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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Eskişehir'de, bir din görevlisinin, Alevilerle ilgili ola
rak yaptığı konuşmanın yanlış olduğuna, yetersiz ve bilinçsiz bazı din adamlarının bu gibi yan
lışlıkları yaptıklarına; gerçek anlamda din adamlarının, inanç, vicdan ve mezhep duygularına 
saygısız olamayacaklarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun; 

Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerin
de yoğun kar yağışının günlük hayatı büyük ölçüde etkilediğine; can ve mal kayıplarıyla mad
dî hasarlar meydana getirdiğine; birçok yerleşim birimlerine elektrik enerjisi verilmediğine iliş
kin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman; 

Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, ülkemizde, 1992 yılının, işkence, ölüm, faili meçhul cina
yetler, kayıplar ve yasaklama gibi demokrasi ayıplarıyla geçirildiğine, Türk ve Kürt halkları 
arasına büyük nifaklar sokularak düşmanlıkların körüklendiğine; olayların faillerinin yaka
lanmadığına ve Hükümetin zan altında olduğuna ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet 
Bakanı Mehmet Batallı, 

Cevap verdiler. 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 4-7 Ocak 1993 tarihleri arasında Azer
baycan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine 

Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, 8-9 Ocak 1993 tarihlerinde, Bosna - Hersek Cum
huriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete, Kocaeli Milletvekili tsniail Hakkı 
Amasyalı'nm da katılmasının uygun görüldüğüne, 

ilişkin Başbakanlık tezkereleri ile, 
Bütçe görüşmeleri sonrasına ertelenen ve alınan karar gereğince 12.1.1993 tarihli birleşim

de görüşülmesi gereken yurt dışındaki işçilerimizin sorunları konusundaki (10/21) ve (10/47) 
esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 13.1.1993 Çar
şamba günkü birleşiminde diğer işlerden önce yapılması ve bu birleşimde sözlü soruların gö
rüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi ve 

(10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin 17 Ocak 1993 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 

Kabul edildi. 

Değişen oranlar nedeniyle DYP Grubuna düşen, 
Anayasa Komisyonu Üyeliğine, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Adalet Komisyonu Üyeliğine, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, 
Millî Savunma Komisyonu üyeliklerine, Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Çorum Mil

letvekili Adnan Arslan Türkoğlu, 
Millî Eğitim Komisyonu Üyeliğine, Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Üyeliğine, Burdur Milletvekili Ahmet Şeref 

Erdem, 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeliğine, Antalya Milletvekili Ali 

Karataş, 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Üyeliğine, Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz, 
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Çevre Komisyonu Üyeliğine, Balıkesir Milletvekili Abdülbaki Ataç ve ' 
Dışişleri Komisyonu Üyeliğine, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 
ANAP Grubuna ait olup, açık bulunan, (10/11) esas numaralı Meclis Araştırması Komis

yonu Üyeliğine, İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu, 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadışının, yurt dışında çalışan işçilerimizin, 

yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları 
(10/21) ve 

Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadışının, yurt dışındaki işçi ve yurttaşlarımı
zın sorunlarını (10/47), 

Tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gelerinin, birleştirilerek yapılan öngörüşmelerinden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun 12 üyeden teşekkül etmesi, 
Komisyonun çalışma süresinin, Üye seçimi tarihinden itibaren üç ay olması ve 
Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
14 Ocak 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.37'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

ibrahim özdiş Kadir Ramazan Coşkun 
Adana İstanbul 

Kâtip Üye ' Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

•II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın üyele

rin, el işaretiyle ve yüksek'sesle mevcudiyetlerini bildirmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — GümüşhaneMilletvekili Lütfi Doğan'ın, Suudî Arabistan tarafından Türkiye'ye ta

nınan hac kotasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un cevabı 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, 3 sayın üyenin söz talebi vardır; onlara söz ve

receğim. 
Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan, hac kotaları konusunda söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Doğan. (RP sıralarından alkışlar) 
LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 1993 yılı Di

yanet İşleri Başkanılığının hac organizesiyle ilgili olarak bazı görüşleri arz etmede zaruret hâ
sıl oldu; bu sebeple, gündem dışı söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce 
Heyetinizi en derin hürmetlerimle selamlıyorum. 

Bu konuyla alakalı, elbette Yüce Heyetinizin yeterince malumatı olduğu gibi, milletimiz 
de bu konuda büyük itina ve hassasiyet göstermektedir. 

Yeryüzünde birçok elim hadiseler cereyan etmektedir. Bu konularla alakalı detaylı malu
matı burada sizlere arz etmeme elbette imkân yok; ama bir önemli konuya değinmek istiyo
rum : . , 

8 Ocak 1993'te Sırplar tarafından hunharca şehit edilen Bosna-Hersek Başbakan Yardım
cısı Turaliç'e ve o ülkede masum olarak şehit edilen insanların hepsine Allahutealâdan rahmet
ler diliyorum. Hepinize, insan haklarına saygılı bütün insanlara da taziyetlerimi sunarak, esas 
konuma girmek istiyorum. Sözlerimin sonunda bir başka konuyu da bir cümleyle arz edeceğim. 

Hac ibadeti, İslam Dininin beş temel esasından birini teşkil eder. 
Dinimizdeki ibadetleri üç bölümde incelediğimiz zaman, bedenî ibadetler, malî ibadetler, 

üçüncüsü de hem bedenî hem de malî ibadetlerdir. 
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Dinimizin rükünlerinden birini teşkil eden hac ibadeti, hem bedenî hem de malî ibadetler 
cümlesindendir. 

Bu itibarla, hac farizasını yerine getirecek bir Müslümanın, kendisine haccın farz olabil
mesi için, bedenen sıhhatli olması, malî durumunun da iyi olması, hatta, hepinizin bildiği gi
bi, bu ibadeti yerine getireceği süre zarfında, bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyaçla
rını temin etmiş olması ve gidip gelinceye kadar da hiçbir kimseye yük olmaması gerekir. Ayrı
ca, borçlu olmaması da icap eder. Borcu vardır; ama, mameleki daha fazlaysa, haliyle o kişi 
gidip gelebilir. 

Burada arz edeceğim konu şudur; Muhterem Devlet Bakanımız Sayın Ekrem Ceyhun be
yefendi bir açıklamalarında, "bu yıl hac farizası havayoluyla yapılacaktır, türkiyemiz için ta
nınan kota 57 bindir; karayoluyla hiçbir surette hac farizası yapılamayacaktır" diye buyurdu
lar. Bendeniz böyle dinledim, ümit ediyorum ki yanlış anlamadım. 

Bu konuda birçok vatandaşlarımız, tahmin ediyorum ki, sizlere de müracaat etmişlerdir, 
bendenize de dertlerini intikal ettirdiler. 

Konuyu iki şıkta arz etmek istiyorum; bunlardan birincisi şudur : Havayoluyla hacca gi
decek kimseler, haliyle daha çok meblağ ödemek mecburiyetinde kalırlar. Halbuki, malî duru
mu müsait olduğu halde karayoluyla gidip gelme durumunda olan kişiler olabilir... Binaena
leyh, bu gibi insanların karayoluyla gidip gelmesine engel olmamak zarureti vardır. Çünkü, 
kanaatimce, bu bir vebal teşkil eder. 

