayin etmiş ve kış şartları dolayısıyla da bu tayini durdurmuş... 

Değerli arkadaşlarım, benim, esas üzerinde durmak istediğim, bu üslup meselesidir. Biz
ler -değerli arkadaşımın yaptığı gibi veyahut yapmış olduğunu sandığımız gibi' insan yetiştiren 
insanlar orarak şu Meclisin çatısı altında, tenkitlerimizi, düşüncelerimizi, ahlak kavramlarını 
yanlış ölçü olarak, hem de yanlış olarak kullanmadan yapamaz mıydık acaba? Daha ziyade 
bunu söylemek istiyorum. ^ - • ' <-

Şimdiki Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız, yapmış olduğu tasarrufları, kış şartları dolayı
sıyla durdurmuş. Şu ânda bir başka çalışmada bulunduğu için, gelen notu biz burada size ifa
de ediyoruz. 

Benim esas söylemek istediğim şey şu : Türk Bayrağı astırılmayan okullar kimin zamanın
daydı?.. Onlar için ne yapıldı? Ne yapıldı?.. Ne yapıldı?.. Hiçbir şey yapılmadı. n 

AVNİ AKYOL (Bolu) — O, millî sorun, devlet sorunu. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Türk Bayra

ğı astırılmayan okulların, hangi Millî Eğitim Bakanı zamanında olduğunu sormak, bizim de 
hakkımızdeğil mi? Onu söylemek istiyorum. 

öğretmensizlikten kapanan okullarda, bugün, valilerin resmî beyanlarına göre, artık, ih
tiyaç fazlası öğretmen var. Bu öğretmenler topraktan çıkmadı, türemedi. O zaman da vardı, 
ama, gönderilmiyordu veyahut gönderilemiyordu veyahut da göndermenin imkânları sağlan
mıyordu. Tartışmayı bunun dışına çıkarmanın anlamı yok. Çünkü, oraya devlet gitmiyordu: 
devlet gitmediği için, öğretmen de gitmiyordu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerekirse, Sayın Millî Eğitim Bakanı gelir, gene, ar
kadaşımızın arzu buyurdukları hususların cevabını burada Yüce Meclise arz eder. Benim, da
ha ziyade, sizden izin isteyip; değerli arkadaşlarımıza ve Yüce Meclisimize cevap arz etmemde-
ki amacım şu : Geliniz, birtakım kavramları, güzel güzel çalışmak durumunda ve mecburiye
tinde olduğumuz bu Meclisimizde, gereğinin dışında birtakım gerginliklere itecek üslup yanlış
lıklarını, geçmişteki mesafelerimizi kapatmak için kullanmayalım. , 

Arz eder, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Üslup yanlışlığı yok. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

4. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı 'mn, Balkanlardaki gelişmelere ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma yapmak üzere ve Balkanlardaki gelişmelerle ilgili ol
mak kaydıyla, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Mezarcı, buyurun efendim. 

HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; * 'Tarihi, tekerrür
dür diyorlar. Hiç, ibret alınsaydı, tekerrür eder miydi?" sözleriyle konuşmama başlıyor, hepi
nize hürmetlerimi arz ediyorum. 

Evet, ülkemizde ve bölgemizde, devlet ve millet hayatımız açısından bakınca, hiç de hoş 
olmayan gelişmeler devam ediyor. Ben, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar'daki hadiseleri bilgi 
ve kültür açısından beni tatmin edecek şekilde kavrayamamış bir insan olduğumu hissettim 
ve bunu Meclise ifade etmek Üzere bu kürsüye çıktım. Yüce Meclisimizin dikkatini bir noktaya 
çekmek istiyorum. 
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Ben, dinî tahsil yapmış bir insanım; bu vesileyle de, tslam ve Osmanlı tarihleriyle fazla 
alakam oldu. 

tnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak, Bosna-Hersek'e incelemelere gidip, Sancak Yeni
pazar Bölgesine ulaştığımızda, Sancak Bölgesinin, Sırplarla Karadağlılar arasında parçalan
mış ve pay edilmiş olduğunu orada öğrendim. Bir milletvekili olarak ve üniversite mezunu bir 
insan olarak, ben onu orada Öğrememeliydim, burada öğrenmeliydim ve o bilgiyle gitmeliy
dim; en basitinden böyle olmalıydı. 

, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Birinci Dünya Harbi yılların
da ve ona takaddüm eden Kurtuluş Savaşı zamanında, başta, İngiliz, Fransız ve İtalyanlar ol
mak üzere, devrin süper devletleri, bugünkü coğrafyamızı değil, Osmanlı ülkesinin tamamını 
işgal etmişlerdi. 

Ben, bir tartışma başlatmak üzere buraya çıkmadım. 
Sonra, malum gelişmeler oldu; Kurtuluş Savaşından sonra bugünkü sınırlar çizildi. 
Şimdi, yetmiş sene öncesinden bakıyorum ve şöyle düşünüyorum : "Misakımillî" diye ifade 

edilen -ki Misakımillî de gerçekleştirilemedi- sınırlar, bizim için bir gaye değil, bir mecburiyet
ti. Yani, o gün gerçekleştirilen bu sınırlar, devletimiz, milletimiz ve Meclisimiz için birgaye de
ğil, bir mecburiyetti; daha fazlasını gerçekleştiremedik, daha fazlasını yapamadık, daha fazla
sını kurtaramadık. Yani, tabiri caizse -ister coğrafî olarak olsun ister hukukî olarak olsun is
terse imtiyazî bakımdan olsun- Afrika'ya, Libya'ya kadar, 1911'den başlayarak, topraklarımı
zın sekizde yedisini resmen terk etmek mecburiyetinde bırakılmışız... İşte, mecburiyet dediğim 
budur. ' 

Herhalde biz isteyerek Batum'u bırakmadık, herhalde, biz isteyerek adaları bırakmadık, 
herhalde biz isteyerek Batı Trakya'yı bırakmadık, herhalde biz isteyerek Güney Kafkasya'yı, 
Azerbaycan'ı bırakmadık; buralar bizim Konyamızdı. "Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar 
olmaz" sözü bizim sözümüzdü; Bağdat bizim Bağdatımızdı, Konya Bağdatlıların Konyasıydı. 

Böyle bir girişten maksadım şu : Biz, bu Misakımillî sınır, düzen ve şablonuyla, bugün, 
ülkemizde, Ortadoğu'da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da olup bitenleri anlamayız diye düşünü
yorum, kavramayız diye düşünüyorum ve şahsen bunun rahatsızlığını çekiyorum. Balkanlarda 
ne olup bittiğini kavrayamıyorum, Kafkaslarda ne olup bittiğini kavrayamıyorum, Ortadoğu'
da ne olup bittiğini de kavrayamıyorum; bunun ezikliğini çekiyorum. 

Bosna-Hersek ziyaretiyle ilgili bir anımı, hatıramı anlatmadan önce, orada, bizim alt ko
misyon üyelerimize rehberlik yapan ve Saraybosna'nın banliyösü sayılabilecek, 20 kilometre 
yakınında bir şehirde bize tercümanlık yapan ve o şehrin imamının kızı olan bir hanımefendi 
şunları söyledi... Bu arada hemen aklıma gelmişken belirteyim; Saraybosna'da, Bosna-Hersek'te, 
Osmanlı Tarihi Enstitüsü kurulmuş; düşünebiliyor musunuz ve bu kızımız orada yetişmiş ve 
Türkçeyi de böylece öğrenmiş. Boşnakça konuşan; ama bize tercümanlık yapan bu kız bize* 
şunu söyledi: "Biz, burada yaşıyorduk ve 'bu Sırplar, bu Hırvatlar ne medenî insanlar* diyor
dum; ama, babam diyordu ki, "yavrum dikkat et, bu kadar kozmopolit olma; böyle, insan, 
insanlık, hümanizm deme; bunlar gâvurdur, sen bilmezsin, biz biliriz; bunlara güvenme; Sırb'a 
güvenme, Hırvat'a güvenme' diye sürekli bana telkinde bulunuyordu. Ben de babama, 'bırak 
canım, sen geri kafalısın, yobazsın' vesaire diyordum. O medenî Hırvatların ve Sırpların bir 
anda bizi kesmeye başladığını ğördükçe,i şi anladım, kozmopolitliğin bir işe yaramadığını an
ladım." 
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Bunları söyleyen bu kızımızın babası cami imamıydı ve kendisi, modern bir kız, kısa pan-
talon giyen bir hanımefendiydi; dövünüyordu, saçını başını yoluyordu, "Ah şu savaş bir bitse 
de, ben ne yapacağımı biliyorum" diyordu. 

Şimdi, iş başa düşmeden, saçımızı-başımızı yolmadan, önce şu olayı bir kavramamız ge
rekiyor bizim. tşgalden sonra bu ülke parçalanmış, kırka bölünmüş ve bizim tabiî parçalarımız 
olan bu yerler; coğrafî bakımdan, tarihî bakımdan, kültürel bakımdan, dinî bakımdan, etnik 
bakımdan tabiî parçalarımız olan bu yerler dışta bırakılmış. 

Doğu ve Batı blokları, sınırları, şablonları değişince işler değişmiş ve şimdi, Boşnak'ın 
başı ağrıyınca bizimde burada başımız ağrıyor. Demek ki, bu sınırın dışında bizim tabiî parça
larımız var. Ha Saraybosna'da cinayet olmuş, katliam olmuş, savaş olmuş ha Konya'da olmuş; 
bizim için fark etmiyor. Çünkü, onların kardeşleri burada, yakınları burada, bizimkiler ora
da... Aynı hadise, Balkanlar ve Kafkaslar için, Ortadoğu için de geçerli. 

Bununla şuraya varmak istiyorum : Siz-biz, istesek de istemesek de, Ortadoğu, Kafkaslar 
ve Balkanlar, tarihî mecrasına akıyor. Bilinen anlamda sınırlar kalktı, insanlar gidip-gelmeye 
başladı ve şu bölgede olup bitenler de bizi doğrudan ilgilendirmeye başladı... 

Artık, mevcut resmî ideolojinin şablonlarıyla bu olayları kavrayanlayız, anlayamayız. 
Buna bir misal vermek istiyorum : Bolayır Muharebesinde bizim ordumuz mağlup olmuş. 

Bu mağlubiyetin neticesinde Bulgarlar Yeşilköy'e kadar gelmiş, İstanbul'da panik ve telaş baş
lamış; hatta, "burayı terk edelim" gibi noktalara gelinmiş... 

Şimdi -burada olmadığı için söylemek istemezdim; ama okuyanlar vardır- gazeteci Sayın 
Emin Çölaşan uzun süreden beri benimle ilgili polemik yapmaya çalışıyor, muhatap kabul et
meye çalışıyor. Ben, ona da cevap olsun diye gittim kütüphaneye, Bolayır Muharebesi ve Bal
kan Harbiyle ilgili kitapları ve rahmetli Fethi Okyar'ın yazdığı "Bolayır Muhaberesinde Ade
mi Muvaffakiyetin Esbabı" diye Osmanlıca kitabı aldım, okudum; ama, Sayın Çölaşan bunu 
okumayı bilmez tabiî. Dolayısıyla gene anlaşamadık kendisiyle ve ne yazacak bilmiyorum!.. 

Dolayısıyla, resmî ideolojinin söylemine aykırı olur diye, yanlış olur diye tarihi kapatamayız. 
. Ben, bir şey teklif ediyorum: Lütfen üniversitelerimiz süratle enstitüler kursun; tıpkı, Bosna-

Hersek'te olduğu gibi. En azından, Osmanlı tarihiyle ilgili enstitüler kurulsun, Balkanlarla il
gili enstitüler kurulsun, Ortadoğuyla ilgili enstitüler kurulsun, o dönemdeki, "eski yazı" dedi
ğimiz, Osmanlıcayla yazılmış yazılar, lütfen, bir an önce Latinize edilsin; çünkü, orada, Ge
nelkurmayımızın da faydalanacağı çok değerli bilgiler var, siyasetçilerimizin de faydalanacağı 
çok değerli bilgiler var. ' 

Nitekim, bakınız, salan yanlış anlaşılmasın; ama, bir ibret olsun diye söylemek istiyorum; 
Hırvatistan'a gittiğimizde, bizi Hırvatistan'daki Konsolosumuz ağırladı. Ben dahil, bütün he
yetimiz, hirvatistan'daki Konsolosumuzdan çok memnun olduk. Bizi, oradaki Hırvat parla
menterlerle de görüştürdü, evine de davet etti ve Hırvat milletvekilleriyle konuşma, tartışma 
imkânını bulduk; ama bir şeyin altını çizmek istiyorum : Hırvatistan'daki Konsolosumuzun 
hanımı Sırptır... ı 

Benim hanımım Sırp ise, devlet beni oraya vermemeli. Bir nakısa getirmek için söylemi
yorum bunu. Biz, arkadaşımızdan çok memnun olduk; ama, olayı eğer devlet ve millet hayatı
mız açısından ele alacaksak, artık Hariciyemiz bakışını değiştirmelidir, siyasetçilerimiz bakışı
nı değiştirmelidir; bizim, şablonlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. 
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Şimdi, Hırvatıyla, hatta Romeniyle, Sırbıyla, Yunanıyla, Bulgarıyla, hepsinin birleşerek 
bir anda üzerimize atıldığını bilmemiz gerekiyor. Yani, Hırvat ne yapar, Sırp ne yapar?!. Ben, 
kapkara bir tablo çizmek istemiyorum; ama, Kafkaslar belli, Ortadoğu belli. Ben inanıyorum 
ki, şu anda, ilan edilmemiş bir üçüncü dünya savaşı başlamış durumda. Tarihî hadiselerin te
kerrür ettiğini görüyorum ve içte de büyük polemikler olduğunu görüyorum. Türkiye'nin bü
tün dikkati doğuya çekiliyor; güneydoğuya, Kuzey Irak'a ve tran'a çekiliyor. 

Şunu kesinlikle belirtmek istiyorum ki. Kuzey Irak'ta ve güneydoğuda olup bitenler hepi
mizi üzüyor, akan kan bizim kanımız, giden can bizim canımız; ama, son tahlilde.kimse merak 
etmesin, Diyarbakır hiçbir yere gitmez, Kerkük ve Musul da hiçbir yere gitmez, Bağdat da hiç
bir yere gitmez. Tarihe bakın; buradan alırsınız sınırı buraya koyarsınız, sonra buraya koyarsı
nız; ama, bu bölge insanları olarak bizlerin arasında dinî, tarihî, kültürel, etnik bağlar var. 

Şimdi, İran'la ilgili bir hususu da belirtmek istiyorum. İran konusunda polemik yapıldığı
nı düşünüyorum. 

Efendim, Türkiye tran olacakmış(L) Ben bunlara inanmıyorum, bir gerekçem var : Bi-
razcık tarih bilgisi olan, birazcık din bilgisi olan kişi bilir ki, devlet istese de, Genelkurmay 
dayatsa da, bizim halkımız İran'daki rejimi buraya kabul etmez; tslamı kabul etmez demiyo
rum... tran Dışişleri Bakanı Velayeti, televizyonda konuşurken ben utandım, tran Dışişleri Ba
kanı, "din konusunda, sizin tarihiniz, kültürünüz, birikimizin bizden fazla; biz size din mi 
öğreteceğiz?!" diyor. 

Zaten, İran'ın öğreteceği dini, bu millet kabul etmemiş. Tarihe bakın, yani, Şia ve imamet 
sistemiyle ehli sünnet ve hilafet sisteminin tarihî kavgası var; ama biz tran halkının mezhebine 
de, tercihlerine de saygılıyız. Ben bunu söylüyorum her zaman; tran halkının tercihlerine say
gılıyız; ama, şunu da açıkça söylüyorum : Türkiye, tran olmaz. Türkiye, olsa olsa Osmanlı 
olur; misyon olarak, hinterlant olarak, coğrafya olarak... Süper güç olarak, süper devlet ola
rak Türkiye, olsa olsa Osmanlı olur... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Osmanlı da geçti, Osmanlı da olmaz... 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Yani, müsaade edin... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen bir defa Türkiye Cumhuriyetinin milletvekilisin, Osman

lıya özlem duyamazsın; o zaman, git, istifa et! 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Ben, inancıma göre... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Böyle inanç olmaz!.. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — ... bilgi ve belgelerime göre konuşurum, siz de kendi 

inancınıza göre konuşursunuz. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Cumhuriyetin milletvekilisin sen, cumhuriyete layık 

konuş!.. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Dolayısıyla... 
BAŞKAN — Sayın Mezarcı... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, siz Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Millet Mec

lisinin mi Başkanısınız, yoksa Osmanlı Devletinin mi?! 
ALt OĞUZ (İstanbul) — Sen Avrupalı ol kardeşim... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Avrupayla işimiz yok, sen Türkiyeli ol... 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç, müsaade buyurun! 
Sayın Mezarcı, süreyi çok geçtiniz, lütfen son cümlenizi ifade eder misiniz... 
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, Dikkat buyurunuz, size Balkanlar konusunda söz vermiştim. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Evet efendim/ 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Burada, İran'ı savunacağınıza, İslamî Hareketi savu

nacağınıza, Türkiye'yi savunun yahu! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Gürsoy... Sayın Gürsoy, bir dakikanızı rica edeyim... 
HASAN MEZARCI (Devamla) — "Türkiye" tabiri, cumhuriyet dönemiyle birlikte kul

lanılan bir tabir değil arkadaşlarım; Osmanlı döneminin tabiridir. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) —- Neyle kullanılırsa kullanılsın... Sen, laik cumhuriye

tin milletvekilisin, önce onu düşün. 
ÖASAN MEZARCI (Devamla) — İşte, şu kütüphanelerdeki "Osmanlıca" dediğiniz şey

leri bir çevirin de, "Türkiye" tabirinin resmî tabir olduğunu görün. Osmanlı döneminde de 
var Türkiye tabiri... 