Türkiyemiz için, havayoluyla gidecekler için sayı 57 binle sınırlanmıştır. Diyanet İşleri Baş
kanlığımızın Suudî yetkilileriyle yaptıkları temasta, onlar rakamı 57 bin olarak tespit etmişler 
ve Muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza -heyete- böyle söylemişler. Ancak, Diyanet İşleri Baş
kanımız, "bu kota mevzuunu Hükümetimizle görüşmem lazım" diye ifade buyurmuşlar... Şahsen 
çok müteşekkirim. 

Bendeniz, çok daha önceki yıllarda, hacca giden vatandaşlarımızla ilgili hizmetlerde yar
dımcı olmaları için Suudî Arabistan yetkililerinden bazı ricalarda bulunmuştum. Yetkililer şu
nu söylemişlerdi: "Mekkei Mükerremede tevsiat olması sebebiyle bu kotayı uygulamaya ihti
yaç oldu. Bu tevsiat işi bittikten sonra, isteyen ülkeden -arzusuna bağlı- hac farizasını ifa et
mek isteyenler çok rahatlıkla gelebilirler; bizim için hiçbir engel yok" demişlerdi. Bunu, mesul 
kimseler söylemişti. 

Birinci istirhamım : Sayın Hükümetimiz ve sorumlu Devlet Bakanımız, Suudî yetkilileriy
le, uygun gördükleri diplomasi münasebetlerini kurarak, bu kotayı kaldırmaları. 

İkinci istirhamım : Takdir buyurursunuz ki, her yıl, Diyanet İşleri Başkanlığımızca 1 000 -
2 000 civarında otobüs, Suudî Arabistan'a -Hicaz'a- hizmet için gönderilmektedir. Halbuki, 
bunlar bu yıl boş gidecektir. 1 000 otobüsümüzün gittiğini düşünelim; her birinde 30 kişi gide
cek olursa, 30 bin kişi karayoluyla hacca gitmiş olur. Böylece, bu şekilde, hem arzu eden va
tandaşlara bu kolaylıklar, bu imkânlar verilmiş olur ve aynı zamanda israf önlenmiş olur hem 
de manevi bir vebal altında kalınmama sağlanmış olur. 

Haliyle, Irak'taki durum malum; ancak, Suriye ve Ürdün'le, yeterince, diplomasi şartları
na riayet edilerek, görüşülür ve bu vatandaşlarımızın hac ibadetlerini karayoluyla yapabilme
lerine imkân sağlanmış olur. 

Müsaade ederseniz bir konuyu daha arz etmek istiyorum ; Bunu elbette sizler de biliyor
sunuz; ama, vatandaşlarımız şahsen bendenize de yazdıkları yazılarda, "Yurt dışında yapılan 
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maçları seyretmek için İtalya'ya. Fransa'ya veya bir başka ülkeye gitme arzusunda bulunan in
sanlarımıza devletimiz pek çok kolaylıklar sağlamaktadır. İbadetimizi yapmak istersek, bu ko
laylıklar bize de elbette sağlanmalıdır. Bunun için, sizler delalet edin, ilgili makamlara bunu 
hatırlatın; bizlerden bu imkân esirgennjesin" demektedirler. 

Kaldı ki, böyle bir husus, Anayasanın 10 uncu ve aynı zamanda 23 üncü maddesiyle de 
-öyle zannediyorum ki- bir uygunluk teşkil etmemektedir. Çünkü, Anayasanın 10 uncu mad
desinde, "kanunlar önünde herkes eşittir" denildiği gibi, 23 üncü maddesinde de, "seyahat 
serbesttir, isteyen istediği yere yerleşebildiği gibi, seyahatini de yapabilir" denilmektedir. 

Binaenaleyh, Muhterem Devlet Bakanımız Sayın Ekrem Ceyhun Beyefendinin, bu konu
ları, gereği gibi göz önünde bulurduracağından eminim. 

Elbette idarî tedbirlerin alınması lüzumludur, zaruridir; ama, alınacak bu tedbirler, Müs
lümanların, vatandaşlarımızın ibadetlerini kolaylaştırma ve istedikleri rahatlık içerisinde yap
malarını temin etme maksadına matuf olmalıdır. Kısıtlama olursa, zannederim ki, vatandaş
larımızı rencide etmiş olmak bir yana, manen de vebal altında kalırız. 

Muhterem milletvekilleri, bir konuya daha işaret etmek istiyorum. Suudî Arabistan ma
kamlarıyla, bu hac mevsiminde yakından ilgi kurmak ta fayda var. Havaalanlarında, yerine 
göre hacılarımızın çok bekledikleri oluyor. Misal olarak arz edeyim : Bir havaalanına inildik
ten sonra, oradan ayrılış için, yerine göre 13 - 14 saat, bazen de 15 saat bekleyenler oluyor. 
Halbuki bunlar teknik şeylerdir; bugünkü'imkânlarla bunlar kolaylaştınlabilir. Devletimizin 
tecrübesi vardır. Tahmin ediyorum, onların da çok tecrübeleri var. İbadet yapan insanların iba
detlerini kolaylaştırmaya gayret etmekte büyük fayda var. 

Sayın Başkanımın müsamahasına sığınarak, hacla ilgili bir konuyu daha~arz ederek huzu
runuzdan ayrılmak istiyorum. 

Efendim, hac ibadeti nedir?.. Hac ibadeti, Cenabı Hakkın rızasına uyarak, onun emrini 
yerine getirmek için, maddî hiçbir maksat ve gaye gözetmeden, Kur'an'da ve Resulü Ekrem'in 
(Sallallahü aleyhi ve sellem) sünnetinde beyan buyurulduğu şekilde, bu, bedenî ve malî ibadeti 
yerine getirmektir. 

Tabiî, bu, belli günlerde oluyor. Bu belli günlerin dışında da ziyaret yapılabilir; ama o zi
yaretin adına "hac" değil, "umre" ibadeti adı verilmektedir. 

Bunun derinliğine girecek değilim, hepiniz bu hususları detayıyla biliyorsunuz; ama, arz 
etmek istediğim nokta şu. Bu hac ibadetinin, dinimizin bir rüknü olmakla, mühim bir ibadet 
olmakla birlikte, beşer topluluğuna, insanlara sağladığı maddî ve manevî faydalar da tasav
vurların üstündedir. 

Misal olsun diye arz ediyorum : Dilleri, renkleri, ırkları, kültür seviyeleri, ülkeleri birbi
rinden ayrı olan insanlar, -tahsil görmüş veya görmemiş, büyük veya küçük, devlet başkanı 
veya bir dairede hademe- aynı elbiseyi giyerek Allahütealânın huzurunda, "buyur ya Rabbi, 
emrine hazırım; sana tazim ediyor, senin kullarına şefkatli, merhametli davranacağıma söz ve
riyorum; beni kulluğuna kabul et" diye duada bulunuyor... 