BAŞKAN — Sayın Mezarcı, süreniz çok geçti efendim; son cümleyi söyler misiniz... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Mezarcı, sizi tehdit eden kim, onu da söyleyin 

orada. Yiğitçe orada söyle işte. Dokunulmazlığınız var. 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, müsaade buyurun; toparlıyor efendim. 
Lütfen Sayın Mezarcı... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Televizyonlarda şov yapıyorsun, söyle işte, yiğitçe söyle! 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Ayın 23 'ünde Önerge geldiği zaman konuşacağız burada. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Erkekçe söyle işte. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Destekleyin de önerge gelsin. 
BAŞKAN — Sayın Mezarcı, toparlar mısınız efendim... 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Kapatıyorum efendim. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Erkekçe söyleyin de biz de dinleyelim burada; sizi kim 

tehdit ediyor?.. 
BAŞKAN — Sayın Mezarcı, lütfen son cümlenizi söyleyin efendim... 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Efendim, ben milletin vekiliyim, bu kürsü milletin 

kürsüsü... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz milletin vekili de olamazsınız ki... 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Kimseye hakaret etmiyorum, saygısızlık etmiyorum; 

inancımı söylüyorum. Kalkarsınız, aksini söylersiniz bu kürsüden. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hayır, siz Atatürk Cumhuriyetinde yaşıyorsunuz; dik

katinizi çekerim... Oraya çıkıp, namusunuz üzerine yemin ettiniz... 
HASAN MEZARCI (Devamla) — SaygıL bir dille, edepli bir dille, tarihî bir yargılamada... 
BAŞKANj— Sayın Mezarcı; süreyi çok geçtik efendim; rica ediyorum.. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Toparlıyorum. 
Bu vesileyle... Tabiî Meclis zabıtlarına geçiyor, yemin konusu filan da geçiyor. Geçen gün 

Sayın Bakan da söyledi. Biz bu Mecliste, Birinci Mecliste, hilafet ve şeriata bağlı kalacağına 
dair yeminler eden pek çok zevatı da biliyoruz; ilk fırsatta onları kaldıranları da biliyoruz... 
Polemik yapmak istemiyorum. Lütfen!.. Devletten bahsediyorum, milletten bahsediyorum, ik
tidardan ve muhalefetten de bahsetmiyorum. 

Balkanlardaki durum tehlikelidir. Tehlike, Batı'dan geliyor ve olayı bir bütünlük içinde 
arz ettiğim zaman, Allah göstermesin, bir yangının içinde olacağımızı -ki, temenni etmi-
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yorum- ve millet olarak, devlet olarak, Parlamento olarak bütün bilgisizliğimizle ve cehaleti
mizle yakalanacağımızı düşünüyonım, endişemi belirtiyorum ve bu vesileyle, bugün Hürriyet 
Gazetesinde yazılmış olan bir yazıya dikkat çekmek istiyorum : "özal'a şimdi de büyükelçi 
şoku" deniliyor. 

Sayın Cumhurbaşkanını savunmak bana düşmez; ama bir hususu belirtmek istiyorum : 
Amerika'ya gidiliyor, "bu bizi temsil etmez" deniliyor; Balkanlara gidiliyor, "bu bizi temsil 
etmez" deniliyor... Peki, hükümetin değerli mensupları, Sayın Cumhurbakınının imzasıyla ata
malar falan yapmıyor mu bu Ülkede?! Yani, neden bu iş tktidar-muhalefet polemiği içinde ele 
alınıyor da, yangın yerine dönmüşken Kafkasya, yangın yerine dönmüşken Balkanlar ve güne
yimiz, doğumuz yangın yerine dönmüşken, neden polemik yapılıyor?.. Cumhurbaşkanı Hü
kümeti bağlamıyorsa, beni mi bağlıyor sadece?! Bu olaya millî boyutlarıyla bakılmasını is
tiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Mezarcı. 
RIFAT SERDAROĞLU (izmir) — Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; konu nedir? 
RIFAT SERDAROĞLU (izmir) — içtüzük, "Gündem dışı konuşma, Meclis Genel Kuru

luna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde 5'er dakikayı geçmemek üzere..." diyor. 
Süreyi zaten dört misli geçti. Söylediği nedir? önemli olan, bilinmeyen neyi söyledi bu 

Mezarcı?! Yani, Meclisin çalıştırılmaması yönünde mi Başkanlık gayret gösteriyor! (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O kürsüde oturup da hakkını vermemek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine saygısızlıktır! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, keşke bütün arkadaşlarımız bu süreye uyabilse... 
HALlL BAŞOL (Tekirdağ) — Uydurun o zaman Sayın Başkan. O zaman boş bırakın kol

tuğu, herkes kendi kendine konuşsun. 
BAŞKAN — istirham ederim... istirham ederim... 
HALÎL BAŞOL (Tekirdağ) — Meclis, içtüzükte iradesini belirtiyor, 5 dakika diye. Sizin 

göreviniz, içtüzüğe göre Meclisi yönetmektir. Siz içtüzüğü çiğnetiyorsunuz. 15 dakikadır ko
nuşuyor ve daha bir kere bile ikaz etmediniz konuşmacıyı, öyleyse ne duruyorsunuz orada?! 

BAŞKAN — Aman(!) insaf buyurun efendim, "bir defa ikaz etmediniz" deyince... insaf 
buyurun yani. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kadar keyfilik nedir?! Yeter artık! 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
HALtL BAŞOL (Tekirdağ) — içtüzüğe riayet etmeleri için sayın arkadaşlarımızı uyar-

mazsanız, Başkanlığınız nerede kaldı?! 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşımız Sayın Mezarcı'dan önce de konuş

malar oldu; keşke uyabilselerdi. 
RIFAT SERDAROĞLU (izmir) — Hepsini ikaz edin... 
BAŞKAN — Aman efendim, keşke sizler de çıkınca buna bir uyabilseniz... Bizim de sı

kıntımız bu. 
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HALtL BAŞOL (Tekirdağ) — Ben hepsi için söyledim. 5 dakikada, birbuçuk sayfa söz 
söylenir... 

BAŞKAN — Bakın, şimdi de zaman kaybediyoruz. 
HALtL BAŞOL (Tekirdağ) — ... ama, aradaşlaıımız, Meclisin zamanını atmak suretiyle 

muhalefet görevini yaptıklarını zannediyorlar... 
BAŞKAN — Değerli milletekilleri, daha fazla zaman harcamayalım... 
Sayın Hükümetten cevap ihtiyacı var mı? Yok efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Olsa, söylerler sanat Böyle Meclis mi idare edilir yahu! 
BAŞKAN — Sayın Genç, ben, nezaketim gereği "sayın" tabirini kullanıyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Haklı olduğun zaman kullanırsın... Haksız olduğun zaman 

nezaket de olmaz. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — (10/21, 10/47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Gemici Başkanlığının, 

komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/839) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, (10/21, 10/47) ve (10/77, 10/78, 10/82, 

10/84) esasnumaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının başkan seçimine dair tezkereleri var
dır. Ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurt Dışında Çalışan işçilerimizin ve Yurttaşlarımızın Karşılaştıkları Sorunları Tespit Et
mek tçin Kurulan (10/21,10/47) Esas Nolu Araştırma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Söz
cü ve Kâtip seçimini yapmak amacıyla 16.2.1993 günü toplanmış, toplantıya katılan 11 üyenin 
kullandığı 11 adet oy pusulasının tasnifi sonucunda, aşağıda adı-soyadı ve seçim çevresi yazılı 
üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Baki Durmaz 
1 Afyon 

(10/21, 10/47) Esas Nolu Araştırma 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : tsmet Attila (Afyon) 11 oy 
Başkanvekili : Ateş Amiklioğlu (Çorum) 9 oy 
Sözcü : İbrahim Yaşar Dedelek (Eskişehir) 11 oy 
Kâtip : Ahmet Şeref Erdem (Burdur) 10 oy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — (10/77, 10/78, 10/82, 10/84) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tez
keresi (3/840) ' • ' « • 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çernobil Faciasının Türkiye'deki Etkilerini Araştırmak için kurulan (10/77, 10/78, 10/82, 
10/84) Esas Nolu Araştırma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, sözcü ve Kâtip seçimini yap-
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mak amacıyla 17.2.1993 günü toplanmış, toplantıya katılan 9 üyenin kullandığı 9 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucunda, aşağıda adı-soyadı ve seçim çevresi yazılı üyeler, karşılarında gös
terilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

(10/77, 10/78, 10/82, 10/84) Esas Nolu 
Araştırma Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Refaiddin Şahin (Ordu) 9 oy 
Başkanvekili : Musfata Parlak (Rize) 9 oy 

. Sözcü : Mustafa Ünaldı (Konya) 9 oy 
Kâtip : Algan Hacaloğlu (İstanbul) 9 oy 

3. — (10/8-5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/841) 

BAŞKAN — (10/8-5) ve (10/11) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonları Başkan
lıklarının, komisyonların görev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereleri vardır; ayrı ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 Yılına Kadar Hayalî İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağ
ladıklarını, Bu Suretle Yapılan Ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip İstenmediğini 
ve Geri İstenilen Paralardan Ne kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; İhracatın Dünkü 
ve Bugünkü Yapısı İle Sorunlarını ve Hayalî İhracat' İddialarını Araştırmak Amacıyla Genel 
Kurulun 15.1.1992 tarihli 26 ncı Birleşiminde Kurulan (10/8-5) Nolu Meclis Araştırması Ko
misyonumuzun çalışmalarını tamamlayabilmesi ve rapor yazımı için, Komisyonun görev süre
sinin uzatılması, Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun görev süresinin, 24 Şubat 1993 tarihinden itibaren 1 ay daha uzatılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut öztürk 

Aksaray 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Okunan, süre uzatımına dair tezkeröyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — (10/11) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/842) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde, "Star-l" adı altında Televizyon yayını yapmakta olan Magic-Box Internatio
nal Şirketi ile ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla, Genel Kurulun 18.11.1992 tarihli 
Birleşiminde kurulan (10/11) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuz, Maliye Ba
kanlığına ve Inter Star'a yazılan yazılara henüz cevap verilmediğinden, çalışmalarını tamamla
yamamıştır. 

— 35 — 



T.B.M.M. B : 6 9 1 7 . 2 . 1 5 5 3 0 : 1 

Komisyonumuzca alınan karar gereğince, 28.2.1993 tarihinden itibaren görev süresinin 3 
ay daha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN 
edilmiştir. 

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

5. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve arkadaşlarının, 16.6.1927 Tbrihli ve 1076 Sayı
lı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tbrihli ve2338Sayılı Ka
nunla değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifini geri al
dığına ilişkin önergesi (4/134) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir kanun teklifinin geri alınmasına dair bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan, "16.6.1927 Tbrihli ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz" (2/21), gündemde bulunan 185 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısı (1/419) içinde yer aldığından, teklifimizi geri alıyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Nevşat özer 
Muğla 

Rüştü Kâzım Yücelen 
îçel 

\aşar Eryılmaz 
Ağrı 

Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Hasan Çakır 
Antalya 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, kanun teklifi Genel Kurulun gündeminde olduğu için, 
geri verilmesi hususunu oylarınıza sunacağım : Kanun teklifinin geri verilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kanun teklifi geri verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler'; kısmıma geçiyoruz. 

önce yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

7. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
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Sayılı Hazine ve Dıştıcaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 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 raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 

BAŞKAN — Gündemin 16 ncı sırasında bulunan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hü
kümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN — Gündemin 69 uncu sırasındaki, Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakerele
rine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 
4. — tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN — Gündemin 9 uncu sırasında bulunan, tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlahnın 
müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Ertelenmiştir. 
5. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Kçmisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : ,58 ve 58'e 1 inci Ek) 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 2 nci sırasında bulunan, Devlet Planlama 
Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ve Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı; 111) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında bulunan, Türldye Radyo - Televizyon Gelirleri 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 

7 — 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 — Gündemin 4 üncü sırasında bulunan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Ku
rulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 

8. — Turizm 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 Turizm 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181. 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasında bulunan Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Tlırizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. . 
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Hükümet?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 

•" 9. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünda Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa
yısı : 121) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı sırasında bulunan, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Değerli milletvekilleri, komisyon raporu daha önceden Genel Kurula dağıtılmıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunda oylarınızı alacağım : Kornişon ra

porunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Güney, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) . ' 

Sayın Güney, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
Efendim, süreyle ilgili olarak, hiç arzu etmediğim yanlış değerlendirmelere, sizler de şahit 

oldunuz ve üzülerek şahit olduğunuzu tahmin ediyorum. 
Yine üzülerek ifade edeyim ki, arkadaşlarımın sürelerinin bitimine 3 dakika kala kendile

rini uyaracağım ve 3 dakika sonra sözünü kesmek mecburiyetinde kalacağım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Umarım, bu sözleşme, hangi gruba isabet ederse etsin, bu alkışlar devam eder. 
Sayın Güney, tümü üzerinde gruplar adına, konuşma süresi 20 dakikadır. Şu anda saat, 

17.35... 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem millet

vekilleri; umuyorum, Sayın Başkan beni ve Grubumu ikaz için bu konuşmayı yapmadı; çünkü, 
ben bu kürsüde süreyi aşan hatiplerden değilim. Üstelik, bu konuda da, çok kısa, özet bir bilgi 
vermek için huzurlarınızı işgal etmiş bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Güney, bir arkadaşımızdan başlamak mecburiyetindeydim de, onu için... 
Sizinle hiç alakası yok efendim. 

Buyurun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bugün görüşmekte olduğumuz 

bu kanun tasarısının amacı, yeni kurulan 21 üniversitemize öğretim üyesi temini için, mevcut 
üniversitelerimizdeki öğretim üyesi emeklilik yaşının 67'den 72'ye kadar uzatılması amacını 
taşımaktadır. 

2547 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, yani değiştirmek istediğimiz madde şunu amir : 
"öğretim üyelerinin görevleriyle ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi, 67 yaşını dol
durdukları tarihtir." 

(1) 121 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yani, bir öğretim üyesinin -ki bunlar profesör veya doçenttir- 67 yaşını doldurduğu zaman 
üniversiteden ilişiği kesilir; bugünkü uygulanamamız budur. Ancak, kanun tasarısının gerek
çesinde de yazıldığı gibi, yeni açılan üniversitelerdeki öğretim üyesi eksikliğini gidermek için, 
bu yaş sınırı 72 yaşına kadar çıkarılmakta ve "Bu kanunun 30 uncu maddesinde öğretim üye
leri için öngörülen emeklilik yaşı, 1992 yılında kurulan veya daha sonra kurulacak olan yeni 
üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitülerinde görev almaları şartıyla, 1998 yılı sonuna ka
dar, 72 yaşın doldurulduğu tarihtir" denilmektedir. 

Kanaatimizce bu uygulama doğrudur. Ülkemiz, yetişmiş insan bakımından çok zengin bir 
ülke değildir. Hele, bir bilim adamının, doçentlik ve profesörlük titrini almış bir bilim adamı
nın yetiştirilmesinin nelere mal olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yeni açılan üniversitelerde bu 
arkadaşlarımızın istihdamı gereklidir. 

Tabiî, uygulamada herhangi bir sıkıntıya düşüleceğini tahmin etmiyorum; 67 yaşını dol
duran öğretim üyesi, eğer arzu ediyorsa, yeni üniversitelere gitmek şartıyla 72 yaşına kadar orada 
kalacak; yoksa, halihazırda bulundukları üniversitelerde yaş uzatması yok. Bu bakımdan olumlu 
bir teklif; fakat, muhterem arkadaşlarım, bu, paiyatif bir tedbirdir. Bu yaşta ve bu nitelikte 
istediğimiz sayıda insanı bulmamız mümkün değildir. Bu bakımdan, kanımca kanun tasarısı
nın eksik tarafı şudur : Araştırma görevlisi ve yardımcı doçent kadrolarının sayısında artırıma 
gitmek gerekmektedir, önemli olan -yaşı 67'ye gelmiş, sayıları oldukça azalmış bu bilim adam
larından mutlaka istifade edelim, doğru; ama- asıl, üniversitede öğretim üyesi olabilecek, ye-
tiştirilebilecek insanların sayısını artırmamız lazım. Bunun için de bu kadroları takviye etme
miz gerektiği kanısındayım. 

YÖK'ten ve özellikle Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan geleceğe dönük olarak ve uzun va
deli bir yatırım olarak talebimiz şudur : Araştırma görevlilerinin ve yardımcı doçentlerin, bu 
yıldan itibaren, önümüzdeki bütçe yılından itibaren kadro sayılarının, miktarlarının artırılma
sının gerektiğine inanıyorum ve bu uygulamanın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yapıla
cağı kanaatini de taşıyorum. 

Sonuç olarak; demin de arz ettiğim gibi, paiyatif, geçici bir tedbirdir, yapılabilir; bir ihti
yaçtan doğmuştur; ama yeterli değildir. Dediğim nokta da dikkate alınırsa, yeni kuracağımız 
bu 21 Üniversite için, öğretim üyesi sıkıntısı çekmekten, belki kısa vadede değil; ama, uzun 
vadede kurtulmuş oluruz. 

Bunları ifade etmek için söz aldım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar 
sunarım. (ANAP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güney, teşekkür ediyorum efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ünaldı, buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA. ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununda bir değişiklik getiren kanun tasarısı üzerinde Grubum ve şahsım 
adına görüşlerimi ifade etmek için söz almış bulunuyorum, önce hepinize saygılar sunarım. 

Her ne kadar kalkınmışlık üzerine çok nutuk çekiyor isek de, üniversiteleşme konusunda 
dünyada oldukça gerilerde yer alan bir ülkeyiz. Maalesef, okumak isteyen ülkemiz gneçleri, 
üniversitelerin kapılarında yığılmış durumdadırlar. Onun için, ülkede, hızla üniversiteleşmeye 
şiddetle ihtiyaç vardır; hem ülkenin kalkınmışlığı hem de üniversite kapılarında birikmiş genç
lerimizin dertlerine çare olmak bakımından buna ihtiyaç vardır. 
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tşte, geçtiğimiz süre içerisinde, bu ihtiyaca binaen çok sayıda üniversite ve fakülte açmış 
bulunuyoruz. Şartlar uygun olmasa da, şartlar yeterli olmasa da, bu üniversiteleri açmış du
rumdayız. Hatta, Bütçe Komisyonunda bu konuda görüşme yapılırken Sayın Bakana da duru
mu arz etmiştim, Millî Eğitim bütçesi görüşülürken de söylemiştim; öneminden dolayı, bir ke
re daha, Mevlana ile ilgili bir hikayeyi anlatmak istiyorum : 

Mevlana, şiddetle Şems'i arzular, Şems'Ie görüşmek ister; fakat Şems ortada yoktur. Biri
si gelip kendisine, "Şems'i falan yerde gördüm" diye yalan bir haber verir. Mevlana sırtındaki 
abasını hemen çıkarıp yalan olduğunu bildiği halde, müjdeli haberi getiren kişiye verir. Etra
fındakiler, "Nasıl oldu da abayı verdin, biliyorsun ki bu*haber yalandır" derler. Mevlana da, 
"Yalanına abamı verdim, gerçeği olsaydı canımı verirdim" der. 

Onun için, üniversiteleşme konusunda, bu kadar iştiyakla ihtiyaç vardır ve bu kadar işti
yakla da bunu destekliyoruz; üniversiteleşmeye şiddetle ihtiyaç var. Bu konuda hangi tedbir 
getirilirse getirilsin, ihtiyaçları tam olarak karşılayamayacak olsa bile, o tedbirlere candan des
tek olmak işitiyoruz. 

Yeni kurulan üniversiteler, bugün elbete malî sıkıntı içerisindeler; bunu biliyoruz. Hükü
met, yeterli bir bütçeyi bu üniversitelerin rektörlerine verememiştir.ve kuruluşların çalışmaları, 
bu nedenle, beklenilen hızda devam edememektedir. 

Bir yandan bu malî imkânsızlıklar sürerken, bir yanda da, üniversitelerin gelişmesi için 
en önemli faktör olan öğretim üyesi ihtiyacı vardır, öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için 
çeşitli tedbirlerin araştırılması gerekir. 

Bu tedbirlerden biri de, yaşı dolduğu için emekliye sevk edilmesi gereken öğretim üyeleri
nin emeklilik yaş sınırının yükseltilmesidir, işte bu kanun tasarısı, sözü edilen öğretim üyeleri
nin bu haktan yararlanmalarını getiriyor. Elbette ki desteklemek gerekir. 

ihsan, bu haktan yararlanan öğretim üyeleri için, yeni üniversitelerde görev alma şartını 
da getiriyor. Tabiî, bu da güzel bir tedbirdir. Emeklilik yaşı gelmiş olan öğretim üyelerinin, 
o şartlarla beraber, yeni üniversitelerde görev alarak yeni üniversiteleri geliştirmeleri hususu, 
olumlu karşılanması gereken bir olaydır; ama, biraz evvel, burada, değerli hatibin ifade ettiği 
hususu ben de vurgulamak istiyorum. 

Hükümet tarafından birçok konuda yeni kadrolaşmalar yapılıyor, yeni kadrolar açılıyor. 
Bu konuda Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olan bazı yeni mevzuat da var; ama üniversiete-
ler kadrolaşmada ihmal ediliyor görülüyor. Mutlaka, taze filiz verecek şekilde yeni araştırma 
görevlileri kadroları açılmalı ve üniversiteler, eh iyi kadrolaşmayı bu şekilde sağlamalıdır. Bu
nu, ben de bir kere daha vurgulayarak, biraz evvel konuşan hatibe katıldığımı ifade etmek is
tiyorum. 

Kanun tasarısının geneli hakkında görüşlerimiz müspettir; destekliyoruz. 
Yüce Meclise tekrar saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
Efendim, süreniz 20 dakikadır ve saat 17.45. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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özünde, bu yasa tasarısı, ülkemizin en ciddî sorun alanlarından birisi olan yükseköğre
nimdeki, yani üniversitelerimizdeki bir temel tıkanıklığa geçici bir çözüm bulmak için getiril
miş bulunan bir yasa tasarısıdır. 

Getirilmekte olan maddeyle, mevcut öğretim görevlilerinin görev sürelerini uzatmayı he
def almaktayız. 

Tabiatıyla, araştırmanın ve bilimin yaşı olmaz; araştırma, düşün üretme, bilime hizmet 
etme birikimini ve fizikî gücünü taşıyan herkes, her yaş düzeyine kadar bu katkıyı sağlamalı
dır. Aktif öğretim görevliginin gereksindirdiği, öngördüğü bir dinamizm, bir faaliyet, bir fizik 
etkinliği, doğal olarak vardır. Ancak, bu yasa tasarısıyla, zaruretten doğan, öğretim görevlisi 
eksikliğini kapatmaya yönelik getirilen öneriyi, biz de Grup olarak olumlu karşılıyoruz. 

Bu tasarının, bu bağlamda -bir açığı kapatacak gibi gözükmekle beraber- yaraya merhem 
olamayacağı da çok nettir. Bugün üniversitelerimizin çok temel sorunları vardır. 

Üniversitelerimizin en temel sorunu, çatıdan başlamaktadır; yani mevcut YÖK sistemiyle 
ilgilidir. 

YÖK sistemi, üniversitelerimizi, araştırmayı özendiren bir yapı olmaktan çıkarmıştır. Araş
tırmayı özendirmeyen bu yapısı nedeniyle, gençlerimiz, üniversite görevlisi olmak, üniversite
lerde eğitici olmak heyecanını duymamaktadırlar. 

Ülkemizde, yurt dışında eğitim görmüş, yurt dışında doktora yapmış, binlerce, .yetenekli 
birikimli gencimiz var. Bunların çok çok azını üniversitelere kanalize edebiliyoruz. Bunun da 
temel nedeni, üniversitelerde, bu gençlerimizin çalışma şevkini artıracak, onlara araştırma he
yecanını verecek, ne ortamın ne maddî koşulların ne de özgün düşünce ve araştırma yapabil
melerini sağlayacak uygun bir psikolojik ve özgürlük ortamının olmayışıdır. Bunu aşmamız 
lazımdır. 

Bu konuda, Koalisyon Hükümetinin, özellikle benim de geçmişte üyesi bulunduğum Sos-
yaldemokrat Halkçı partinin, topluma, seçmenlerine verdiği çok net vaatler var. Böyle çıkıldı 
yola; YÖK konusunda çok ciddî önerilerle yola çıkıldı; ancak, birçok diğer konuda olduğu 
gibi, bu vaat de, şimdilik, henüz olduğu yerde duruyor. Hatta durmuyor, bu konuda geri adımlar 
da atıldı. 

Sayın milletvekilleri, özetle -bu.kısa yasa tasarısı çerçevesinde zamanınızı fazla almak 
istemiyorum- eğer, önümüzdeki yıllarda, ülkemizde, ilmin gelişmesini ve yükseköğrenimin ül
kenin her yerine yayılmasını istiyorsak, geçen yıl açtığımız bu üniversiteler için, hem yeterli 
eğitim kadrolarını yaratabilecek araştırıcıları barındıracak araştırma kurumlarını ve hem de, 
benden evvel söz alan arkadaşlarımın değindiği gibi, araştırıcı, yardımcı doçent kanallarını açık 
tutacak, halen üniversiteye intisap etmemiş gençlerimizi bu yollara sevk edecek önlemlerin alın
ması, üniversitede görevli olan üniversite görevlilerinin maddî durumlarının iyileştirilmesi la
zımdır. 

Şu anda üniversitelerde görev üstlenmiş bulunan doçent, profesör ve diğer öğretim görev
lileri, gerçekten -ülkemizde, kendi ülkelerinde görev yapmaları nedeniyle- çok ciddî maddî sı
kıntılarla, özveri içinde, bilim aşkı içinde bu görevlerini sürdürüyorlar, ama bu özverinin sü
rekli olamayacağını bilmemiz gerekir. 

Açıklıkla ifade ediyorum : Mevcut özlük hakları çerçevesinde, üniversitelerimizde, bugün
künden öte, kadroları, kaliteyle, içerikle ve sayıca takviye edebilmeniz, çok mümkün değil. Ge
liniz, hep beraber bu yasa tasarısını geçirelim, yaraya ufak bir merhem sürelim; ama, olayı kö
künden çözecek önlemleri de beraberinde dikkate alalım ve programlayalım. 
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Bu düşüncelerle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Grup adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına?.. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 
Sayın Sungurlu, saat 17.54... Kusura bakmayın, özür diliyorum. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
Grup Başkankvekilimizin haklı olarak lehinde konuştuğu bu kanun tasarısı üzerinde be

nim tereddütlerim var. Kanun tasarısı üzerindeki tereddütüm, müdafaa edilen gerekçenin, bu 
kanunla gerçekleşip gerçekleşmeyeceği noktasındadır. Yani, yeni açılan üniversitelerdeki öğre
tim üyesi eksiğini gidermek için bu kanunun çıkarıldığı söyleniyor. Aslında, zannediyorum ki, 
bu hocalarımızın çoğu istanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerimizdeki, hocalar
dır. Şimdi, yani bu hocalarımız, Erzurum'da veya Van'da açılan üniversiteye mi gidecekler, Ur-
fa'da açılan üniversiteye mi gidecekler, yoksa İstanbul'da açılan yeni bir üniversiteye mi gide
cekler efendim? -

Hepimiz, bunların Anadolu'da açılacak yeni üniversitelere gideceklerini zannediyoruz; yani 
ben öyle zannettim... Halbuki, zannediyorum, bu tasarı böyle geçerse, Çapa'dan Marmara'ya, 
Marmara'dan Gazi'ye, ötekine gibi -çünkü, yeni açılacaklar...- büyük şehirlerdeki üniversitele
rimizde ve zannediyorum ki, hiç de eksiği gediği olmayan üniversitelerimizde bu hocalarımızı 
istihdam edeceğiz. -

Şimdi, diyelim ki ettik; ama, o zaman, dün Diyarbakarı'a, Erzurum'a gitmeyen ve bu se
beple emekli olan insanlara karşı, yüzlerce hocaya karşı, hak ve hakkaniyet ölçüsü açısından 
nasıl bir davranış içinde oluruz? Yani, dün onlara, "Siz Diyarbakır'a gideceksiniz, gitmezseniz 
emekli olun" dediğimiz; dün, "siz Trabzon'a gideceksiniz, gitmezseniz emekli olun" diye zor
ladığımız insanlara, genç insanlara karşılık, şimdi birçok hocayı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 
tutabilmenin formülü gibi geliyor bana. Yani söylenen, aslında, Anadolu'da yeni açılan üni
versiteler gibi değil. 

Onun için, eğer niyetimiz Anadolu'da yeni açılan üniversitelerse; o zaman, ya "Karadeniz 
Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi" diye tasrih etmek lazım veya 
"kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak üniversitelerde" diye tasrih etmek lazım. Aksi takr 
dirde, kanun, kendi içerisinde sakat olur, gayrî âdil olur. 

Bunu, emekliye sevk ettiğimiz birçok üniversite öğretim üyesine bu hakkı tanımazken, şimdi, 
yaşı sebebiyle birçok insanı, onlara nazaran, haksız istifade ettirmek ve gayemiz dışında da 
yine büyük şehirlerde tutmak için getirilmiş bir formül olarak görüyorum. 

Kanun tasarısı, neticede, bize anlatıldığı gibi değil, O suretle çalışacağına inanıyorum ve 
Hükümetin, beni dinlemeyen Hükümetin veya sizin bir önergeyle bunun düzeltilmesi yolunda
ki görüşlerinizi bekliyorum. Bu konuda şahsen önerge vermeyeceğimi de ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, teşekkür ederim efendim. 
Başka kişisel söz talebi?.. 
Sayın özal, buyurun efendim. 
Sayın özal, saat 17.57 efendim. 
Tümü üzerinde süreniz 10 dakikadır. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; dün 
kabul edilen Danışma Kurulu kararıyla, gündemde pek çok sıra değişikliği yapıldı. Bu sebeple, 
şu anda görüştüğümüz Kanun Hükmünde Kararname birdenbire önümüze geldi ve bunun üze
rinde fazlaca düşünme imkânımız olmadı. Bu imkândan mahrum olduğumuz için, belki bura
da yapacağımız katkı da sınırlı olacaktır. 

Dolayısıyla, konuya geçmeden evvel, gündemde bu derece büyük değişiklikler yapan Da
nışma Kurulu kararlarının, esas itibariyle, Meclisin iyi çalışma yaparak karar verebilmesini sağ
lamak maksadıyla, hiç olmazsa, bir sonraki haftaya uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Dün 
karar alındı, bugün uyguluyoruz... Bu kararname 130 uncu sırada mıydı, 131 inci sırada mıydı, 
bilemiyorum ve şimdi de önümüze geldi. Dolayısıyla, aslında Meclis, burada meseleyi müza
kere etme imkânına sahip olamıyor. Müzakere imkânına sahip olmaadığı için, Meclisin bu işe 
katkısı da olmuyor; bir aceleye gelip, gidiyoruz. Bu bakımdan, belli bir noktada karar yetersa
yısı istediğim takdirde, beni mazur görünüz; çünkü, Mecliste çoğunluğun da olmadığını gö
rüyorum. 

Şimdi sadede geliyorum... , 
Aslında iyi niyetle verilmiş bir tasarıdır, onu da kabul ediyorum; ancak, eksik. Bir kere, 

geçici bir madde olarak konmuş. Genelde kanunlarda geçici maddelere taraftar değilim; çün
kü, geçici madde, belirli kişilere, belirli zaman içerisinde özel haklar getirir. Halbuki, kanunla-

. rın umumî olması gerekir. 
Burada, birçok üniversitenin yeni kurulmuş veya kurulmakta olduğu düşünülerek, bu üni

versitelere öğretim üyesi sağlamak maksadıyla, madde, geçici olarak getirilmiş; ama, iyi bili
yorum ki, daha önceden kurulmuş üniversitelerin de, hele ülkemizin uzak yerlerinde, insanla
rın gitmek istemediği yerlerde kurulmuş üniversitelerin de öğretim üyesi sıkıntısı var. 

Bir diğer husus da, profesörlerimizin, kanaatimce çok erken emekli olduğudur. Profesör
lerimiz, hakikaten verimli yaşlannda emekli edilmektedirler. Her ne kadar, biz, bu profesörle
rimizi, şu veya bu sebeple emekli olduktan sonra, sözleşme yoluyla çalıştırabiliyorsak da, bu, 
usule uygun olarak yapılan bir şey değildir. ' 

•Bazı ülkelerde, mesela, benim de tahsil gördüğüm ingiltere'de, "Profesör emeritus" şek
linde, kıymetli olan emekli profesörler görev yaparlardı. Tabiî, bunlar, kadro işgal ederek değil 
de, bilgilerini, talebenin ve üniversitenin emrine vermek suretiyle çalışırlardı. 

Ba bakımdan, bunu desteklememem mümkün değil. Ancak, gönlüm isterdi ki, bu, bir 
geçici madde değil de, ek madde olsun. 

Zaman olmadığı için önerge hazırlayamadım; bir önerge yazma denemesi yaptım ve geçici 
madde yerine ek maddeyi şöyle yazdım: 

"Ek Madde. — Bu kanunun 30 uncu maddesinde öğretim üyeleri için öngörülen emekli
lik yaşı, öğretim üyesi sıkıntısı çeken üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitülerinde görev 
almaları şartıyla 72 yaşını doldurduğu tarihtir." 

Bakınız, buraya, ne 1998'i koydum, ne, "geçici madde" dedim ne de "yeni" dedim; çün
kü, eski üniversitelerin de, kurulduğu yerler itibariyle, öğretim görevlisi sıkıntıları vardır; bun
ları göz ardı edemeyiz. 

Tabiî, burada itiraz, bilhassa profesörlük yapmış arkadaşlarımızdan geliyor; onu da açık
ça söyleyeyim. 

Biz de bir zaman, profesörlük değil de, öğretim görevliliği yaptık; ama, tabiatıyla, derler 
ki, "efendim, bu yaşlılar emekli olmazsa, gençler aşağıdan gelemiyorlar; bir an evvel emekli 
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olsunlar da, aşağıdan gençler gelsin." Bir taraftan da öğretim üyesi sıkıntımız var. 
Dolayısıyla, Yüce Meclisin, burada, hakikaten bu konuyu biraz daha dikkatlice tezekkür 

edip, doğru olan kararı vermesinde fayda vardır. 
Ben, bu müessesenin, bazı arkadaşlarımızın inandığı şekilde istismar edileceği kanaatin

de değilim. Derler ki, "efendim, böyle bir madde koyarsanız, yarın, İstanbul'da, Ankara'da, 
birçok yerlerde, emeklilik yaşı gelmiş kişiler, orada kalırlar, başka yerlere de gitmezler, 'efen
dim, bu üniversitede öğretim görevlisine ihtiyacımız var* diye yazı çıkarılır." Bu, tabiî, bizim, 
profesörümüze, insanımıza güvensizliğimizden dolayı oluyor. Ben, profesörlerimizin, insanla
rımızın, güvenilir insanlar olduğu kaanatindeyim. Bu müessese kurulur; istismar edilse bile, 
az miktarda istismar edilir; ama, faydaları çok fazla olur. 67 yaşında emekli olan kişi beş sene 
daha çalışır, 72 yaşına kadar gelir ve hakikaten de faydalı olabilir. 