Bu kadar insan bir araya geliyor, bir kaynaşma oluyor ve bir yılın, gerek İslam dünyasın
da gerek dünyada, cereyan eden hadiselerinin bir hesaplaşmasını, bir müzakeresini yapıyor. 

Orada "Acaba insanların barış içerisinde, kardeşçe yaşamaları için, insanların haklarına, 
hukuklarına yeterince saygı gösterilmesi için bize düşen görevler nelerdir, neleri yapabiliriz; 
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daha faydalı, daha iyi hizmetleri nasıl yürütebiliriz; memleketimize^ insanımıza, hatta bütün 
beşeriyete nasıl faydalı olabiliriz?.." düşüncesiyle bir bilgi ve kültür alışverişi de yapılmaktadır 
ki, dünyada bunun bir benzeri yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, eğer bu ibadet, hikmetlerine uygun olarak yerine getirilmiş ol
sa, bunun, sadece İslam dünyasına değil, insanlık alemine de çok büyük faydalar temin edece
ği muhakkaktır. 

Elbette bunların üzerinde duruyorsunuz, bütün Müslümanlar duruyor; ancak, şunu arz 
etmek istiyorum : Eğer insanların hukukuna gereği gibi saygı gösterilmesi konusunda bütün 
beşeriyet aydınlatılmış olsaydı; bugün, masum Irak halkına, Müslüman topraklarına binlerce 
ton bomba yağdırılmazdı ve bu faciayı irtikâp eden insanlar, insanlık tarafından tahbih edilirdi. 

Hepinizi en derin hürmetlerimle selamlayarak sözlerimi noktalıyor, Sayın Başkanıma da 
teşekkürlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Refah Partimizin çok değerli milletvekili, değerli hocamız Lütfi Doğan Beyefendinin hac 
farizasıyla ilgili olarak dile getirdikleri konularda aydınlatıcı bilgi sunmak istiyorum. 

Bu sene hac kontenjanı, Suudî Arabistan Krallığı tarafından, bütün dünya ülkelerine, o 
ülkelerin nüfuslarının binde l'i olarak konmuştur, işte, 57 bin rakamı da Suudî Arabistan Kral
lığının, Türkiye'nin 1990 nüfus sayımına göre, nüfusunun 57 milyon oluşu nazarı dikkate alı
narak bulunmuştur, i ; 

Müzakereleri yürüten Sayın Diyanet İşleri Başkanımız ve beraberindeki heyet ve Suudî Ara
bistan'daki Büyükelçimiz, 57 milyonun 1990 nüfusumuz olduğunu, 1993 nüfusunun ise 60 milyon 

. olduğunu, belirtmişler; dolayısıyla, illâ binde 1 oranında bir kota kullanılacaksa, bunun 60 
bine çıkarılması konusunda ısrarlarda bulunmuşlardır. . 

Suudî Arabistan yetkilileri, bu konunun ancak Suudî Arabistan Kralı tarafından çözüle
bileceğini belirttikleri için, Kral. nezdinde teşebbüslerimiz devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, hac farizası, ülkelerin yalnızca kandilerihe bağlı ola
rak organize ettikleri bir olay değil; hac farizasının yapıldığı Suudî Arabistan Krallığı da bu
nun üzerine birtakım tahditler koyabiliyor. Biz, elimizden geldiği kadar bu tahditleri yenmeye 
çalışıyoruz. 

Hac ibadetinin Islamda en zor ve en yorucu ibadet, o ölçekte de en mukaddes ibadet ol
duğunu bildiğimiz içindir ki, hacılarımızın bu ibadeti mümkün olduğu kadar iyi şartlar içeri
sinde yapabilmesi için, elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. 

Yalnızca hava yoluyla hacca gitmeye karar vermeden önce, Hükümetimiz, Suriye ve Ür
dün Hükümetleriyle temas etmiştir. Karayoluyla gidecek hacılarımızın, bu ülkelerden geçişte 
herhangi bir emniyetsizlik içine düşüp düşmemesi konusu üzerinde uzun tartışmalar yapılmış
tır. Güvenlik açısından, bu yıl, karayoluyla haccın yapılamayacağı kanaatine yardığımız için
dir ki, yalnızca havayoluyla hacca gitme kararını verdik. 

Havayoluyla hacca gidecek insanlarımız için, geçen seneden daha farklı olarak, tüm hava 
meydanlarımızda özel hac terminalleri meydana getirerek, hacılarımızın bu terminallerde 
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istirahatlarını sağlayacağız, her türlü gereksinimlerini gidereceğiz bu imkânlarını kendilerine 
vereceğiz. 

Aynı şeyi, hacılarımız, Suudî Arabistandan dönerken de -Türk Hava Yollarının oradaki 
ofisine emir vermek suretiyle- sağlama gayreti içerisine gireceğimiz gibi, Suudî Havayollarıyla 
da bu konuda müzakerelere başlamış bulunuyoruz. 

Hacılarımızın Suudî Arabistanda taşınması sırasında kullanılacak otobüslerin durumuna 
yani her otobüs 50 kişi alsa, gidecek olan 1 000 otobüsle 50 bin insanın gönderilmesi konusuna 
gelince : Bu konu, Hükümetimizin almış olduğu, "hacca yalnızca havayoluyla gidilecektir" 
prensibine aykırı olduğu gibi, güvenlik açısından da sorumluluk taşıyan bir husus olduğun
dan, bunun şu anda yerine getirilmesi mümkün değildir. Ancak, ileride, haccın olacağı tarihe 
kadar güvenlik şartlarında bir değişme meydana geldiği takdirde, üzerinde durabiliriz. 

Anayasamızın 10 uncu ve 23 üncü maddelerinde, seyahat hürriyetinin serbest olduğu ve 
her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu doğrudur; ancak, hac farizası, dediğim gibi, her şey
den önce Suudî Krallığının iznine bağlıdır. 

İkinci olarak da, Türk Devletinin oraya gidecek vatandaşlarının tam bir güvenlik içerisin
de gidip gelmesini sağlamak, sorumluluk gerektiren bir görevdir. 

Bu bakımdan, Hükümet olarak, buraya gidecek vatandaşlarımızın, emniyet içerisinde, huzur 
içerisinde hac farizalannı ifa edebilmeleri için elimizden gelen gayretleri sarf ederek bu tedbir
leri almış bulunuyoruz. , 

Bu düşünceler içerisinde şunu tekrar belirtmek istiyorum ki, muhterem hocamızın ifade 
buyurdukları konular üzerinde titizlikle duracağımızdan emin olmalarının istirham ediyorum. 

Bu konudaki derin tecrübelerinden de yararlanmak için kendileriyle özel görüşmeler de 
yapacağım. 

Bu düşünceler içerisinde, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 

2. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun özelleşti
rilmesinin bir süre ertelenmesine ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyeşleri Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin cevabı. • ' . 