Benim kanaatime göre, bunun bir ek madde olarak kanuna ilave edilmesinde yarar vardır. 
Prensip olarak hiçbir farkımız yoktur; efendim şimdilik geçici madde koyalım da, hele bir gö
relim nasıl işliyor, ondan sonra düzeltiriz de demek mümkündür; ama, biz Meclisiz, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi deneme yapmamalıdır, işi daha iyi tezekkür etmelidir, aceleye getirme
melidir ve işin doğrusu da budur kanaatindeyim. Ben, gerçi, bunu, şurada, şu anda okudum, 
yani zamanım olmadı; ama, mantıken böyle olması gerektiği kanaatindeyim. Eğer, bu konu
da, hakikaten kesin kararlı değilsek, başka bir toplantımızda daha iyi bir formül getirerek bu
nun.çözülmesi gerektiği kanaatindeyim; çünkü, önergemi verme imkânım olmadı. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özal, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN,—Karar yetersayısı hususu dikkate alınacaktır. 
Değerli milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum 

: Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Saat 18.30'da yeniden toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.07 
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İKtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 18 .33 

EAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— — — — i — — o — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

•". IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

9. —2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazj Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa
yısı: 121) (Devam) 

BAŞKAN —' Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi hususunun oylanacağı 
sırada, karar yetersayısı istenmiş, bu talep dikkate alınmış, oylama böylece yapılmış ve maale
sef karar yetersayısı elde edilememişti. 

Bu kere, karar yetersayısı olup olmadığı hususunu yine dikkate almak kaydıyla, tasarının 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştin 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 21.9.1987 
Tarihli ve 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürüdükten Kaldırılmasına ve 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmek Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21.9.1987 Tarihli ve 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları ya da şahısları adına söz talebi var mı efendim? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum. 

V BAŞKAN — Siz grup adına mı istiyorsunuz Sayın özal? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Şahsım adına. ("Şahsı adına" sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Ki, ben ne olduğunu anlayayım. 
Sayın özal, şahsınız adına mı efendim? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Gruplar adına söz talebi yok. 
Kişisel olarak, Sayın özal, buyurun efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Çok yavaş gidiyorsunuz; biraz hızlı gidelim lüt

fen; 2,5 saat geçti; olmaz efendim... 
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BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, Sayın Hükümet söz talep ederse, sayın gruplara söz hakkı 
doğuyor; bu, benim meselem değil ki, benim talebim değil ki efendim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Doğru da efendim, sürelere riayet edilsin. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şunu samimiyetle ifade ediyorum : Biz bugün bu kür

süye gelirken, uluslararası sözleşmelere kadar gündemdeki konuları görüşürüz niyetiyle gel
dik; niyetimiz budur, gayretimiz de budur; ama, arkadaşlarımızın da lütfen yardımcı olmasını 
rica ediyorum. 

Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, evvela, benim oradan el kaldırdı

ğım sırada bir yanlış anlama oldu belki; ben, "grupları adına veya şahısları adına söz isteyen 
var mı?" diye sorduğunuz için el kaldırdım, "şahısları adına" dememiş olsaydınız, elimi kal
dırmayacaktım. Bunu böylece açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Sayın Başkan, 1 inci madde, aslında klasik bir maddedir. Burada söz almak da istemez- / 
dim; ancak,' Sayın Millî Eğitim Bakanımız buraya geldiler; daha önce hazırladığım önergemi 
Başkanlık Divanına verme imkânını buldum; o önergenin fotokopisini çekip okumaları için 
kendilerine bir imkân vermek bakımından, zaman kazandırmak için buraya çıkmış bulu
nuyorum. 

Bu vesileyle de şunu söyleyeyim : Aslında kanun hükmünde kararname, kanun çıktıktan 
sonra yürürlükten kalkar. Klasik maddedir, bir diyeceğimiz yoktur. Ancak, önemli olan, 1 inci 
maddeden sonra gelen maddede bir madde ilavesi vardır, bu madde, geçici maddedir ve bizim 
önergemiz de bununla ilgilidir. 

Dolayısıyla, bu kanun hükmünde kararname, değişik bir konuda gelmiş bir kanun hükmünde 
kararnamedir. Kanun hükmünde kararnameye Komisyon bir ilave yapmıştır; ki, bu ilave, benim 
de tasvip ettiğim bir ilavedir ve burada Meclisin çoğunluğuyla da geçmesini gerçekten istiyorum. 
Daha önce de belirttiğim gibi, kanaatime göre, bu madde biraz acele içerisinde yazılmıştır, geçici 
madde olarak yazılmıştır, aslında bunun devamlı bir madde olması gerekmektedir. 

Birinci husus, gerçekten, üniversitede görev yapan profesörlerimiz, mesleklerinde fevka
lade birikimli bir zamana, yaşa geldiklerinde, emekliye sevk edilmektedir. Ülkemizde yeni açı
lan üniversitelerde öğretim üyesi sıkıntısı vardır, buralara bu insanlarımızın geçmesinde fayda 
vardır; bu bakımdan, bunu makul karşılıyoruz. Ancak, buraya 1992, 1998 gibi yılla ilgili ra
kamların konmasına taraftar değilim. Bunun devamlı bir ihtiyaç olacağı kanaatindeyim. Her 
zaman, Türkiye'de, artan nüfusa hitap edecek üniversiteler açılacaktır, bunların öğretim üyesi 
sıkıntısı olacaktır. Önümüzdeki yıllar içerisinde, insanların hayatları uzayacaktır; profesörleri
miz, daha uzun süre çalışabilme imkânlarına kavuşacaklardır. 

Bu bakımdan, bütün bu hususları dikkate alarak, "öğretim görevlisi sıkıntısı çeken üni
versite veya yüksek teknoloji enstitülerinde görev almak kaydıyla 72 yaşlarında emekli olurlar" 
şeklinde bir önerge getirdik. Bu kısıtlamaları koymadık. 

Eğer hakikaten burada bir suiistimal olur diye düşünülüyorsa -ki, ben, bizim bu kadar 
yetişmiş, profesör seviyesine gelmiş insanlarımızın bu sistemi suiistimal edeceğine inanmıyo
rum, inanmak da istemiyorum; yani, toplumumuzun en ileri gelen, en ileri seviyede insanlarıdır-
eğer o insanlara güvenimiz yoksa, bizim kimseye güven duymamamız lazım. 
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Bu bakımdan, tekrar ifade ediyorum : Vermiş bulunduğum önergeyi, Sayın Bakanımızın 
ve Komisyonun dikkate almasını talep ediyorum; ama alınmayabilir de!.. Bunlar zabıtlara geç-

' sin diye söz aldım. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın özal. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
1 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 

40 ına madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 40. — Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öğretim üyeleri için öngörü

leri emeklilik yaşı, 1992 yılında kurulan veya daha sonra kurulacak olan yeni üniversiteler veya 
Yüksek Teknoloji Enstitülerinde görev almaları şartıyla 1998 yılı sonuna kadar 72 yaşın dol
durulduğu tarihtir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz talebi?,. Yok. 
Kişisel söz talebi var mı efendim? 
Buyurun Sayın Toskay. 
Sayın Toskay, konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 
TUNCA TOSKAY (istanbul) — Bu maddeyi, prensip itibariyle, yeni kurulan veya bun

dan sonra kurulacak üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak bakımından olumlu 
bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak, gönül isterdi ki, bu, bir paket halinde, bir model 

. halinde gelsin. 
Yeni kurulacak üniversitelerin -ki yeni kurulan üniversitelerin en önemli problemleri, öğ

retim üyesi ihtiyacını gidermek oluyor- kuruluşunda da bu fevkalade önemli bir faktör. Üni
versitelerin ilk nüvesini, hangi öğretim üyeleriyle ve ne şekilde bir kadroyla kurarsanız, ondan 

- sonraki yıllarda bu üniversitelerin gelişmesi, o temel üzerinde oluyor. O bakımdan, bu kanun 
tasarısını olumlu karşılamakla beraber, bu kanun tasarısının içerdiği öğretim üyesi takviyesini 
sağlayacak olan diğer tedbirleri de bir model halinde ele almak ve onları, en kısa zamanda, 
bu üniversitelerin hizmetine bir imkân olarak sunmak gerekmektedir. 

Üzerinde durmak istediğim ikinci nokta da şudur : Maalesef, kanun tasarısında yer alan 
bu geçici madde gerekçeyle birlikte okunduğunda, bende bir şüpheyi ortaya çıkardı; onu arz 
etmek istiyorum. Sayın Komisyon ve Hükümet de buradayken, bunu bir şekilde tavzih etmek 
lazım. Çünkü, kanun bu şekilde çıktığında farklı yorumlara sebebiyet vermektedir; şöyle ki : 

Bu kanun tasırısının geçici maddesini şöyle anlıyorum ; 72 yaşına kadar, üniversitelerde 
kadrolu öğretim üyesi olarak görev yapmak, ancak, 1992 yılında kurulmuş veya bundan sonra 
kurulacak yeni üniversitelerde görev almak kaydıyla imkân dahilindedir; madde bunu sağla
mayı amaç edinmektedir. Ancak, gerekçeyle birlikte baktığımızda, şöyle bir şüphe var -ki, bu 
şüphenin tavzih edilmesi gerekmektedir- o da, 1998 yılından sonra -bu imkânı da, kanun, 1998 
yılına kadar tanıyor- sanki, yeni kurulmuş veya kurulacak olan üniversitelerde görev almaksı
zın, kadrolu olarak 72 yaşına kadar üniversite öğretim üyeliği yapma imkânı veriliyormuş 

— 48 — 



'TJLM.M. B : 69 17 . 2 . 1993 0 : 2 

intibaı da doğmaktadır. Niçin bu kadar şüpheci yaklaştığımı/izin verirseniz, arz etmek istiyo
rum : 

Hükümetin değerli iki ortağının beraber imzaladığı, Anamuhalefet Partisinin de imzala
dığı, rektörlerin görev süresiyle ilgili bir kanun çıkardı bu Yüce Meclis. Orada çok açık seçik 
şu madde vardı : "Ancak, iki dönemden fazla üniversitede rektörlük yapılamaz." Bu kadar 
net bir kanun tedvin ettiğimiz halde, YÖK, Danıştaya gidip, bir daireden istişarî mütalaa ala
rak, kanunun bu maddesi açık seçik olmasına rağmen, hilafına bir uygulamayı başlattı ve so
run şu anda idarî mahkemededir. 

O bakımdan, ben, özellikle Sayın Hükümetten ve Komisyondan istirham ediyorum; biraz 
önce size arz ettiğim şekilde anladığımız bu maddenin bu şekilde anlaşılması gerektiğini ken
dileri de bizzat ifade etsinler ve zabıtlara geçsin ki, ileride tekrar, idarî mahkemelerde ve benze
ri yerlerde, bizim hiç de kastetmediğimiz şekilde kanunu kullanma imkânı ortaya çıkmasın. 

Bunun üzerinde şunun için duruyorum : Hepimizin malumu, büyük şehirlerdeki üniversi
telerde bir öğretim üyesi yığılması var. Ancak, Anadolu'da kurulmuş veya kurulmakta olan 
üniversitelerde de öğretim üyesi sıkıntımız var. 

Fevkalade önemli ve spesifik bir ihtiyacı karşılayan bir öğretim üyesine büyük şehirlerde 
ihtiyaç varsa, bugünkü mevzuatımız, emeklilik yaşı gelmiş olan bu öğretim üyesinin o üniver
sitelerde istihdamına esasen imkân veriyor; öğretim üyesi emekli oluyor, sözleşmeli öğretim 
görevlisi olarak -kadrolu değil- o üniversitede istihdamına devam edilebiliyor. 

O bakımdan, bizim bu tasarıda olumlu olarak kastettiğimiz ve anladığımız amacın ger
çekleşebilmesi için, Hükümetin ve Komisyonun bu konuya -zabıtlara da geçirerek- bir açıklık 
getirmesinin şart olduğu kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Toskay, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergeyi 
bu 2 nci madde üzerinde vermiştik. Benden önce konuşan değerli arkadaşım Tunca Toskay'ın 
fikirlerini beyan etmesinden sonra söz alma ihtiyacını duydum. Gerçi, bu Mecliste herkes ken
di fikrini söyler ama... 

Emeklilik yaşının uzatılması halinde, yani 72 yaşına gelmesi halinde, aslında en kestirme 
yol budur; yani, denmiş olsaydı ki, "emeklilik yaşı 67'den 72'ye çıkarılmıştır", bütün bu mese
lelere girilmezdi, daha kesin olurdu. Fakat, aklımızda hep bir şüphe var, "efendim, Ankara, 
İzmir, istanbul'da oturan hocalar, belli bir yaşa geldikten sonra pek çalışmazlar, işlerini de ayar
larlar, otururlar orada; alttan gelen gençler de yukarıya çıkamazlar; bu sistem tıkanır" diyo
ruz. Aslında, bana sorarsanız, bu biraz ters bir düşünce. Ben, insanlarımıza, hele profesörlük 
mevkiine gelmiş, ilim öğrenmiş kişilerimize güvenmek ihtiyacını duyuyorum; açık söylüyorum. 
Fakat, bu böyle olsa bile, arada birkaç kişi bunu yapsa bile, umumiyetle yapmazlar; benim 
kanaatim budur. 

İkinci bir husus : Hakikaten bazı konularda -mesela, bilhassa hukuk- profesörlük, bir bi
rikimdir. İnsan zaman içerisinde tecrübe edindikçe, bu ilmi de artar. Yani, 65 - 67 yaşına 
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gelmiş bir hukuk profesörünün ilmi, 40 yaşındakinden daha geniştir, daha çok tecrübeye sa
hiptir. Adamı getirip de burada, bu noktaya geldikten sonra, "kardeşim, sen, git emekli ol" 
demek, bana kalırsa, Türkiye'de, yetişmiş insan sıkıntısı olan memleketimizde, hakikaten böy
le bir kaynağı heba etmektir. 

Bakınız; ben, geçmişteki kendi durumumu anlatayım : İngiltere'de üniversitede okurken, 
Londra'daki Imperial CoUege'de doktora yaparken "tensor analizi" diye bir matematik dersi 
alma ihtiyacını duydum. Bu dersi, gidip, özel olarak Emeritus Profesör Doktor W. G. Bick-
I ey'den aldım. Yani, profesör, emekli olmuş, fakat üniversitede hâlâ ders veriyordu. İnanınız, 
o zamanlar 70 yaşından fazlaydı ve iki gözü de kördü; fakat, İngiltere, bu adamı kullanıyordu; 
iki gözü kör, 70 yaşını geçmiş bir profesörü, İngiltere kullanıyordu; çünkü, tensor analizi ko
nusunda dünyada bir numaralı adamdı. Gidip, ondan ders alma şerefine de nail oldum. 

Bizim memleketimizde de kıymetli insanlar var. Bu insanları, benim kanaatimce, "efen
dim, pili bitmiştir, zamanı geçmiştir" diyerek belirli bir yaşta emekli etmek günahtır. 

Sayın Bakan, biliyorum, şu an arkadaşlar sizi çok meşgul ediyorlar, belki beni de dinleye-
miyorsunuz; ama, verdiğim bu önerge -bilemiyorum- eğer dördüncüyü geçmemişse, sıraya gir
mişse, dikkate alınmasını tekrar talep ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Sayın Komisyon, yerinizden buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Efendim, şu

nu ifade etmek istiyorum : Sayın özal, hemen hemen Komisyonun getirdiği maddeyi aynen 
tekrarlamaktadır; ancak, kendileri demektedirler ki, "geçici madde yerine, ek madde olsun." 
Yani, bu bir daimîlik kazansın istemektedirler; ben öyle anladım; öyle değil mi Sayın özal? 

YUSUF BÖZKURT ÖZAL (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — "Evet efendim, öyle" diyorlar. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Onu öğren

mek istedim. 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum efendim. 
Tasarının 2 nci maddesi üzerinde önergeler vardır; önce geliş sırasına göre okutacağım, 

sonra da aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 
1 inci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 121 Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde Geçici Madde 40'ın aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ek Madde — Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik 

yaşı, öğretim üyesi sıkıntısı çeken üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitülerinde görev al
maları şartıyla 72 yaşını doldurduğu tarihtir. 

Yusuf Bozkurt özal İbrahim özdemir Hüsnü Doğan 
Malatya İstanbul İstanbul 

Cevat Ayhan Zeki Ünal 
Sakarya Karaman 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 121 sıra sayılı Kanunun çerçeve 2 nci maddesine bağlı geçici 40 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Selçuk Maruflu Yücel Seçkiner Ateş Amiklioğlu 
İstanbul Ankara Çorum 

Halit Dumankaya İsmail Sancak 
İstanbul İstanbul 

Geçici Madde 40. — Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öğretim üyeleri için öngörülen 
emeklilik yaşı, 1992 yılında kurulan veya daha sonra kurulacak olan istanbul, İzmir, Ankara, 
Bursa, Adana, Antalya dışındaki üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitülerinde görev al
maları şartıyla 1998 yılı sonuna kadar 72 yaşın doldurulduğu tarihtir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar oku
tup, müzakere açacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 121. 
Kanun Tasarısının 2 nci maddesindeki geçici madde 40'ın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. 
Ek Madde — Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik 

yaşı, öğretim üyesi sıkıntısı çeken üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitülerinde görev al
maları şartıyla 72 yaşını doldurduğu tarihtir. 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Önergeye katılıyor musunuz efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. 
ADlL AYDIN (Antalya) — Milletvekilinin, devlet memurunun lojmanında ne işi var? 
MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli) — Bu Meclisi çalıştırmak istemiyorsunuz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; herhalde, pro

fesörlerimize karşı duyduğumuz güvensizlik bu karara sebep oldu; benim kanaatim budur. Çün
kü, biraz önce Sayın Komisyon Başkanının ifadesi, bizim verdiğimiz önergeyle Komisyonun metni 
arasında, sadece, bir devamlılık veya geçicilik farkı bulunduğu hususundaydı; nitekim öyledir. 

Komisyondan gelen şekliyle, "1992'den sonra kurulan üniversitelerde, 1998 yılına kadar 
olmak kaydıyla görev alanlar" tabiri geçer. Bunlar için, 72 yaş, emeklilik yaşı sayılmaktadır. 

Bizim verdiğim önergede ise, "öğretim üyesi sıkıntısı çeken üniversitelerde ve yüksek tek
noloji enstitülerinde görev almak kaydıyla" tabiri geçmektedir. Bizim getirdiğimiz tabir, insa
na güveni vurgulamaktadır, müessesenin güven içerisinde çalışması esasına dayanır ve bu işin 
istismar edilmeyeceğini düşünerek, iyiniyetle getirilmiştir. 
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önergemiz, ileride de öğretim üyesi sıkıntısı çekecek üniversitelere de bu maddeden istifa
de imkânı getirmektedir. 

Bana öyle geliyor ki, burada önergeye "hayır" cevabı, bir güvensizlik ifadesidir. Kime gü
vensizliktir? Bu, "Üniversite hocaları bunu istismar ederler** anlamına gelir. Ihhmin ediyo
rum, yazık olmaktadır. Ben bunu siyaseten de hatalı görüyorum, insanımıza güvenmemek, 
hele bu kadar üst düzeye gelmiş profesörlerimize güvensizlik ifade etmek, bence yanlıştır, ben
ce inciticidir, bence toplumun ilerlemesine engeldir. / -

Biraz önce de bilhassa belirttim, kendi başımdan geçeni anlattım; 70 yaşını geçmiş kör 
bir profesörü, bilgisinden dolayı, talebenin ve üniversitenin imkânına sunan bir ingiltere'yi dü
şünün ve bir de bizdeki, o profesörlerimiz için, "efendim, bunu istismar ederler, Ankara'da, 
İstanbul'da sırtüstü yatarlar" diye buna "hayır" diyen zihniyeti düşünün! -

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Yatmıyorlar mı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Biz bu şekilde ilerleyemeyiz. Kendi insanımıza 

güvenmedikten sonra ilerlememiz mümkün değildir. Ben bu önergeyi iyiniyetle getirdim; ka
nunu engellemeyi düşünmedim, engellemeyi halen de düşünmüyorum... 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Demin karar yetersayısı istediniz! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hiçbir kanunda da engelleme yapmak için bu 

kürsüye gelmedim, hep düşünerek geldim. 
Orman Çiftliğindeki lojmanda da bu düşünceyle oturuyorum; çıkacağım. Çıkacağım ev 

hemen hemen hazır; çıktığım zaman da size söylerim. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın özal, teşekkür ediyorum efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, yerimden ufa

cık bir şey söyleyebilir miyim?.. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, önerge lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gül, bir talebiniz mi var efendim? 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) — önerge lehinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Usulümüz müsait değil efendim. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, yerimden bir 

şey söyleme imkânım var mı? 
BAŞKAN— Tabiî efendim, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, Sayın özal*-

ın söylediği, tabiî, teoride doğru; ama, burada, üniversitelerimize ve üniversite öğretim üyeleri
mize bir güvensizlik sözkonusu değildir. 

Türkiye'de, en gelişmiş üniversitelerimizin bile öğretim üyesi sıkıntısı olduğunu -en azın
dan bazı anabilim dallarında- biliyoruz. Böyle olunca, bunu, "ihtiyacı olan üniversiteler" di
ye değiştirirsek, o zaman bu kanunun anlamı kalmaz ve herkes bulunduğu üniversitede 72 ya
şına kadar kalmaya devam eder. Tabiî, denilebilir ki, "72 yaşına kadar da kalmaya devam et
sinler." Ama, o zaman da üniversitelerimizde profesörlüğe yükselmek için bekleyen genç kad
rolarda bir tıkanmayı meydana getiririz ve üniversitede bir büyük sıkıntı ortaya çıkar. 
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O sebeple, biz bunu, yeni üniversiteler olarak tasrih etme gereğini duyduk. Yoksa, Sayın 
özal'ın dediği, tabiî doğru; ama bir güvensizlik sözkonusu değil burada, kesinlikle değil, onu 
arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Komisyon... 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Efendim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye zaten katılmadı efendim. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın özal'ın önergesiyle ilgili, açıklamalarıyla ilgili... 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon olarak siz, o önergeye zaten katılmadınız, kabul etmi

yorsunuz. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O da mümkün değil maalesef Sayın Gökdemir. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Başkanım, burada Sayın Özal, belki maksa

dını aşarak, bir iyiniyet, kötüniyet tartışması getirdi. Bu kanunun mutfağındayız, Komisyo-
nundayız; bu iyiniyet meselesi, kötüniyet meselesi, güven - güvensizlik meselesi hakkında bir
kaç cümle söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, milletvekili olarak mümkün değil, Komisyonu da temsil etmiyor
sunuz. Komisyonda sıfatınız ne? 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Komisyon üyesiyim efendim. 
BAŞKAN — Komisyon üyesisiniz; başkan değilsiniz, başkanvekili değilsiniz; rica ediyo

rum efendim... 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Başkanın müsaadesiyle efendim... 
BAŞKAN — Başkanın müsaadesiyle olmaz efendim, İçtüzüğümüzde hüküm açık, size 

söz vermem mümkün değil Sayın Gökdemir. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Başkan, burada bir itham bahis konusu değil 

mi efendim? 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Bir kötüniyet isnadı var. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, Tüzükte olmayan, uygulamada olmayan yeni bir uygulama 

ihdas etmeyelim. 
Değerli milletvekilleri, önergeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan söz aldı; ama bili

yorsunuz ki, İçtüzüğe göre son söz milletvekilinindir. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın özal, bu bir açıklamadır, söz almadı efendim; ben 

kendisine açıklamada bulunmak üzere... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ben de yerimden konuşayım, ben de açıklama 

yapayım. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın özal; Sayın Bakan... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Mikrofondan konuştular ama... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; gayet tabiî, oturduğu yerden Hükümet bir açık-

. lama yaptı. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ne üzerine açıklama yaptılar Sayın Bakan?.. Be
nim önergem üzerine konuştular. Bu nedenle, yapılan konuşmayı "açıklama" şeklinde değiş
tirmeye çalışmayın, yanlıştır. , 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Açık konuşalım, benim yaptığım konuşma üze

rine Sayın Bakan beyanda bulunuyor; ondan sonra, "Son söz milletvekilinindir" diye söz isti
yorum. Böylece, Sayın Bakanın yaptığı konuşma üzerine, eğer bana söz imkânı vermezseniz, 
bu, İçtüzüğe aykırı değil midir efendim?.. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim... Değişiklik önergesiyle ilgili müzakerelerde "Son 
söz milletvekilinindir" kuralı bugüne kadar çalışmadı; Tüzüğümüzde de böyle bir hüküm yok. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Her zaman geçerlidir efendim. 
BAŞKAN — Oylamaya geçiyorum efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, bakın... 
BAŞKAN — önergeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler., önerge kabul edilmemiştir. , 
Şimdi, diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 121 sıra sayılı Kanunun çerçeve 2 nci maddesine bağlı geçici 40 inci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. / 
Selçuk Maruflu 

İstanbul 
ve arkadaşları 

GEÇİCİ MADDE 40. — Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öğretim üyeleri için öngörü
len emeklilik yaşı 1992 yılında kurulan veya daha sonra kurulacak olan İstanbul, İzmir, Anka
ra, Bursa, Adana ve Antalya dışındaki üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitülerinde görev 
almaları şartıyla 1998 yılı sonuna kadar 72 yaşın doldurulduğu tarihtir. 

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

efendim. 
BAŞKAN— Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

v BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Maruflu, buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce şunu söy

lemek istiyorum : Biz, burada toplanıp bu kanunları teker teker, gerektiği şekilde çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Esasen, basında yer aldığı şekilde, Meclisin bu kanunları çıkaramaması, 
Meclis üzerinde de, hepimizi üzücü yayınlara neden olmaktadır. Tabiatıyla, burada sizin kız
mamanız lazım. Muhalefet iki şekilde hareket eder; bir tanesi, kanunlar ortak katkılarla çıkar; 
o en güzel şeklidir, bütün muhalefet ve iktidar grupları katılır veya bunun tersi olur, muhalefet 
engelleme yapar. Buna da kızmamak lazımdır; her ikisi de geçerlidir. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'de sağlık şartlarının giderek gelişmesi sonucunda, hayat 
umudu dediğimiz yaşama süresi uzamaktadır. Kaldı ki, üniversite öğretim üyeleri için 72 ya
şın, 67 yaşın bir ölçü olmaması lazım, tümle yaşın alakası yoktur, tam tersine, o yaşlar, belki 
bir üniversite profesörünün en olgun ve meselelere en vukufla yaklaştığı yaşlardır. 

Şimdi, bu yasa tasarısı çok iyiniyetle getirilmiştir. Aslında, benim söylediğim hususla, ya
sanın 2 nci maddesi altında yer alan 40 inci maddesi arasında herhangi bir fark yok. Tamam, 
yeni açılan üniversitelerde profesörler 72 yaşına kadar görev yapsın; çünkü, ben bunun acısını 
DPT'deyken çektim biliyorum; yeni açılan üniversitelere bir türlü öğretim üyesi göndermek 
mümkün olmazdı. O zaman, 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi yeni kurulmuştu, ora
ya bir türlü hoca bulamazdık; "uçan profesörler" diye adlandırılan, İstanbul'dan gelip ders 
veren profesörler vardı. Şimdi, ben diyorum ki; bir profesörlerimizi yeni üniversitelerde ger-

' çekten istihdam etmek için, "İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana ve Antalya dışındaki 
şehirler" ibaresini koymamızda büyük fayda var. Nasıl olsa yasa, "Yeni açılan üniversiteler" 
diyor; ama bakarsınız, İstanbul'da bir üniversite herhangi bir isimde açılabilir; yeni üniversite
dir, profesör orada çalışır ve aslında sizin dediğiniz olmaz. Siz de, bu büyük şehirlerin dışında, 
yeni açılan üniversitelerde görev yapmasını istiyorsunuz profesörlerin; ben de bunu istiyorum. 
Bu nedenle, İstanbul, Ankara, İzmir ve sizin uygun göreceğiniz diğer şehirleri de buna ilave 
etmek suretiyle, maddeyi, gerçek amacına, gerçek hüviyetine kavuşturalım diyorum. Bu ne
denle, bu açıklamayı sayın milletvekillerinin bulunduğu Genel Kurul için yaptım. 

Bu önergeye katılmadığım ifade eden Sayın Bakanın ve Komisyonun da bu görüşlerini tekrar 
gözden geçireceğini ümit ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, değişiklik önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılma

mıştır. önerge üzerindeki müzakere tamamlanmıştır. 
önergeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul et

meyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Değerli milletvekilleri, maddeyi oylayacağım; ancak, bir hususu açıklamak zorundayım. 

2 nci maddede geçici madde 40 olarak zikredilmiştir; ancak, 40 inci madde ana kanunda mev
cuttur; bir maddî hatadır. Bunun 41 inci madde olması gerekiyor. Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Uygundur efen
dim; sonradan 40 inci madde çıkmıştır, o bakımdan 41 olması icap etmektedir. 

BAŞKAN — Bu suretle, bunu 41 inci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, grupları adına, şahsı adına söz isteyen?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın özal, buyurun efendim. [DYP ve SHP sıralarından alkış

lar (!)] 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın özal, bir bardak su gönderelim, suyunu orada iç. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 

söz istediğim zaman söz alabilmiş olsaydım, 'şimdi söz almayacaktım. (DYP ve SHP sıraların-
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dan gürültüler) Ancak, ben, o noktada İçtüzüğün de yanlış uygulandığı kanaatindeyim; çün
kü, açıklama yapmakla konuşma yapmak, kürsüden konuşmakla, komisyon sıralarındaki mik
rofondan konuşmak aynı şey. Böylece, verdiğim önergeyle ilgili olarak yaptığım konuşmaya 
bir nevi cevap teşkil edecek bir konuşma yapan Sayın Bakandan sonra, "Son söz 
milletvekilinindir" usulünün tatbik edilmemesi sebebiyle, bunun yanlış uygulandığı kanaa
tindeyim. 

NECMt HOŞVER (Bolu) •— Sayın Başkan, Sayın özal hangi madde üzerinde söz aldı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu sebeple söz aldım. Elbette, bu kanun hük

münde kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer; 1998'de de yürürlüğe girebilir tabiatıyla. 
ZİYA HALlS (Sivas) — istersen "3000 yılında" de canım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani, 1998'de de yürürlüğe girdiği takdirde, o 

zaman hiç uygulanmaz; çünkü geçici madde, hükmünü kaybetmiş olur. Onun için, "Yayımı" 
tarihinde yürürlüğe girer" dediğine göre, bu 1998'e kadar geçerli olacak demektir. r 

Sayın Bakan dediler ki : "Aşağıdan gelen kişilere..." 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, Sayın özal hangi madde üzerinde söz aldı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum. 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Nasıl madde üzerinde konuşuyorsun? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, yürürlük maddesi üzerinde konuşuyorum 

ve ben konuşacağım. Siz de söz isteyin, konuşun. 
MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) — Nasıl yürürlük maddesi?.. 
BAŞKAN — Sayın özal, efendim, yürürlükle ilgili madde üzerinde söz talep ettiniz; lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet efendim, aynen öyle konuşacağım. 
BAŞKAN — Lütfen... Buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu, bir geçici maddedir. Dolayısıyla, yürürlüğe 

girdiği tarih önemlidir. Yani, dediğim gibi, "1998 senesinde yürürlüğe girer" demiş olsaydınız, 
bu madde dolayısıyla yürürlükten kalkmış olurdu, uygulama zamanı olmazdı ama "Yürürlü
ğe şimdi girer" dediğiniz zaman, burada, aşağıdan gelen doçentler, öğretim görevlileri ve diğer 
profesörlerin durumu ne oluyor?.. Yeni açılan üniversitelere gidecekler ya da bu profesörler 
72 yaşlarını doldurdukları için -birçok da yeni üniversite açtık, pek çok yer var- dolayısıyla, 
aşağıdan gelecek insanlara da pek çok yer açılmış olacaktır. Aslında, bir insanın bulunduğu 
yeri devamlı olarak doldurması da her zaman mümkün değildir. Profesörlerin yerlerinde dura
bilmeleri için kriterler olmalıdır. Bugün Batı dünyasında bir profesör, belirli sayıda kendi mev
zuu ile ilgili beynelmilel yayınlar yapmadığı takdirde, profesörlüğünü yapamaz. Dolayısıyla, 
aşağıdan gelen yetişkin gençlerin profesörlük rütbelerine gelebilmelerini başka türlü sağlama
mız da mümkündür. Oraları, illa bu insanlar tıkıyor diyemezsiniz, öğretimde onun tedbirleri
ni almamız lazım. Dolayısıyla, ben şunu diyorum : Bizim vermiş olduğumuz önergede, bu iş, 
doğrusu, itimat üzerine kurulmuştur. Sayın Bakan, "Efendim, burada itimatsızlık, güvensiz
lik yoktur'* demekle, aslında "Efendim, aşağıdan gelenlere yer açılmayacak" şeklinde sözler 
söyleyip, 1998'de yürürlüğü bitecek bir maddenin böylece yürürlük maddesini, "Bu, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer" demek, kesin kanaatimi söylüyorum, profesörlere'olan bir güven
sizlik duygusunun ifadesidir; bunu tekrar ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu mecburiyeti de 
hissettiğim için söz aldım. Bundan sonraki maddede de söz alacağımı şimdiden ifade ediyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar!) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir, 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi?.. 
Buyurun Sayın özal. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, oraya bir sandalye koyalım, otursun. Lojman

lardan çıktı, oturacak yeri de kalmadı! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu sefer 

gerçekten bu madde üzerinde konuşacağım. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Size bu devlet bakanlık yaptırmış!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Müsaade buyurun... 
Der ki, bu kanunu... 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Size yazıklar olsun, bakanlık bile yaptınız! 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Yüzlerinde astar kalmamış! 
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efendim... 
Sayın Özal, buyurun. • 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — "Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri

ni Bakanlar Kurulu yürütür" diyordu daha önce, şimdi de, "Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür" diyor. 

Şimdi, neden burada söz aldım, onu söyleyeyim. Kanun hükmünde kararnamelerden bah
sediliyor ve gazetelerde de devamlı söyleniyor; "Bu Hükümet, Meclisi çalıştıramıyor;, bu se
beple, Meclisi by-pass yapacak bir kanun hükmünde kararname çıkartacak yetki kanunu ge
tirme hazırlıkları içerisinde" deniliyor. 

Bakın, kanun hükmünde kararnamelere zamanında ben de karşıydım ve kanun hükmün
de kararnamelere karşı olduğum için de, son çıkartılan yetki kanununda, Plan ve Bütçe Ko
misyonu Başkanı olarak epey diretmiştim. 