BAŞKAN — Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesiyle ilgili olarak, Sayın Zeki Naci-
tarhan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Tarhan. (CHP sıralarından alkışlar) 

ZEKİ NACİTARHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde, ilan
larla, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun -KİT'lerin özelleştirilmesi kapsamında- özelleştirile
ceğinden bahsedilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Bir süredir KİT'ler sistemli bir biçimde gözden düşürülmeye ve ekonomisinin dengesini 
bozan ve enflasyonu körükleyen bir öcü olarak gösterilmeye çalışılıyor... Bunda da başarı sağ
lanmış sayılır. v 

KİT'lerin bir bölümünün ekonomiye yük olduğu, enflasyonu körüklediği ve devletin bu 
yükten kurtulması gerektiği konusuna bizler de inanıyoruz. Yalnız, bunların içerisinde öyleleri 
var ki, üreticilerimize, tüketicilerimize, dar gelirli yurttaşlarımıza sağladığı fayda ve hizmetle
rin yanında, verdikleri zarar, devede kulak bile değildir; kâr edenleri hiç kimse ağzına bile almıyor. 
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Geçmişte ciddî zararları olan fakat yönetimine biraz dikkat edildiği zaman düzelen ve iyi 
yönetimlerin eline geçtiği zaman kâr etmeye başlayan birçok kuruluş var. Mesela, bunlardan 
Toprak Mahsulleri Ofisi kâra geçti, TEKEL kârda, PTT kârda, Devlet Malzeme Ofisi kârda. 
Bunlar da birer KİT'tir, bunlara da dikkat etmek gerekir. 

Üreticiyi ve tüketiciyi yakından ilgilendiren KİT'lerin satışa çıkarılmasındaki asıl amaç, 
adı geçen kesimleri korumasız bırakmaktır. 

Serbest piyasa ekonomisi uygulanan ülkelerin birçoğunda belki KİT yoktur; ama, bu ül
kelerin hiçbirinde, üretici ve tüketici, bizdeki gibi örgütsüz değildir. Serbest piyasa ekonomisi 
uygulamayan ülkelerin hepsinde, kesimleri birbirine karşı koruyacak ve ezdirmeyecek örgütler 
kurulmuştur; güçlü kooperatifler ve çiftçi birlikleri vardır. 

Eğer ille de KİT'leri yok edeceksek, o zaman, Batılı ülkelerdeki gibi, üreticileri ve tüketi
cileri örgütlü hale getirelim ki, bu kesimler de kendilerini ve haklarını koruyabilsinler... Ondan 
sonra bu yükten kurtulalım... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, 30.4.1963 tarih ve 227 sayılı Kanun
la, aşağıda belirtilen amaçlarla kurulmuş bulunmaktadır : 

Kurumun gayesi, üreticinin ürettiği sütü işlemek ve değerlendirmek, özel sektörü teşvik 
ve ona önderlik etmek ve fiilen öğretmek maksadıyla, memleketin stratejik bölgelerinde örnek 
tesisler kurmak ve işletmek suretiyle, Türkiye'de süt endüstrisinin gelişmesini sağlamaktır. 

Süt istihsalini işleme ve kıymetlendirme konularında, Kurum, kooperatifleşmeyi teşvik eder, 
tarım kooperatifleriyle ortak olarak tesisler kurabilir, mevcut tesislerine onları ortak alabilir 
ve kendi tesislerinden bazılarını, çalışma gayelerini kaybetmemek şartıyla, bu kooperatiflere, 
gerçek ve rayiç bedel mukabili devredebilir. 

Daha sonra, 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı KİT'leri yaniden düzenleyen Kanunla, 227 sa
yılı Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kuruluş Kanunu mülga olmuştur. Belirtilen 2929 sayılı Kanun 
ise, 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlükten kaldırılmış 
ve Kurum, 20.5.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla özelleştirme kapsamına 
alınmak suretiyle, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bunun ek ve değişiklikleri olan 
308 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre faaliyetini devam ettirmiştir. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre çıkarılan ve 3.11.1984 tarih ve /18564 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Anastatüsüne göre de, Kurum, 
aşağıda belirtilen amaç ve faaliyetlerle görevlendirilmiştir : 

Süt üreticilerinin ürettikleri sütü işlemek ve değerlendirmek için tesisler kurmak ve işletmek. 
özel sektörü teşvik ve ona önderlik etmek ve yeni teknolojileri uygulayıp fiilen öğretmek 

maksadıyla; ülkenin gerek görülen yörelerinde örnek tesisler kurmak ve işletmek; tesislerin ku
rulması ve işletilmesiyle ilgili her türlü ticarî faaliyetlerde bulunmak; amacına uygun yan tesis
ler kurmak; ithalat ve ihracat yapmak ve bu amaçla yurt dışında gerekli işbirliğini sağlamak. 

Üreticinin desteklenmesi, ürün kalitesinin ve veriminin yükseltilmesi için gerektiğinde avans 
vermek, süt üretimini teşvik amacıyla üreticinin kooperatifleşmesini teşvik etmek. 

BAŞKAN — Zeki Bey, toparlayın lütfen... 
ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Şimdi, buna örnek olarak, yukarıda izah ettiğim özelleştirme maddeleri ve kanun hük

mündeki kararnameyle özelleştirme kapsamına alınan Kars Süt Fabrikası, 1986 yılında, özel 
sektöre kiraya verilmiştir. 
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Bunun kiraya verilme sözleşmesinde, açık açık belirtilen, amaca uygun maddeler vardır. 
Bu fabrika, özel sektörün kontrolünde bulunduğu sürece, amacına uygun olarak ve yüzde 50 
kapasitenin altına düşmeyecek şekilde faaliyet gösterecekti. 

Sözleşmenin bu şekilde amir hükümleri olmasına rağmen, Kars Süt Fabrikası, kiralandığı 
1986 tarihinden itibaren iki yıl süreyle yüzde 20-30 kapasiteyle çalıştırılmış, ondan sonra kapı
sına bir kilit asılarak faaliyetine ara verilmiştir. 

Bu arada, ayrıca, bu özel sektör, Kars'taki fabrikanın faaliyetine devam etmesi için ciddî 
şekilde de kredilendirilmiştir; ama görüyoruz ki, kalkınmada öncelikli yörelerde, özellikle Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, özelleştirme kapsamına alınan bu Kurumun fabrika
ları, gerçekten faaliyet gösterememekte, kiralanmış olmasına rağmen, ilgili kurum, bunun faa
liyetlerini amacına uygun olarak devam ettirmesini sağlayamamaktadır. 

Burada görülüyor ki, istanbul, izmir, Adana, Balıkesir, Burdur ve Lalahan gibi, Süt En
düstrisi, Kurumunun 35 fabrikasından adı geçenler, zaman içerisinde, mümkündür ki alıcı bu
lacaktır; ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kurulmuş olan fabrikaların hiçbiri 
alıcı bulamayacaktır; çünkü, adı geçen bu fabrikaların, yani izmir, istanbul, Adana, Balıkesir, 
Burdur ve Lalahan'daki fabrikaların hem arsaları değerlidir hem de bunlar kâr etmektedirler. 
Oysa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kurulu bulunan Türkiye Süt Endüstrisi Ku
rumuna bağlı fabrikalar, kâr edememektedir. Çünkü, buradaki üretici ve tüketici, örgütlü değildir. 