Şimdi, bakın, kanun hükmünde kararnamenin altında -tabiî bu, kanun tasarısının mad
desi değil, Hükümetin getirdiği maddedir- diyor ki : "Bu Kanun Hükmünde Kararname hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür." Yani, Bakanlar Kurulu, hem bir hüküm çıkarıyor, hem 
de, "Ben yürütürüm bunu" diyor. İşin ne kadar ters olduğunu görüyorsunuz. Bir üst makam, 
aşağı makama, "Onu yürütür" diye yetki verir. Yani doğrudur, Meclis, "Bu kanunu ben çı
kardım, bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" der; ama, işte, kanun hükmünde 
kararname çıkartınca ne oluyor? Bakanlar Kurulu, "Bu Kanun hükmünde kararname hüküm
lerini ben yürütürüm" diyor. Yani, hem çıkartıyorum, hem yürütüyorum... İşte o zaman, de
mokrasi olmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Özal... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi efendim, madde üzerinde.., 
BAŞKAN — Sayın özal, müzakeresini yaptığımız husus, kanun hükmünde kararname 

değil efendim; bu kanun oluyor efendim. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Kanun da, kanun hükmünde kararname, kanun 
haline getiriliyor. Farkında değil misiniz efendim? 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, ben farkındayım; ama, zatı âliniz hangi madde 
üzerinde konuşuyorsunuz? 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Madde 4 üzerinde efendim, 
Şimdi, madde 4, Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metindir. Hükümetin teklif etti

ği metin ise, (madde 3) kanun hükmünde kararnamedir. Doğru mu efendim?.. 
BAŞKAN — Efendim, siz, Genel Kurulda müzakere ettiğimize bakın. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, Genel Kurulda müzakeresinde, aynı 

manada olan, daha önce gelmiş olan maddeyle, komisyonun değiştirdiği maddeyi benim gö
rüşme yetkim yok mu? Var. Aynı madde değil mi efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın özal, Genel Kurula dönün, bir. Bir de, teklifiniz ne efendim? Bunu 
kim yürütsün istersiniz? 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — "Bakanlar Kurulu yürütür" diye,.. (DYP sıra
larından, "özal yürütsün" sesleri) 

KADİR BOZKURT (Sinop) — "Ağabeyim yürütür" de... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim?*. 
BAŞKAN — Sayın özal, süreniz doluyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Konuşamıyorum ki efendim. Siz de beni durdu-" 

ruyorsunuz, burası da durduruyor... 
BAŞKAN— Efendim, gayet tabiî; ama, lütfen madde üzerinde... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) •—Konuşmama imkân verirseniz... 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde konuşun lütfen. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum efendim. Yani, ben 

şurada şimdi, "Bakanlar Kurutu yürütür"ün dışında bir laf söyledim mi efendim?.. Söyleme
dim. "Bakanlar Kurulu yürütür" maddesinin dışında bir şey söyledim mi?.. Şu anda görüştüğü
müz kanun tasarısı, bir kanun hükmünde kararnamenin kanunlaştıtılması değil mi efendim? 

BAHATTtN ALAGÖZ (Gaziantep) — Kanunlaşıyor işte... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Konunun dışına çıkmış mıyım?.. Çıkmadım. El 

insaf efendim... Yani, Millî Eğitim Komisyonunun getirdiği metinle, Hükümetin getirdiği tasa
rıyı biz burada görüşemeyecek miyiz? Sadece komisyonun getirdiği metni mi görüşeceğiz? Yok 
böyle bir usul. Ben diyebilirim ki, komisyon yanlış yapmıştır, Hükümetin getirdiği doğrudur. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, deyin, ne diyecekseniz; ama lütfen bitirin. 
YÛSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz, siz müdahale et

mezseniz, siz benim konuşmamı kesmezseniz ve Sayın Genel Kurul da söz atmazsa, ben ko
nuşmamı her zaman olduğu gibi, verilen sınırlar içerisinde bitiririm. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, saate bakın. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, siz benim zamanımı yediniz. 
BAŞKAN — Sayın özal, rica ediyorum, başlayın ve bitirin lütfen. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tamam efendim, bitiriyorum. Başlayayım, bi

tireyim. '• 
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Şimdi... 
ZİYA HALİS (Sivas) — Süresi doldu. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sükûnete getirin, bitireyim. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, başlayın, bitirin. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ayıp ayıp... 
BAŞKAN — Sayın özal, kimi bekliyorsunuz efendim? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, sizi bekliyorum. 
BAŞKAN — Benim neyimi bekliyorsunuz? Buyurun konuşun, diyorum efendim. Buyu

run bitirin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tamam efendim, konuşayım. 
Sayın Başkan, yalnız, Genel Kurulun sükûnetini muhafaza etmek de, elbette sizin görevi

niz. Eğer burada bu şekilde bağırır, konuşurlarsa, eğer ben konuşamazsam, siz görevinizi yap
mamış oluyorsunuz. Ondan sonra da "Konuşun, ne derlerse desinler" şeklindeki bir durumda 
ben konuşamam. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Şimdi ben, kimseye ne hakaret ettim, 
ne kötü bir laf kullandım; ama, bakınız, buradan ne çeşit laflar geliyor! (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın özal... Sayın Özal... Efendim, siz lütfen... 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Allah'ını seversen bize gülme. 
ADİL AYDIN (Antalya) — "Has bahçenin gülü" diyoruz, başka bir şey demiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın özal, süreniz bitmek üzeredir. Lütfen başlar mısınız? Lütfen, beni sö

zünüzü kesmeye zorlamayın. Yapmadığım bir iş. Lütfen efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, "Bu Kanun Hükmünde Kararname hü

kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür", "Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" de
mek, aynıdır. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Arada büyük fark var. 
BAŞKAN — Sayın Türkoğlu... • . ' ' 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) —- Niçin söz isteyip, gelip burada konuşmuyorsu

nuz da, oradan laf atıyorsunuz? Hiç gelip konuştunuz mu burada? 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Orada da konuşurum. 

-• YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Gelin, konuşun. Siz de gelin, benim gibi konu
şun. Şu laf atma işini bırakın efendim. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Bakanlık yaptın... Niye yapmadın da, şim
di konuşuyorsun?.. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bırakın, bırakın; ben her zaman gelip bu kürsü
den konuştum. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Sekiz sene boşa konuştun. 
BAŞKAN — Sayın Türkoğlu... Sayın Özal... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, "Bakanlar Kurulu yürütür" cümlesi 

bütün kanunlarda vardır. Bütün kanunların en son cümlesi, aşağı yukarı bu şekilde biten bir 
cümledir; ama, hiçbir zaman kimse de gelip sormamıştır, "Yahu, acaba bazı kanunlarda Ba
kanlar Kurulu yürütür tabiri doğru mudur, yanlış mıdır mütalaası yapılmadan bu buraya hiç 
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düşünülmeden konulmaktadır" dememiştir. Şimdi, şu noktada belki doğrudur, Bakanlar Ku
rulu yürütür; ama, "Bu Kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür" de diyebilirdi. (DYP ve SHP 
sıralarından gülüşmeler) Ne manisi var?.. "Bu Kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür", "Bu* 
maddeyi yürütür" demiş olsaydı, bir manisi olur ihuydu? Soruyorum... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — YÖK de olur. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır efendim. Çünkü, o zaman Millî Eğitim 

Bakanının yetkisinde olacaktı; bu gibi müracaatlar da. 
Şimdi, bu, çok eskiden gelen bir maddedir. Biz, yeni modern bir dünyaya gidiyoruz ve 

yönetim usulleri değişiyor. Bakınız, siz, Cumhurbaşkanına by-pass, Meclise by-pass gibi bir
çok şeyleri getiriyorsunuz; şu Bakanlar Kuruluna da bir by-pass yapsanıza yahu!.. [DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar (I)] Bunu söylemek istiyordum Sayın Bakan. "Bazı işleri bakanlık
lar yürütür" diye sonuna madde konulması gereklidir. Bu, standart hale gelmiştir. Bunları hep 
bürokratlar yazıyor, siyasî kişiler yazmıyor; o bakımdan oluyor. Sayın Bakan, bunu kendisi 
almış, yazmış olsaydı, belki "Bunu Millî Eğitim Bakanı yürütür" diye bir madde koyardı so
nuna. [DYP ve SHP sıralarından alkışlar (!)J 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın özal. . 
RİFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Yalnız, özal konuşurken ANAP'lılar gülmesin bir daha. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tamamını oylarınıza sunuyorum : Tasarının tamamını, 

okunduğu şekliyle kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tamamı okunduğu şekliyle 
kabul edilmiştir ve kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun. 

10. —ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 7 nci sırasında bulunan, ödünç Para Ver
me işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. . 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

11. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman veKöyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 8 inci sırasında bulunan, Tarım ve Köyişle
ri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakerele
rine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. > 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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12. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişiklik Ya
pılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı: 222) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 10 uncu sırasında bulunan, Bakanlıklar ve 
Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Ka
nunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporunun 
müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Bu tasarının müzakeresi de ertelenmiştir. 

13. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 134) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 11 inci sırasında bulunan, Çorum Milletve
kili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce zikrettiğim, gündemin 11 inci sırasında bulunan kanun 

teklifine dair komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Ra
porun okunmasını kabul edenler... Okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, o kadar hızlı gidiyorsunuz ki, ka
nun teklifinin bir kopyasını dahi alamadım daha!.. Siz de takdir edersiniz; atlaya atlaya 11 inci 
sıraya geldiniz. 

BAŞKAN — Efendim, siz istediniz de bulamadınız mı? Yok bu basmayazı?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, ben istiyorum; ama, hâlâ alamadım. 

Kusura bakmayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Estağfurullah efendim, estağfurullah, niye kusura bakalım; millet kusura 

bakmasın efendim. 
Teklifin tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu, Refah Par

tisi Grubu adına Sayın Esengün, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hasan Akyol 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Sungurlu. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve arkadaşlarının, Türk Medenî 
Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 

(1) 134 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Getirilen bu değişiklik, daha önce Anavatan Partisi tarafından, Medenî Kanunumuzda 
yapılan bir değişikliğin tekrarı, aynı mahiyette ikinci bir değişikliğidir. Bunlardan bir tanesi, 
eşinden boşanma sebebi, cana kast sebebiyle eşinin boşanma fiiline muttali olduktan sonra, 
5 yıl müddetle dava açma hakkı. Bu, 3 yıla indiriliyor; yani, karı - koca arasındaki cana kast 
veya cürüm gibi bir sebeple bir boşanma davası açılacaksa, bu fiile muttali olan tarafın, 6 ay 
veya azamî 3 yıl içinde bu davayı açma mecburiyetini getiriyor ki, haklı bir taleptir. 5 yıl şimdi 
bu süre. S yıl gibi bir zamanı bekleyip, o zamana kadar eşler bir arada kalmışsa, artık dava 
açmanın bir yararı, faydası yok demektir. Bu, süreyi kısaltan bir hükümdür; 3 yıl olarak getir
mişler; belki daha az dahi olması mümkün. Dava açmak için de asgarî 6 aylık bir müddet ön
görüyor. 

Diğer madde ise, Medenî Kanunda, eşlerin boşanma davası açtıktan sonra, dava reddedi
lip, kesinleşmesini müteakip 3 yıl bir zaman eşler yine bir araya gelmezlerse, yine karı koca 
gibi bir arada yaşamazlar ise, bunların dava açma süresini 3 yıldan 1 yıla indiriyor. Şu anda, 
yürürlükte olan Medenî Kanun hükmüne göre, bu zaman, 3 yıldır. Dava açıp boşanmalarını 
öngören kesin bir hüküm... Düşünün ki, bir boşanma davası açılmış; bazen bir yıl, bazen beş 
yıl sürmüş, temyize gitmiş, kesinleşmiş, ondan sonra bir yıllık bir zaman daha geçmiş, eşler 
bir araya gelmemişler... Tabiî, böyle bir aileyi zorla bir arada tutmanın faydası yok. Gözetilen 
husus bu. 

Bu, Anavatan Partisi olarak bizim getirdiğimiz, o zaman kamuoyunda uzun çalkantılara 
sebep olan bir maddeydi. Biz, o zaman bunu 3 yıl olarak getirmiştik; ama, görülüyor ki, tatbi
katta madde tutmuş, bugün arkadaşlar bunu 1 yıl olarak sınırlayıp getirme ihtiyacını duymuşlar. 

Burada asıl güdülen gaye, birleşmeleri artık bir netice vermiyorsa, aile birliği devam etmi
yorsa, illa kanun zoruyla bu aileyi bir arada tutmanın bir fayda Vermeyeceği ve insan ömrünün 
böyle bir ihtilafla uzun zaman harap edilmemesi düşüncesidir. 

Bu arada, başka bazı hususları da dile getirmek istiyorum. 
Bu kanunla, boşanma kolaylaşır gibi görünüyorsa da, aslında, yıkılmış olan evlilikler ko

runuyor. Bu, aile birliğine saygının ifadesidir. 
Bugün ve başka günler söylenen sözler ise, bu kanun maddesiyle alakalı değildir. Günü

müzde kadın ve erkek eşitliği ile alakalı birçok şeyler söyleniyor; bakınız, bu madde için müs
pet görüş bildirirken, o meselelerin bununla alakalı olmadığını ve ters bir görüş ifade ettiğini 
söylemek istiyorum. Söylemek istediğim şu : Asıl olan, ailenin korunmasıdır, aile birliğinin 
korunmasıdır ve ailenin manevî şahsiyesinin himayesidir. Kadını ayrı, erkeği ayrı, çocuğu ayrı 
unsurlar gibi görmek, bunları bir menfaat çelişkisi içerisinde mütalaa etmek ve devamlı bunla
rı birbiriyle çatışan, kavga eden ve menfaatlerini eşitlemek için uğraşan bir müessese gibi gör
mek, aile birliğinin mahiyetine uygun değildir. Nitekim, bû sebeple, bu kabil meselelerde, Ana
vatan Partisi olarak görüşümüz, kadın - erkek eşitliği gibi bir meselenin üzerinde durmaktan 
ziyade, ailenin birliğini, ailenin saadetini ve toplumun içerisindeki en mühim unsur olan aile
nin manevî yapısını ve fizikî yapısını kuvvetlendirmektir. 

Bu madde, kanaatimce, bu noktasıyla, çözülmüş, yıkılmış aileyi, artık bir arada tutmak, 
saygısız hale gelmiş bir aileyi bir arada tutmak gibi, aileye lüzumsuz yere yük getirmeyen bir 
maddedir. Kanun teklifinin genel yapısı odur. Bu itibarla, kanun teklifine müspet bakıyor, Yü
ce Meclise saygılarımızı sunuyoruz. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Sungurlu, teşekkür ediyorum efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Esengün; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka

daşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan kanun teklifi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini açıklamak üzere 

huzurunuzdayım. 
Muhterem arkadaşlar, bugün Medenî Kanunumuzun kabulünün 67 nci yıldönümü ve bu

gün, yine, aynı kanunda 15 inci değişikliği görüşüyoruz. Biraz önce, bu yıldönümü münasebe
tiyle kıymetli fikirler serdedildi yüksek huzurunuzda ve 14 defa Medenî Kanunda değişiklik 
yapıldığından bahsedildi; bugün de 15 inci defa Medenî Kanunda bir değişiklik yapmak üzere
yiz. Medenî Kanunun daha nice nice maddelerinin değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu 
maddeleri veya Medenî Kanunun tek tek maddelerini değiştirmekle de bu işin halledileceğine 
inanmıyoruz. Medenî Kanunu bir kül halinde, yeni baştan ele alıp, örfümüze, âdetimize, ya
şantımıza, inancımıza uygun şekle getirmek mecburiyetindeyiz; yoksa biz, böyle çok çok deği
şiklik maddelerini Meclisin huzuruna zaman içerisinde getirmek zorunda kalırız. 

Efendim, getirilen teklifle Medenî Kanunun 130 uncu maddesinde bir değişiklik yapılı
yor. Bu değişikliği destekliyoruz, "münasiptir" diyoruz. Çünkü, tatbikatta fazla işlemeyen bir 
maddedir bu 130 uncu madde. "Cana kast ve pek fena muameleler" başlığı altında düzenle
nen madde, zaten geçimsizlik sebebi olarak her zaman mahkemelerde ileri sürülebilen, dolayı
sıyla, "Gana kastın öğrenilmesini takip eden altı ay içerisinde, her halükârda beş yıl içerisinde 
ileri sürülebilir" diyen eski kanuna göre, yeni getirilen değişiklik teklifindeki üç yıllık süre mü
nasiptir; ancak, tatbikatta beş yıl veya üç yıl olmasının da fazla bir farkı olmadığı kanaatinde
yim. Bu itibarla, kanunlaşması inşallah faydalı olur. 

Asıl önemli değişiklik 134 üncü maddededir. 

Eski Kanun aynen şöyle diyor : "Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulu
nan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi 
halinde, her ne sebeple olursa olsun, müşterek hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin 
talebi üzerine boşanmaya karar verilir." 

Halihazır meriyette olan hükme göre, ilk açılan davanın kesinleşmesini takip eden zaman 
içerisinde, 3 yıl beklenmesi lazım. 

Tabiatıyla bu 3 yıl, fazla bir zamandır. Aralarındaki geçimsizlik mahkemeye kadar intikal 
etmiş bir aile birliğini, dava neticesinden, davanın kesinleşmesinden sonra 3 yıl daha devam 
ettirmek, öyle bir mecburiyet koymak, o aile birliğini biraz daha kötüye, o eşleri biraz daha 
huzursuzluğa itmekten başka bir şey değildir. 

Dolayısıyla bu 3 yılı, 1 yıla indirmek de münasiptir. 1 yıl az bir süre değildir. O 1 yıl içeri
sinde taraflar bir araya gelirse ne âlâ, ortada bir mesele kalmaz; ama "ille de 3 yıl 
bekleyeceksiniz" diye-kanunî bir şart getirmek yersizdir kanaatindeyiz. Ancak, burada şu hu
susu dikkatten kaçırmamak lazım : Tatbikatta görüyoruz; diyelim, haksız olan bir koca, eşine 
her türlü kötü muameleyi yapmış, ihmal etmiş, kumarbazmış, içki içermiş vesaire... Ailede hu
zurun kaçmasının sebebi kendisi, geçimsizliğin sebebi de kendisi; ama bir an evvel de karısın
dan, eşinden kurtulmak gayretinde... Bunun için ne yapacaktır?.. Gidip bir dava açacaktır 
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kazanamayacağını bile bile ve o davayı çok kısa sürede reddettirecektir, en basitinden duruş
mada, "Hiçbir delilim yoktur'* sözüyle, davanın reddini temin edecektir, ret kararı alelacele 
kesinleştirilecektir ve işte, bu hükümle, bir yıl sonra açacağı ikinci davada, mahkeme o eşleri 
boşamak, dolayısıyla o haksız kocanın haksızlığına alet olmak durumunda kalacaktır; ama 
gelin görün ki, bu işin başka da çaresi maalesef yoktur. 

Burada dikkat edeceğimiz konu, boşanan eşlerden, özellikle -sosyal hayatımızda 
gördüğümüz- kadının mağduriyetini önleyecek tedbirlerin alınmasıdır. Bugün Medenî Kanu
nun 143,144 ve 145 inci maddeleriyle boşanan eşlerden, özellikle kadının hukuku teminat altı
na alınmak istenmiştir; ancak 143, 144 ve 145 inci maddeler, bugünkü tatbikatta, kadının hu
kukunu muhafazaya yeterli değildir. Bilindiği üzere, nafakalar Iayıkı veçhile tayin ve takdir edil
memektedir. Kaldı ki, nafaka kararını almak da kâfi değildir, nafaka kararının icraya konulup, 
bilfiil nafakanın tahsili, tatbikatta çok büyük güçlüklerle eşi, oyalamaktadır, süründürmektedir. 

Bu itibarla, boşanan kadının hukukunun muhafazası için yeni teklifler, yeni tasarılar ve 
Medenî Kanunda bu yolda yeni değişiklikler yapılması zaruretine inanıyoruz. 

Yine, Medenî Kanunda ayrılıkla ilgili 138, 139, 140 inci maddelerine göre, "Hâkim isterse 
boşanmaya, isterse ayrılığa hükmeder" konusuna geliyorum. 

Muhterem kardeşlerim,' 'ayrılık" diye bir müessesenin, artık şu Medenî Kanundan kaldı
rılması lazımdır. Bir çift ya evlidir, birliktedir veyahut da boşanır, tamamen birbirinden kopar. 
Oysa, "Hâkim isterse, tarafların belli bir süre ayrılığına hükmeder. Eğer ayrılığın devamının 
sonunda eşler bir araya-gelmezse, boşanmaya hükmeder" şeklinde hükümler var. Bu ayrılık 
müessesesi bizim örf, âdet ve inancımıza aykırı bir müessesedir; bu hükümlerin de kaldırılma
sı gerekir kanaatindeyim. 

Sonuç olarak, getirilen teklifi müspet karşılıyoruz ve kabulü yönünde oy vereceğimizi be
yan ediyorum. Ancak, Sayın Adalet Bakanlığından ricamız; Medenî Kanunda, özellikle kadı
nın hukukunun muhafazası yönünde yeni değişik tasarılarının Yüce Meclisin huzuruna getiril
mesi yönünde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konudaki sözümü tamamlıyorum. Komutanlarımızın vefatını 
bugün üzüntüyle öğrendik; hepsine Cenabı Hak'tan rahmetler diliyorum; ancak bugün yine 
Mecliste, Tutanak Müdür Yardımcımız ve benim hemşehrim olan bir mesai arkadaşımızı kay
bettik. Tutanak Müdür Yardımcımız -benim hemşehrim- Sayın İbrahim Şen, ömrünü şu sıra
larda geçirmiş olan arkadaşımız, bugün bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmiştir. Meclis 
çalışanlarına, Başkanlığımıza, bütün milletvekili arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum ve rah
metli İbrahim Beye Cenabı Hak'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Esengün, teşekkür ediyorum. 
Divan olarak, vefatına şimdi muttali olduğumuz değerli personelimize biz de Cenabı Al

lah'tan rahmet diliyor, ailesine başsağlığı temennisinde bulunuyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Akyol, buyurun 

efendim. . • -
CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi üzerin
de, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Getirilen değişiklikle, Medenî Kanunun 130 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında bir değişik
lik öneriliyor. 130 uncu madde, boşanmanın özel sebeplerinden, cana kast ve pek fena mua
meleyi düzenliyor. Yani, eşlerden birisi diğerinin yaşamına kasteder, öldürmeye teşebbüs eder
se, diğer eş boşanma davası açabilecektir; cana kast bu oluyor.Bir eş, diğerine eziyet ederse; 
hapsederse, aç bırakırsa, işkence yaparsa, bu gibi durumlar da pek fena muameleye giriyor. 
Böyle bir durumda, bir eş, diğeri hakkında boşanma davası açabilecektir. Davaya hakkı olan 
eş, 130 uncu maddenin 2 nci fıkrasına göre, bu olayı öğrendikten itibaren 6 ay içinde bu davayı 
açacaktır ve olayın vukuundan itibaren de, 5 yıl içinde bu davayı açabilecektir; 5 yıl geçmişse, 
bu davayı açamayacaktır. Getirilen bu değişiklikle, buradaki 5 yıl, 3 yıla indiriliyor. 

Bu değişiklik yapılsa da yapılmasa da, bizim kanaatimize göre, uygulamada pek yararı 
olmayacaktır. Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da söylediği gibi, bu 5 yılın 3 yıla indiril
mesini uygun olarak düşünebiliriz. 

Elimde, 1984 yılına ait bir istatistik var; cana kast ve pek fena muameleden zaten 70 dava 
açılmış. Yani, bu boşanma sebebine dayanarak açılan dava sayısı Türkiye'de hayli azdır. 

Bu kanun teklifiyle getirilen diğer değişiklik, Medenî Kanunumuzun 134 üncü maddesine 
ilişkindir. 134 üncü madde, boşanmanın genel sebeplerinden geçimsizlik konusunda bir dü
zenleme getiriyor. Şiddetli ve devamlı geçimsizlik olursa eşler arasında, taraflar boşanma da
vası açabileceklerdir. Bu maddede 1988 yılında bir değişiklik yapılmış ve bu düzenlemeye göre 
son fıkra "Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar ve
rilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa 
olsun, müşterek hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya ka
rar verilir" demektedir. 

134 Üncü maddedeki 3 yıl, getirilen bu değişiklikle 1 yıla indiriliyor. 
Bu, bazı durumlar ele alındığında, faydalı gibi görülüyor; yani, bazı boşanma davaların

da bu bir yıl bile fazla görünebilir. Ancak, bazı durumlarda da bu üç yılın bir yıla inmesinin 
doğru olmadığı görülür. Toplumumuzda, sırf yurt dışına gidebilmek amacıyla, anlaşmalı bo
şanmalar yapılıyor; bunun sebebi de ekonomiktir. 

Yine toplumumuzda, sırf SSK'dan emekli olan babasından maaş alabilmek için eşler ara
sında muvazaalı anlaşmalar yapılıyor. Toplumumuzun yapısı budur, işte, böyle bir toplumda 
bu tür boşanmaları çok kolaylaştırmak da doğru olmaz kanaatindeyim. 

134 üncü maddenin son fıkrasına göre açılacak ikinci davada hâkimin takdir hakkı da 
yoktur. Birinci dava reddedilmiş ve kesinleşmişse, ikinci dava açılmışsa, hâkimin yapacağı şey; 
bu iki dava arasında eşler bir araya gelmiş mi, gelmemiş mi; onu araştıracaktır, gelmemişse 
boşanmaya karar verecektir. 

Bu 3 yılın 1 yıla inmesini, biraz önce anlattığım nedenlerle, Türk toplumunun aile yapısı 
açısından sakıncalı buluyorum. Bizim toplumumuzun ana direği ailedir; bunun üzerinde titiz
likle durmamız gerekir. Eğer, bunda dejeneriliğe yol açarsak, toplumda büyük huzursuzluklar 
doğabilir diye düşünüyorum. 

Bugün Sayın Türkân Akyol'un yaptığı konuşmasından, Medenî Kanunda önemli değişik
liklerin yapılacağını ve Meclise getirileceğini anladık. Medenî Kanunu böyle parça parça, madde 
madde değiştirmenin de sakıncalı olacağı kanaatindeyim. Ben, bunun bir kül halinde, Medenî 
Kanunun tümüyle ele alınması gerektiğine inanıyorum. 
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Grubumuzun görüşleri budur, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Akyol, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Şahısları adına?.. Sayın özal ve Sayın Gökalp söz istemişlerdir. 
Sayın özal, buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her ne za

man Medenî Kanunda bir değişiklik yapılsa, dikkatimi çekmiştir. Çünkü, bu kanun, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurulduğu ilk yıllarda yurt dışından Türkiye'ye adapte edilen en önemli ka
nunlardan biridir; ama geçen zaman içerisinde, tabiatıyla toplumumuzda da değişimler olmuştur, 
dünyada da değişiklikler olmuştur ve bu kanunun bizim yapımıza uyan veya uymayan tarafları 
ortaya çıkmıştır. 

Toplumun en temel taşlarından biri olan ve aileyi ilgilendiren bu madde, elbette ki hepi
mizi ilgilendiren bir maddedir; evlenen, çocuk sahibi olan kişileri ilgilendiren bir maddedir, 
Evlilik, mukaddes bir müessesedir, aile, toplumun temel taşıdır. Dolayısıyla, boşanmak da iyi 
bir şey değildir; ama boşanmanın yolunu da tamamen tıkayan ve çok zor hale getiren kanunlar 
da cemiyette büyük yaralar açmaktadır; 

Bu haliyle getirilen öneri, mevcudun üzerine bir iyileştirmedir. İnsanlar, eğer evlendikten 
sonra geçinemeyeceklerini anlamışlarsa ve bu geçinme onlara -bir arada bulunmalarına- ıstı
rap veriyorsa, o kişileri bir arada tutmaya zorlamak doğru değildir. Nitekim,eski kanunumuz
da, belki boşanmanın zorlaştirılması niyetiyle (isviçre kanununda da -bu kanun oradan geliyor-
Orta Çağın etkileriyle daha çok -hatta bugün bilirsiniz katolik mezhebinde boşanma hâlâ ka
bul edilmemektedir) tahmin ediyorum bunun etkisiyle, boşanmanın yolu zorlaştırılmıştır. 

Bizim toplumumuzda ise, boşanma nispeten kolaydır. Dolayısıyla, toplumumuza o mad
de herhalde çok uygun değildir ki, bu ihtiyaç duyulmuş, bu değişiklik yapılma yoluna gidil
miştir. Bu değişikliği de ben, bu sebepli tasvip ediyorum. 

Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki; Türk Medenî Kanununun böyle ufak tefek madde
leri değil, bir bütün olarak ele alınması gerekir kanaatindeyim. Yani, "Şu maddesini düzelte
lim, bu maddesini ayarlayalım" şeklindeki yaklaşım da bir metoddur; ama, tümünü ele alıp, 
tümünü, bir bütün olarak eksperlere inceletip, bunu günün şartlarına getirmek boynumuzun 
borcudur. Bu, ekonomik reformlar kadar, yapılması gereken önemli bir hadisedir. 

Bu bakımdan, burada aldığım sözle, bu maddeleri destekliyorum. Gerçi boşanmayı ko
laylaştırıyor; ama, aileyi de, gene toplumun temel taşı olarak muhafaza ediyor. Diğer arkadaş
larım işin teknik detaylarına girdiler; ben, sadece işin ana prensibi üzerinde görüşlerimi arz 
etmek istedim ve kanun teklifini veren arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-—Sayın özal, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
Şahsınız adına ve teklifin tümü üzerinde.1 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Kanunu Me
denisinin 134 üncü maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi yönündeki kanun teklifi üzerinde
ki şahsî görüşlerimi sunmak için huzurunuzdayım. 

1 —66 — 
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Değerli milletvekilleri, Medenî Kanunumuzun 134 üncü maddesi, bundan yaklaşık üç se
ne önce değişmişti. Bu değişiklik, boşanmayı kolaylaştırdığı için, aile düzeni hakkında iyi mi 
olur, kötü mü olur konusu tartışılmadan, bu teklifin getirilmesi sakınca doğurabilir görüşün
deyim. Tabiî, bu teklifi komisyonda görüşen arkadaşlarımın da belirttiği gibi, zorla iki kişiyi 
bir arada tutamazsınız. Karı - koca birbirinden memnun değilse, bu müşterek hayatı devam 
ettirmenin anlamı da, gereği de yoktur. Bu gerçeğin de altını çizmekte yarar görüyorum. 

Bilindiği gibi, daha önceki; yani 1988 yılında yapılan değişiklikten evvelki kanunda süre 
daha fazla iken, 1988 yılında bu, üç yıla indirildi, bu teklifle ise, 3 yıllık süre 1 yıla indirilmek
tedir. Şahsî görüşüme göre, bu 3 yıllık sürenin 1 yıla indirilmesini normal karşılıyorum; ama, 
boşanma sebeplerinin iyi düşünülmesi, tartışılması gerekmektedir. 

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsünün de belirttiği gibi, istemeyerek 
de bazen boşanma olmaktadır; sırf iş kurmak için, yurt dışına gitmek için de toplumumuzda 
boşanma davalarının hayli arttığını görmekteyiz. Bu mesleğin içinden geldik; buna, "Anlaş
malı boşanma" denilmektedir. , 

öyle de olsa, böyle de olsa, bu teklifi şahsen olumlu buluyorum ve bu teklifin lehinde 
oy vereceğimi belirtiyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelefine geçilmesi hususunu... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan,.karar yetersayısı istiyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Olur mu yani?.. "Olumlu oy kullancağım" diyorsun, sonra 

karar yetersayısı istiyorsun... Bu, çifte standart. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, çok yanlış yapıyor. 
BAŞKAN — Efendim, hakkı; yani, hakkını nerede kullanacağını biz tayin edemeyiz ki... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Efendim, arkadaşımız, kanun teklifi veren arkadaşımızı tebrik 

ediyor... . - • 
BAŞKAN — Efendim, çağrı zili çalıyor. 
Değerli milletvekileri, kanun teklifinin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunacağım. 

AncaTc, karar yetersayısı aranması hususunda bir talep var, onu dikkate almak zorundayım. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Talebini geri alıyor Sayın 

Başkan. 
Geri al Sayın özal. 
DEVLET BAKANI ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) — Geri alıyor. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Geri almıyoruz, Anayasa emri. 
BAŞKAN — Kanun teklifinin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Değerli milletvekilleri, saat 20.15'te toplanmak üzere birleşime son bir kere daha ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 

—: : O ' — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılına Saati : 20.15 

BAŞKAN : Başkanvelrîli Yasin Hatiboglu 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Ali Günaydın (Konya) 

•'• , © — — -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI m TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

13. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 134) 
(Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, müzakereye konu kanun teklifinin maddelerine^eçil-
mesi hususunu oylayacağımız sırada bir sayın üye, karar yetersayısı aranması talebinde bulun
muş idi. Karar yetersayısı arandı, karar yetersayısı olmadığı anlaşıldı. Bu kere maddelere geçil
mesi hususunu oylarken karar yetersayısını aramak zorunda olduğumu ifadeye mecburum. 

Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; yeni bir ara vermenin akabinde yetersayı

nın bulunabileceği kanaati de hâsıl olmadığından, zaten çalışma süresi bitmek üzere bulundu
ğundan, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 18 Şubat 1993 Perşembe günü s'aat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.17 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Tokat'ın Zile İlçe Kaymakamı hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/688) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

Tokat'ın Zile İlçe Kaymakamı Mehmet Yılmaz hakkında ilçe halkının hoşnutsuzluğu ve 
şikâyetleri had safhadadır. Tarafsız olması gereken bir kamu görevlisi, partizanca tutumlar ser
gilemekle kalmayıp, Devlet imkânlarını eşi ve ailesi için seferber etmektedir. Adıgeçen kayma
kam hakkında soruşturmaya ne zaman başlanacaktır? Görevden uzaklaştırmayı düşünür 
müsünüz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 17.2.1993 

Sayı : B050PGM 0710001/Ş-86 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 18.1.1993 gün ve KAN. KAR. MD. 688-3326/15613 sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Înceöz'ün tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. < 
İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

Zile İlçesi Kaymakamı Mehmet Yılmaz ile ilgili şikâyetler ilgili valiliğe incelettirilmiş olup, 
adıgeçenin tarafsızlığını yitirdiği ve partizanca tutumlar sergilediğine dair herhangi bir delil 
elde edilememiş, devlet imkânlarını eşi ve çocuğu için seferber ettiğini doğrulayan bir kanıta 
da rastlanılmamıştır. 

Bu nedenle adıgeçen Kaymakam hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek görül
memiştir. ' 

KÜS3İE 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B M . M. (S. Sayısı: 121) 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

name ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 

T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar w Kararlar Genel Müdürlüğü 21.9.1987 
Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1/333/05578 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci 
maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Ad çekme suretiyle yeniden atama Eylül ayından Aralık ayına kaydırılmak suretiyle ata
nan üyelerin bekleme süreleri kısaltılmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 275.1992 

Esas No. : 1/97 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname" Komisyonumuzun 25.5.1992 tarihli 9 uncu Birleşiminde Millî Eği
tim Bakanı ve YÖK Başkanının da iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, adı geçen Kanunun 6 ncı maddesine göre süreleri dolma
dan kura sonucunda değiştirilecek üyelerin seçim tarihi ile göreve başlama tarihlerini düzenle
mek amacıyla çıkarılmıştır. 