Bu fabrikaların özelleştirme kapsamına alınabilmesi için, üreticinin belli bir sürede örgüt
lenmesi sağlanmalıdır ve bu fabrikalar, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanununun kuruluş 
maddesinde açık ve belirgin olarak belirtilen "Süt istihsalini işleme ve kıymetlendirme konula
rında, Kurum, kooperatifleşmeyi teşvik eder, tarım kooperatifleri ile ortak olarak tesisler ku
rabilir, mevcut tesislerine onları ortak alabilir ve kendi tesislerinden bazılarını, çalışma gayele
rini kaybetmemek şartıyla bu kooperatiflere, gerçek ve rayiç bedel mukabili devredebilir" hük
mü gereğince, örgütlenen üreticilere devredilmelidir. 

Sonuç olarak diyoruz ki : 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesinden vazgeçilmeli veya özelleştirilmesi 

ertelenmeli. 
Üreticilerin bütün bölgelerde örgütlenmeleri için bir süre tanınmalı, bunlara destek sağ

lanmalı ve böylece 1963 yılında kurulan kurumun kuruluş amacının özünü teşkil eden 227 sa
yılı Kuruluş Kanununun 3 üncü maddesi gereği, üretici birliklerine, kooperatiflere, bu fabrika
ları rayiç bedelle devretme yolu seçilmelidir. 

Ayrıca, KtT'Ier kendi içlerinde rehabilite edilmeli. Yani, görülmektedir ki, bugüne kadar 
zarar eden KİT'lerin bir bölümü ya ehil ellere teslim edilmemiştir veya siyasî iktidarın arpalık
ları, daha doğrusu işsizlere iş bulma kurumu veya yeri olarak değerlendirilmiştir. Eğer, gerçek
ten KtT'Ier, ihtiyacına göre işçi çahştırırsa; gerçekten KtT'Ier, o kuruluşun konumunu ve özel
liklerini bilen yetenekli ve becerikli yöneticiler tarafından yönetilirse, bu KİT'lerin zarar etme
si söz konusu değildir. 

KİT'lerin özelliklerine göre tedbir olmalıdır. Geri kalmış bölgelerde ve kalkınmada önce
likli bölgelerde birçok tedbirler alınmıştır. Bu tedbirleri, geçmişteki hükümetler de almışlardır, 
bugünkü Hükümet de bu bölgeler için belli tedbirler almaktadır/Örneğin; son günlerde, tak
dirle karşıladığımız ve yürekten katıldığımız, hayvancılık kredilerindeki faizlerin sıfırlanması 
olayı gibi, bu bölgelerdeki üreticilerin ve yetiştiricilerin desteklenmesi için alınan bu kararlar, 
bir diğer kesim olarak, süt üreticileri için de alınmalıdır. 

— 269 — 



T.B.M.M. B : 55 14 . .1 . 1993 O : 1 
' • ı • ' 

Süt üreticileri desteklenmeli ve süt Üreticilerine geçmiş yıllarda uygulanan teşvik primi ar
tırılarak verilmelidir ki, süt üreticileri, ürettikleri sütü değeri fiyatından satabilsinlerve bunun 
karşılığında, kendi ürettikleriyle kendilerini geçindirebilir duruma gelsinler. 

Onun için, tekrar ediyorum : Eğer Süt Endüstrisi Kurumu fabrikaları illâ özelleştirilecek-
se, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, satışı çok zor olabilecek bu fabrikaların satılamayaca
ğı kanaatindeyiz. Kâr eden ve arsaları değerli olan fabrikaları satılacak, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki süt fabrikaları satılamayacaktır ve Kurum, kâr eden fabrikalarını da elden çı
kardıktan sonra, zarar eden fabrikalarla başbaşabırakılacaktır ve bu fabrikalar da faaliyetleri
ne devam edemeyeceklerdir. 

Nitekim, Kars Süt Fabrikası, kiraya verildiği günden itibaren çalışmamıştır. Bugün, Kamu 
Ortaklığı İdaresinin ikazıyla, pazartesiden itibaren, Kars Süt Fabrikası, özel sektörden, teslim 
süresinin bitimine... 

BAŞKAN — Sayın Zeki Nacitarhan, konuşma sürenizi çok aştınız;; lütfen tekrar etmeyi
niz; mesele anlaşılmıştır... 

I 

ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
... Üç yıl kalmasına rağmen, erken olarak geriye alınmaktadır. Bunun sebebi nedir?. Ma

demki özelleştirme, devleti, KİT'lerin yükünden kurtarıyor ve bu KİT'ler, kuruluş amaçların
da olduğu gibi aynen görevlerine devam edeceklerdir; o halde, Kars Süt Fabrikası hangi gerek
çeyle, süresinin bitiminden üç yıl evvel geriye alınmaktadır?.. 

Bu konuyu tekrar Hükümetin dikkatine sunuyor, Süt Endüstrisi Kurumunun satışının, 
yani özelleştirilmesinin, üreticilerin örgütlenmesi için -bir süre tanınarak- ertelenmesini talep 
ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN.— Teşekkür ederim Sayın Nacitarhan. 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, buyurun efendim. (DYP ve SHP sı

ralarından alkışlar) - • . 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Kars Milletvekili Sayın Zeki Nacitarhan arkadaşımızın, temsilcisi 
bulunduğu hayvancılık bölgelerinin problemlerine yakından vakıf olan arkadaşımızın kıymet
li düşüncelerini hep birlikte dinledik. Ben de, kendilerinin bize yarattığı bu fırsatı kullanarak, 
mümkün olduğu kadar da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışarak, bilgi arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hayvancılık sektörümüzün içerisinde bulunduğu sıkın
tıyı, Yüce Meclisimizde, gerek bütçelerimiz gerekse, böyle, gündem dışı olarak yapılan değerli 
konuşmalar vesilesiyle, müteaddit defalar anlattık. 

Değerli arkadaşımızın, önce, özelleştirmeye yönelik kıymetli düşüncelerine cevap arz ederken 
şunu ifade etmek istiyorum ki, özelleştirmeye alınmış olan Süt Endüstrisi Kurumunun bu kap
sama alınmasındaki gerekçe, tesadüfi değildir. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun borcu 300 
milyar, zararı -1992 yılında- 50 milyar, kıdem tazminatı yükü 100 milyar ve buna mukabil, bu 
35 tane fabrikanın muhammen bedeli 1,5 trilyon lira(!..) Yani, bir varlık düşünün ki, 1,5 tril
yon liralık değeri vardır; fakat kâr edeceği yerde, 50 milyar lira zarar eder, 300 milyar lira borç 
getirir, aşağı yukarı 850 olması gereken istihdamını 1 850 olarak kullanır; yani 1 000 kişi fazla
sı vardır ve tasfiyeye gittiğiniz zaman da 100 milyar lira kıdem tazminatı gerekir(!..) 

1 ' 1 
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Ben değerli arkadaşımızın mütalaasına burada hemen cevap arz edeyim ki, Tarım ve Kö-
yişîcri Bakanlığından alınıp da Özelleştirilmek üzere, Kamu Ortaklığı İdaresine geçirilinceye 
kadar, ne Süt Endüstrisi Kurumuna ne Yem Sanayiine ne de Et ve Balık Kurumuna tek bir 
kimseyi koymuş değiliz. "Yani, arkadaşımızın, "arpalık olarak kullanıldı" dediği dönemin -bizden 
sonrasını şimdiden kestiremeyiz de- bizden önceki dönem olması gerekir. Devletin kayıtları bu
radadır. Ondört aydır bu görevdeyim; ne bu üç kuruma ne de halen Bakanlığın bünyesinde 
bulunan diğer üç kuruma, yani Toprak Mahsulleri Ofisine, TİGEM'e ve Ziraî Donatıma tek 
bir Idşi koymamışızdır. Şahsen, bir aşçı, bir işçi, bir odacı dahi koymamışımdır; çünkü, konu
lacak yerlerinin olmadığını biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu Kurum bizden ayrılmadan önce, zaman zaman bu Kurumun ge
nel müdürünü ve yöneticilerini çağırırdım. Calibi dikkat bir örnektir, bir modeldir, onun için 
size arz etmek isterim, özelleştirmeye geçmeden önce, "bu 35 tane fabrikanın rehabilitasyonu 
için acaba ne yapabiliriz?" dendiği zaman;,bu arkadaşlara söylediğim şey şuydu : Sizin Van 
fabrikanız veyahut Ağrı fabrikanız şu kadar insanla çalışır, kapasitesi şudur, makineleri şu
dur... Sizin, rantabl çalışmanız için, bir Burdur fabrikası gibi, bir Tekirdağ fabrikası gibi kârlı 
olmanız için, özel sektör ne yapıyorsa, gidin onu örnek alın; eğer fazla işçiniz varsa, 300 - 500 
kişiyi verin bana, ben diğer yerlere aktarayım, hiç olmazsa sizi ayağa kaldıralım... 

Yani, demek istediğim şu : Şimdiki kanun hükmünde kararnameye tekaddüm eden -eski-
440 sayılı Kanuna göre, bu kuruluşlar -hatta cumhuriyetin başlangıcında- özel sektöre örnek 
olmak üzere düşünülmüş ve kurulmuşken, şimdi, biz, onların iyileştirilmesi için özel sektörü 
örnek almak mecburiyetinde kaldık. Yani, güya, özel sektör bu devlet kuruluşlarını örnek ala
caktı; ama, biz döndük, onları iyileştirmek için, "özel sektör ne yapıyorsa siz de onu yapın" 
demek durumuna geldik. 

Bu, devlet elindeki ekonomik kuruluşların, kaçınılmaz olan, bütün dünyadaki örnekle
riyle istisna taşımayan, işleyişindeki hantallıktan gelmektedir. Bundan dolayı, yani bu mecbu
riyetten dolayı özelleştirmeye gidilmiştir. , 

Ben, arkadaşımızın, Kars Süt Fabrikasıyla ilgili değerli görüşlerine de cevap vereceğim; 
yalnız, ondan önce şunu söyleyeyim : Devlet eliyle sütçülük, devlet eliyle kasaplık, devlet eliyle 
şu veya bu şekildeki basit işler, artık dünyanın gündeminde yoktur, çıkmıştır; bunu denemiş 
Olan ülkeler, bir zamanlar sürdürdükleri imparatorluklarının çöküşü pahasına, bunun bedeli
ni ödemişlerdir; bu artık, bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada yapılacak şey, üreticiyi kooperatifler halinde örgüt
lemektir. Bugün, tarımda ileri seviyelere varmış olan bütün ülkelerin uyguladığı, kooperatifçi
lik modelidir. Bilfarz, bizim ülkemizde de, Tekirdağ Malkara Kaymakamı -biz dahil, bütün devlet 
kuruluşlarını karşısına.ahp- sütünü ihaleyle satabilmektedir. Niye?.. Çünkü, üretici örgütlenmiştir. 

Bunu Kars'ta da yapmak üzere -bizden alınmadan önce- değerli arkadaşımızla, Sayın Kars 
Valimizle defaatle görüştük; kurun bir kooperatif, satılmış olan -ki, iptal edilmiştir sözleşmesi-
şirkete (PEYSAN) tanınan imkânların daha fazlasını size tanıyalım dedik. Kars'taki vatandaş
larımız, hemşerilerimiz bir araya gelsinler, bir kooperatif kursunlar, biz onu, onlara seve seve 
devredelim ve o müteşebbise tanınan imkânların daha fazlasını da verelim; o müteşebbis ne 
kredi almışsa, daha fazlasını verelim dedik. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hayvancılığa mutlaka el atılması gerekmekteydi ve 
değerli arkadaşımızın da bir kadirşinaslık ifadesiyle burada işaret buyurdukları gibi, ilk ağız
da, 800 milyar lira tahsisli ve sıfır faizli bir proje kredisi geliştirilmektedir. 

Süt Endüstrisi Kurumu, Kamu Ortaklığı İdaresine geçmeden önce, bugün, şimdi arz ede
ceğim modele benzer bir modeli Süt Endüstrisi Kurumu için de düşünüyorduk. Mesela, bir 
Van Süt Fabrikası, bir Siverek Süt Fabrikası kapalıydı; ama, yarı açık vaziyette duran, daha 
doğrusu açık görünen; fakat, işleyecek materyal bulamadığı için, mal bulamadığı için herhan
gi ciddî bir faaliyeti olmayan yüzde 5 -10 kapasiteyle asgarî düzeyde çalışan diğer fabrikaları
mız için düşündüğümüz model ise şuydu : Devlet imkânlarıyla, sübvansiyonlu olarak ithal et
tiğimiz damızlık inekleri, rasgele değil, seçtiğimiz dört tane fabrikanın etrafındaki bölgelere 
dağıtacaktık. Bunların içinde, hatırımda kaldığı kadarıyla -bizden alındığı için, beş altı ay ön
ceki şeyi hatırlayamıyorum- Ağrı Süt Fabrikası vardı, Tatvan Süt Fabrikası vardı, Siverek Süt 
Fabrikası vardı. Yani, devletin imkânlarıyla, milletin vergilerinin desteğiyle getirilmiş olan, üs
tün vasıflı, üstün ırklı yabancı süt inekleri rasgele dağıtılmayacak, bilfarz, Kars Süt Fabrikası
nın, Ağrı Süt Fabrikasının veyahut Elazığ Süt-Fabrikasının etrafında, onlarla sözleşmeli ola
rak, birtakım üreticilere dağıtılacaktı ve üreticiler de sütlerini, ancak o fabrikalara vermek şar
tıyla, bu imkândan yararlanacaklardı. 