Ancak adı geçen Kanunun 6 ncı maddesi 30.12.1988 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmiş olduğundan, sözkonusu Kararname
nin 1 inci maddesi ve geçici maddesi hükümlerinin uygulama imkânı ortadan kalktığından, 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasını düzenleyen 1 inci madde Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 
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Komisyonumuz, yeni üniversitelerin açılmasını öngören Tasarıyı bir önceki oturumda gö
rüşüp kabul etmiş ve yeni üniversitelerimizde öncelikle öğretim üyesi açığının karşılanması ge
rektiğini de önemle vurgulamıştır. 

Komisyonumuz bu sebeple yeni açılan veya açılacak Üniversitelerin öğretim üyesi ihtiya
cının karşılanması amacıyla 2547 sayılı YÖK Kanununun 30 uncu maddesindeki emeklilik yaş 
sınırının 72'ye yükseltilmesini uygun görmüştür. Ancakj yeni getirilen emeklilik yaş sınırından 
faydalanacak öğretim üyelerine 1998 yılına kadar geçerli olmak üzere ve yeni.açılan veya açıla
cak Üniversitelerde görev alma şartı getirilmiştir. 

Yukarıdaki görüşleri kapsayan ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa çerçeve 2 nci mad
deyle eklenen Geçici 40 inci madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeleri ka
nun tekniğine uygun olarak komisayonumuzca yeniden düzenlenmiş ve 3 ve 4 üncü maddeler 
olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Nahit Menteşe 

Aydın 
Sözcü 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Üye 
Hazım Ataoğlu 

Bingöl 
Üye 

Nurettin Tbkdemir 
Hatay 
Üye 

Osman Ceylan 
istanbul 

Üye 
ismail Karakuyu 

Kütahya 
Üye 

~ Mustafa Parlak 
Rize 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 
Kâtip 

Ahmet Kabil 
Rize 
Üye 

Ayvaz Gokdemir 
Gaziantep 

, ' Üye 
Mustafa Bas 

tstanbul 
Üye 

ismail Kalkandelen 
Kocaeli 

Üye 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Dcgjşctirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

4.11.1981 tarihli ye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesi; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 15.9.1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesi
nin (c) bendinin ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yükseköğretim Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Ka
sım ayı içinde yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen yıl başında göreve başlarlar." 

GEÇİCİ MADDE —' 1987 yılının Eylül ayı içinde yapılacak ad çekme işlemleri aynı yılın 
Aralık ayı içinde yapılır. 

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

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T Ozal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Y. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A, Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

Y Akbulut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

V. Atasoy 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M, M. Taşçıoğîu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Millî Savunma Bakanı 
• Z. Yavuztürk 
Dışişleri Bakanı 

V Hale/oğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

M. Emiroğlu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. Kalemli 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. C. Aral 
Kültür ve Turizm Bakanı 

A. M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 21.9.1987 
Tarihli ve 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürüriüktcn Kaldınlmasına ve 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21.9.1987 Tarihli ye 292 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 
40 inci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 40. — Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öğretim üyeleri için öngörü
len emeklilik yaşı, 1992 yılında kurulan veya daha sonra kurulacak olan yeni üniversiteler veya 
Yüksek Teknoloji Enstitülerinde görev almaları şartıyla 1998 yılı sonuna kadar 72 yaşın dol
durulduğu tarihtir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 134) 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medeni
sinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifim ge
rekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cemal Şahin 
Çorum 

GENEL GEREKÇE 

Türk Kanunu Medenisinin 130 uncu maddesi "cana kast ve pek fena muamele"den söz 
etmektedir. Dövme ve cana kast evliliklerde sık sık görülmektedir ve bunlar boşanma sebeple
rinden sayılmıştır. Yürürlükteki hükme göre davaya hakkı olan taraf, boşanma sebebini öğ
rendikten sonra altı ay ile beş yıl arasında dava açma hakkına sahiptir. Günümüz şartlarında 
bu sürenin üç yıla indirilmesi, mahkemelerin iş yükünü azaltmak bakımından yararlı olacak
tır. 

Kanunun 134 üncü maddesi ise, boşanma davasının reddinden itibaren yeniden dava aça
bilmesi için üç yılın geçmesini öngörmektedir. Aslında bu süre dört yılı bile geçmektedir. Bo
şanma davası 8-9 ay zaman almakta, Yargıtaya gidildiğinde 5-6 ay bir zaman daha geçmekte 
ve böylece dört yılı aşan bir zaman insan hayatı kilitlenmektedir. 

Bu sürenin uzaması, nikâhsız beraberliklerin oluşmasına ve sonunda da nikâhsız ilişkiler
den doğan çocukların meydana gelmesine neden olmaktadır. Çünkü bu süre bir yerde zinayı 
teşvik etmekte, sağlıksız yeni ilişkilere neden olmaktadır. Zina olayı da bilindiği gibi özellikle 
çocuklar üzerinde çok olumsuz durumlar yaratmaktadır. 

Ayrıca bu sürenin uzaması yeni ve tamiri mümkün olmayan yeni düşmanlıklara da neden 
olmaktadır. Ayrı yaşamalarına rağmen eşler arasındaki ilişkilerin giderek sertleşmesi ve düş
manlık halini alması yine çoğunlukla çocukların pazarlık konusu olmasına neden olmaktadır. 
Bu suretle başlayan mal-mülk pazarlıkları, ilişkilerin uygarlık çizgisinden düşmanlık çizgisine 
dönüşmesine neden olmaktadır. 

Dört yılı bulan bu ayrı yaşamanın kimseye bir yararı olmadığı gibi, aile kurumunu koru
maya da yaramadığı açıktır. Müşterek hayat yeniden kurulamadığına göre, eşler kendilerine 
yeni bir hayat kurmak için özgür olmalıdırlar. İnsana yeni bir yuva kurma imkânını tanımak 
gerektiğine göre bu sürenin bir yıla indirilmesiyararlı olacak ve böylece toplumumuz tarafın
dan tasvip edilmeyen zina olayları da bir ölçüde azalacaktır. 

Yukarıda belirtilen sakıncaları ortadan kaldırmak için bu Kanun Teklifi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel Gerekçede de izah edildiği üzere yürürlükteki madde hükmüne göre 
dâvaya hakkı olan tarafın boşanma sebebini öğrendikten sonra altı ay ile beş yıl arasında dava 
açma hakkı vardır. Günümüz şartlarına göre fazla bulunan beş yıllık süre bu madde değişikli
ği ile üç yıla indirilmektedir. 

Madde 2. — Türk Medeni Kanununun 134 üncü maddesinin son fıkrasına göre boşanma 
sebeplerinden biri ile açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşti
ği tarihten itibaren üç yıllık sürenin geçmesi halinde boşanmaya karar verilmektedir. Tatbikat
ta bu süre genel gerekçede de açıklandığı gibi üç yılı da geçmekte bu da bir takım huzursuzluk
lara ve nikâhsız beraberliklere neden olmakta müşterek çocukları da olumsuz yönde etkile
mektedir. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla üç yıllık sürenin bir yıla indirilmesi ön
görülmüştür., 

Geçici Madde —' Bu madde ile bu Kanun hükümlerinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılıp da reddedilmiş ve kesinleşmiş olan da
valarla, açılmış davalara da uygulanacağı hususu hükme bağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu madde yürürlük tarihini belirlemektedir. 
Madde 4. — Bıi madde yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 2/324 
Karar No.: 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılma
larıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçil
mesi kabul edilmiş ve teklif aynen kabul edilmiştir. r 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cemal Şahin 

Çorum 
e • • . • 

Kâtip 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 

Üye 
Cemaktiin Gürbüz 

Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Ali Yalçın Oğütcan 

Adana 

Üye 
Cemil Erhan 

Ağrı 

Üye 
Baki Tuğ 
Ankara 

(S. Sayısı : 134) 
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Üye Üye 
Hasan Namal Elaettin Elmas. 

Antalya İstanbul 

Üye Üye1 

Halil Orhan Ergüder ' Nevzat Ercan 
İstanbul Sakarya 

ÇORUM MİLLETVEKİLİ CEMAL ŞAHIN'İN TEKLİFİ 

Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Kanunu Medenisinin 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Davaya hakkı olan eşinin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren altı ay ve her halde 
hayata kast veya kötü davranıştan başlayarak üç yıl geçmekle dava hakkı düşer." 

MADDE 2. — Türk Kanunu Medenisinin 134 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar veril
mesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa 
olsun, müşterek hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya ka
rar verilir." 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten önce boşanma se
beplerinden herhangi biriyle açılıp da reddedilmiş ve kesinleşmiş olan davalarla, açılmış dava
lara da uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Teklifin 2 ncî maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE — Teklifin Geçici Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• <gşga> ; — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGOBÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. UIüç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü^maddejeri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

6. ~ Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. —- Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — 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) 

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

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
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) 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — 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) 

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

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

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

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

21. — 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) 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

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

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
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) 
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25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını, tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci,! içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi'(8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir" Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ye gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) I 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla!Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya jkonulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)| 

32. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33. — Sivas Milletvekili AbduIIâtif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

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

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

H 
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37. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

38. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) • • 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde 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) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ye 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

41. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin.önergesi (10/58) 

42. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

44. _ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarım ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

47. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

49. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

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

51. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

52. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

53. _ Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri, uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

54. _ Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

55. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

56. —- Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

57. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunrnası amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve.103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) - ;• ' 

58. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve Özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

59. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 
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60. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

62. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün-, 
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

63. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

65. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

66. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

68. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner̂ -
gesi (10/91) 

69. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

70. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 
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71. — tzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla

nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

72. — Ordu Milletvekili Sadi Pahlivanoğlu ve 17 arkadışının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

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

*3. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisle
ri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/145) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

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

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

*8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) ' 

*9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve na
sıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

10. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

* 11. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

* 12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

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

15. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın topr 
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*16. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

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

18. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

19. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevünli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

20. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıvelüer ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 



6'' 
S Ö ' Z L Ü S O n U L A R 

'• 21. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman îlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişîdn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

22. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*23. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANÎAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

24. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayaspfya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

; 30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

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

32. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

33. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

35. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.Î. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) , 

36. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

37. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 
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39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin 6oşaltıl : 
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

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

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

42. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

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

44. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

45. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

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

47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

48. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nm zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

49. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

50. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

51. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) ' 

53. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

54. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve. televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) • 

•55. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

57. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobaridede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

58. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebil
mesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 
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59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

60. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını'Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

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

63. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) , 

64. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

65. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

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

67. —• Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir İzine Çıkmış'.' başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

68. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

,69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

70. — İstanbul Milletvekili H âlit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

71. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

72. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

73. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

74. •— Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

75. •— Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

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

77. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam 
sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

12 
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• 78. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

7,9. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

80. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

82. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

83. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi 
muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/299) • 

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

85. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin göre-* 
vi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlan
dırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/304) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

89. — tstanbuIMilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) • • ' 

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

92. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

93. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

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

95. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
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96. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

97. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne zaman 
başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

98. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Vergi Affı Yasasının uygulama so
nuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

99. --Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

100. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

101. -—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

102. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

103. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Tür kî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

105. — 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) 

106. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişldn Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

107. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

108. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

109. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

110. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

111. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

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

113. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

114. T- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışa'nların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 
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115. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

116. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

117. _ Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

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

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

120. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul- Sait Halim Paşa Yalısı'-' 
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

121. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'hin, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

122. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

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

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

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

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

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

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

129. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

130. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

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

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

134. -^Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmezin, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

135. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 
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136. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

137. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

138. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

139. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

140. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

142. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

143. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

144. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Rasbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı bası n ı canlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) \ 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

149. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

150. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

151. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

152. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

153. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

154. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

— _ 16 .—: '• . — ; '. ; ; — : , ; — — — — 

(f) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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155. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

156. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon,bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

157.— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 
ı 160. ->- Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

161. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

162. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

163. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

164. — içel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

165. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

166. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

167. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

168. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

169. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

170. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

171. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

172. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

173. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

174. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

175. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) ' 

69 UNCU BİRLEŞİM 
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176. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

177. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

178. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

179. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

180. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

181. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

182. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

183. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

184. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

185. — Rize MiIIletvekili Mustafa Parlaksın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

186. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

187. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

188. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

189. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

190.— Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

191. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

193. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak Toptepe TKl Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

194. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

195. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

196. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

197. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit işletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
'6/530) m 

Tâ] : : _ , : _ .—-
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198. — tçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

199. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

200. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında" 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

201. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/417) , 

202. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

203. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

204. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

205. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

206. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'yeTürk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

207. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

208. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

209. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

210. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

211. —İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 -20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

212. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

213. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

214. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) - - -

215. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

216. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/432) 

217. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

218. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı.Iiderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

219. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 
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220. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

221. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

222. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

223. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

224. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

225.'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

226. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

227. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

228. — Denizli Milletvekili.Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

229. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

230. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

231. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

232. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

233. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 

/ önergesi (6/544) (1) 
234. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 

alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 
235. —; Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 

iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
236. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 

bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 
237. —- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 

> iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

238. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un,görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştaym verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 
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239. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan istanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

240. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

241. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

242. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

243. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

244. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın llinde.bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) > 

245. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

246. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

247. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

248. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

249. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

250. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

251. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık, ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

252. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

253. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

254.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

255. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış be ç-
lanmasina ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

256. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

257. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

258. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve.Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

259. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

260. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

261. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 
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262. — Ankara Milletvekili. Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

263. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

264. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

265. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

266. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

267. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

268. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) ' 

269. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

270. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

271. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olanTürk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

272. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

273. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri. şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

275. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

276. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'm, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

277. — Sivas Milletvekili Abduîlatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

278. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

280. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 
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281. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

282. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

283. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

284. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

285. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

286. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) (1) 

287. —.Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş-, 
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

288. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

289. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

290. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

291.. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

292. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

293. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

294. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

296. — Bayburt Milletvekili Bahatün-Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul: 

landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 
297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 

partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 
298. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü

rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

299. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 
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301. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

302. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

303. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aşüğı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

304. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

305. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

306.—tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

307. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan*bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

308. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'niri çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

309. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

310. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

311. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

312. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

313. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

314. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak-
. kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

315. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, tstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
20 adet ilkokulun ihaIeleririe"iIi$lîıt^lllK*ğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (1) 

316. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

317. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

318. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nİn hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

319. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539)1 

320. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

321. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

322. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Incöz'ün, Amasya tline entegre et tesisi kurulması 
için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

f24İ -^— • : i ; : ^ 
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323. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

324. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Ikizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

325. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca tlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

326. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

327. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent ilçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

328. — Niğde Milletvekili Doğan Bajan'ın, Niğde'de gümrük müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

329. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

330.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

331. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp tlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) . 

332. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Boziiyük İlçesi içme suyu ile Kı-
zıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

333. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

334. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağında 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

335. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

336. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağ
lık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) 

337. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

338. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile içinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

339. — istanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

340. ,— istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

341. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) , 

342.— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 
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343. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

344. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

345.,— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

346.— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

347. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şefli
ğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

350. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

353. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

354. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

355. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

356. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

357. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı İddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) ' K 

358. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

359. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

360. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

361. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

362. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

363. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

26 
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364. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi ipekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

365. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

366. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

367. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

368. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Mâliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

369. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan'sözlü soru önergesi (6/604) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202,1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
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 ilişkin 470 SayuVKanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ye 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 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, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5.— Turizm 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 Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ye Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 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. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ye Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tari
hi : 30.6.1992) 

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

11. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Madenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sa
yısı: 134) (Dağıtma tarihi : 6.2J992) 
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12. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) 
(Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

13. — Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla 
Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun iki Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

14. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

15. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 16. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı,Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 7.1) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

17. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

18. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 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.İ992) 

19. — 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) 

20. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

21. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği 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 24. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 

Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma, Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — 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 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Aracında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 29. — 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*2.19921) , 

X 30. — 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 31. — 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. Sayısı : 
88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 32. — 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) 

X 33. — 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 34.— Dopingle MücadeleSözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) . 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 36. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı; 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 
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X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 38. — 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 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ye Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/386) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 40. — 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 41. — 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 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 44. — 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) 

X 45. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 46. — 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, İmar, Ulaştırma ve. Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

47. _ 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 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Butunduğuna 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 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş- , 
leri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 51. — 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 52. — 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) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve, Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 55. — 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 56. — 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 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) . . ' " 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) , 

X 59. —Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Araslnda Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

32 
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X 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

63. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak tçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 64. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 65. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 66. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

67. — 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 : 15.6.1992) 

X 68. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güyenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

69. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

70. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

71. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (İ/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 72. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma târihi : 4.2.1992) 

73. — 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) 
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74. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

75. — Çeşitli Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

76. — 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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

77. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

78. *—İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)'* 

79. — 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) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

80. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

81. — 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) 

82. — 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 İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

83. — 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 Karnin Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

34 
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84. — 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) 

85. — 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) 

86. — 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

87. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu 'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi ; 
1.6.1992) 

88. — 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) 

89. — 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) 

90. •— 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) 

91. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.198,3 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) ' 

92. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 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) 

93. — 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) 

94. _ 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 Sayılı İcra ve İflas 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) 
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95. — 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) 

96. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (Ş. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

97. — 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) 

98,. — 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) 

99. — 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.İ0.1992) 

100. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

10JI. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve M Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
298 İ Sayılı tmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kânuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

102. — Çortfm Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

103. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

104. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

105. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

106. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

[36İ : — : — : • 
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107. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

108. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

109. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5,11.1992) 

110. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

111. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

112. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve içişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

113. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

114. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

115. — izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun izmir ilinde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

116. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

117.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

118. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 
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, 119. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992)' 

120.— Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihî : 7.12.1992) 

121. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

122. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 123. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241,T/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

125. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

126. -— 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

127. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460V (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) * 

r- r 3 8 l — • . • — — ——-
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128. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

129. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

f 130. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

131, _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

132. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993) 

133, _ Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkada
şının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tari
hi : 12.2.1993) 

134. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

(Xy Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