Tabiî, şimdi Süt Endüstrisi Kurumu, özelleştirilmesi dolayısıyla, Kamu Ortaklığı İdaresi
ne geçmiş olduğu için, bizim projemiz o noktada durmuş vaziyettedir; ama, Kurum, el değiş
tirme suretiyle özel sektöre de geçse, yine bu durum, projenin uygulanmasına engel değildir. 
Nitekim, hayvancılıkta ve et besiciliğinde uyguladığımız modelde, kombinalar ve besihaneler 
birlikte değerlendirilmektedir. Yani, büyükbaş hayvanda asgarî 50, küçükbaş hayvanda da 200 
olmak üzere, bizim sıfır faizle verdiğimiz bu krediyi alanlar, aldıkları krediyle hâsıl ettikleri 
besi değerini rasgele kullanamayacaklar ve ancak, kendileriyle irtibat kurdurduğumuz, gerek 
özel, gerekse devlet kombinalarına ürünlerini satabileceklerdir. Bu suretle de, bir taşla iki kuş 
vurmak suretiyle, işleyecek hammadde ve materyal bulamayan özel veya devlet kuruluşlarının, 
hem atıl duran kombina kapasiteleri değerlendirilecek; yani, hayvansal ürünleri katma değerle 
artıran bu tesisler işler hale getirilecek, hem de boş duran besihaneler değerlendirilmiş, doldu
rulmuş olacaktı. 

Biz, buna benzer bir modeli sütçülükte de düşünüyorduk. Bu fabrikalar özel sektörün de 
eline geçse, biz bugün, et besiciliğinde, özel sektörün de devlet kuruluşlarıyla birlikte kombine 
bir şekilde projelendirilmesi modeli içerisine Süt Endüstrisi Kurumunu da alabiliriz. 

Değerli arkadaşımız da çok iyi bilirler, süt, muhafazası son derece güç olan bir maddedir. 
Yani, sütü bir yerden alıp, belli bir süre içerisinde işleme merkezine taşıyamadığınız takdirde, 
vasıflarını kaybeder, işlenemez hale gelir. Bu güçlüğü de göz önüne alarak, biz, mal bulama
yan, materyal bulamayan fabrikaların yakın bir hinterlandı içerisinde bu damızlık süt hayvan
larının dağıtılacağı bir model geliştirmiştik; ama, Kamu Ortaklığı İdaresindeki durum tavaz
zuh edince, gene o projemize devam ederiz. 

, Değerli arkadışlarım, biz, bu proje kredimizi 800 milyar lirada da tutmayacağız. Bize bu
güne kadar gelen projelerin toplamı 645 milyar lirayı bulmuştur. Kalkınmada birinci derecede 
öncelikli yörelerle sınırlı olan ve aşağı yukarı 46 ili kapsayan bu projeyi, bu düşünceyi, bütün 
yurda yayacak şekilde geliştireceğiz. Bunun için lazım olan 1,5-2 trilyon liralık kaynağı da, 
Sayın Hükümet Başkanının da talimatıyla, Hazineden sorumlu Devlet Bakanıyla birlikte ha
len araştırmaktayız. 
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Değerli arkadaşlarım, kıymetli arkadaşımızın değindiği Kars Süt Fabrikasının şu andaki 
durumunu da izninizle arz edeyim. Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin PEYSAN Anonim 
Şirketi tarafından yerine getirilememesinin ve işletme faaliyetlerinin sözleşmeye aykırı olarak 

; durdurulmasının tespiti sonucu, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun 1:4.1992 tarih ve 92/9 sa
yılı kararıyla Kars Süt ve Mamulleri Müessesesi işletme hakkı PEYSAN Anonim Şirketinden 
geri alınmış ve Süt Endüstrisi Kurumuna geri verilmiştir. 

Burada şunu ifade etmek istiyorum : Daha evvel değerli arkadaşımız ve Kars Valimizle 
de konuştuğumuz, görüştüğümüz gibi, eğer özelleştirme halindeki bu kuruluşumuz, Kars'taki 
üreticilerimizin talip olacağı, onların alabileceği bir imkân içerisinde olursa, bir kooperatifçi
lik esası içerisinde; yani Karslı vatandaşlarımızı kapsayan bir sistem içerisinde olmak kaydıyla, 
belki diğer ihale şartları veya genel hükümler dışında da birtakım kolaylıklar sağlama husu
sunda Hükümet olarak yardımcı oluruz. 

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

3. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, maden işçilerinin toplu sözleşmesine iliş
kin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin, maden işçilerinin toplu sözleşme
leri hakkında gündem dışı söz talebinde bulunmuştur, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ertekin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ma
den işçilerinin toplu sözleşmeleri üzerinde gündem dışı konuşmak için söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin gerek ekonomik, gerekse toplumsal yapısı, her ge
çen gün daha büyük bir çıkmazın içerisine girmektedir. Sorunlar, sıkıntılar, her geçen gün ar
tış göstermektedir. Daha da acısı, bu sorunların çözümüne yönelik bir çabanın, çözüm öneri
lerinin görülmeyişidir. 

Genel seçimden önce "500 gün" lafını ağzından düşürmeyenler, artık 500 günden umut
larını kesmişlerdir ve zaten halk da bu Hükümetin 500 gün değil, 1 500 günde bile sorunların 
altından kalkamayacağını, sorunlara yeni sorunlar eklemekten başka bir şey yapamyacağını 
anlamıştır. . \ 

Bugünkü Hükümet ortakları, yine seçimden önce ve seçimden hemen sonra, toplumsal 
uzlaşmayı sağlayacakları iddiasını ortaya atmışlar, ücretli kesimin enflasyon altında ezilmeye
ceğini, insanca yaşayabileceğini, bütün bunlar için gerekli olan koşulların tümünükendilerinin 
sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. 

Şimdi, bugünkü tabloya bir göz atalım; Memur sokağa'dökülmüş, işçi sokağa dökülmüş; 
gazetelerde grev haberleri; memura yüzde 25, yüzde 28 arası bir zam verildi ve işçi, halen 1992 
yılına ait sözleşmelerinin imzalanması için Hükümetten teklif bekler halde. Memnuniyetle öğ
rendik ki,,geçtiğimiz şu son iki günde bu teklifler verilmiş ve bazı sektörlerde uzlaşma sağla
mak için çabalar gösterilmektedir. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Maden işçisininki saat 18.00'de imzalanacak. 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — İnşallah. Memnun oluruz. 
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1993 yılında işçilerle yeniden masaya oturulacaktır. Anlaşamaz iseler gündeme gelirdi. İn
sanlar, bu Hükümetin, işçinin hakkını veremeyeceğine peşin peşin inandıkları için, artık söz
leşme görüşmelerinden aylar önce grev haberleri çıkıyor. İnsanlar, bu Hükümetin, işçileri gö
reve gitmek zorunda bırakacağını biliyorlar. Bütün gazeteler, 1992 yılının son günlerinden iti
baren "Grev dalgası kapıda" diye manşet attılar. Toplumdaki genel kanı budur ve inanışın tek 
nedeni de, Hükümetin bugüne kadarki icraatsızlığıdır. "Toplumsal uzlaşma, toplumsal huzur" 
diyenler, toplumsal kargaşa yaratmaktan öteye gidemediler. Bugün toplumun hangi kesimi hu
zurlu; işçiler mi, memur mu, üretici mi, esnaf mı, sanayici mi? Toplumsal huzurdan bahseden
lerin, dönüp bir kez topluma bakmaları gerekir. Bugünkü ekonomik politikalarla, bugünkü 
sosyal politikalarla, huzur değil, huzursuzluk yaratılır; ki, neticede olan da, bundan başka bir 
şey değildir. 

1992 yılında imzalanması gereken kimi kamu kesimi işçi sözleşmelerine ait teklifleri altı 
ay sonra veren, işi yokuşa süren, işçiye, âdeta "grev yap" diyen bu zihniyetin, muhalefette iken 
işçilerle kol kola yürüyenlere ait olduğunu görmek şaşırtıcıdır. Dün muhalefettiniz "Asgarî üc
ret net 2 milyon lira olmalı" diyordunuz, bugün Hükümetsiniz, yetki elinizde, neden asgarî 
ücreti 2 milyon lira yapmıyorsunuz? 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — 2 milyon lira da olacak. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Neden işçiyle masaya oturmaktan kaçıyorsunuz? Ne

den, insanların 900 küsur bin liralık asgarî ücretle yaşamasına göz yumuyorsunuz? 

Muhalefet sıralarında otururken'gayet kolay, gayet güzel konuşuyordunuz, şimdi neden 
susuyorsunuz? Verilen üç kuruşluk zammı protesto eden devletin memuruna, neden panzer
lerle su sıktırıyorsunuz? Sosyal demokratlığı, demokrattiği kimseye kaptırmayanlar, bugün, gazete 
haberlerine istinaden çıkıp da "Efendim, kimse alacağı ücretten endişe etmesin. Kimseyi grev 
noktasına getirmeyeceğiz. Biz, toplumsal uzlaşma, toplumsal huzur için geldik. Kimse endişe 
etmesin" diyemiyorlar, gazetelerde çıkan grev haberlerini yalanlayamıyorlar. Demokratlık, sosyal 
demokratlik bu ise, Hükümet olmadan önceki tavırları, demeçleri kime aitti? 

1991 yılında, Anavatan Hükümeti döneminde imzalanan kamu kesimi sözleşmelerine bir 
bakalım... O dönemde, 600 bin işçiyi kapsayan sözleşmeler neticesinde, kamu kesiminde çalı
şan işçilerimize, yıllık, ortalama yüzde 165 ücret artışı verildi. Bugünkü durum nedir? Bugün, 
şu anda, Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan 37 bin işçiyi kapsayan, 1992 yılının ikinci 
yarısında imzalanması gereken sözleşme için verilen teklif yüzde 48, yüzde 50 ücret artışını 
öngörmektedir; bu bile gülünçtür. Aynı şekilde, Maden Tetkik ve Arama Kurumunda, Türkiye 
Kömür İşletmelerinde, Türk Hava Yollarında, HAVAŞ'ta, Sümerbank'ta ve son olarak, şu an
da sözleşme görüşmeleri süren, belki de yarın greve gidilmesi muhtemel olan kâğıt sektörün
deki müzakereler ne oluyor?.. 

Bu, devlet yönetimindeki ciddiyetsizliğin göstergesidir değerli arkadaşlarım. Bu "işçi hakkı, 
memur hakkı" diye bağıranların, bu sözlerdeki samimiyetsizliğinin göstergesidir. 

Bu Hükümet, toplumu, daha şimdiden 1993 yılında yapılacak olan sözleşmelerin görüş
meleri neticesinde muhtemelen gidilecek büyük grevlerin olabileceği düşüncesine alıştırarak, 
vatandaşın önümüzdeki günlerde göstereceği tepkiyi yumuşatmaya çalışmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli)-~ Bütçede ne bıraktınız, onu söyleyin!. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) —• Toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmaya

cağını, daha şimdiden topluma benimsetmeye çalışmaktadır. / 
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Hükümet, bugün, işçisine bunu söylemekte, bir yandan da toplumu grevlere hazırlamak

tadır. "Benim işçim" unutulmuştur, "benim memurum" unutulmuştur. İşçiye, "grev yap" de
nilmekte, memurun üzerine su sıkılmakta; Hükümet, memuru da, işçiyi de enflasyon altında 
ezdirmektedir. Bu iş, muhalefetteyken, işçinin koluna girip yollarda yürümeye benzemez. Dev
let yönetimi ciddiyet ister değerli arkadaşlarım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Onların tabiatı o. 
M« RAUF ERTEKİN (Devamla) — Üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise, topr 

lusözleşme görüşmelerindeki dağınıklığın giderilmesinin gerektiği konusudur. İmzalanan her 
yeni toplusözleşme, bir .öncekini yetersiz kılmaktadır. Dolayısıyla, kamu kesimi işçileri arasın
da dengesiz bir ücret dağılımına yol açılmaktadır. Bu nedenle, mevcut dengesizliğin giderilebil
mesi için, yeni yeni ücret politikaları geliştirilmektedir, 

Muhterem milletvekilleri, kendi bölgem olan Kütahya'da, şu anda Türkiye'nin enerji ihti
yacının ve teshin kömürü ihtiyacının çok büyük bir kısmım karşılayan Seyitömer ve Tunçbi-
Iek'teki maden işçilerinin durumu da fevkalade kötüdür. Burada çifte standart uygulanmakta
dır. Zonguldak Taşkömürü Müessesesinde çalışan maden işçisi arkadaşlarımızın sözleşmele
riyle, Seyitömer ve Tunçbilek gibi, santral besleyen maden üreten bölgelerdeki işçi arkadaşları
mızın yapmış olduğu sözleşmeler arasında çok büyük farklılıklar görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, söylemek istediğim husus şudur : Santral ünitelerinin bulunduğu 
yerde çalışan maden işçisi arkadaşlarımızın grev hakkı yoktur. Zonguldak Taşkömürü Kuru
munda çalışan arkadaşlarımızın grev hakkı vardır. Grev hakkı olan yerdeki sözleşmelerde ge
rekli esneklik sağlanmakta; ancak, grev hakkı olmayan böyle bölgelerdeki maden işçisinin üzerine 
gidilmekte, boğazı sıkılmaktadır. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Biri 500 metre yeraltında çalışıyor, öbürü dozerle çı
karıyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Var, Tunçbilek'te de var... Ben, Zonguldak'taki işçile
rin fazla para aldıklarından bahsetmek, söz etmek istemiyorum; daha fazlasına da layıktırlar. 
Ancak, aynı işkolunda, meden işkolunda iki değişik ücret sisteminin uygulanması, sosyal hu
zursuzluğa sebep olmaktadır. Onun için, bu tip yerlerdeki maden ocaklarında çalışan arkadaş
larımızın da toplu sözleşmelerinin hiç olmazsa, aynı seviyede -farklılıklar olacaktır; ama çok 
büyük farîılıklar olmamak kaydıyla- olması lazımdır. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Siz Zonguldak'a geldiniz mi? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Sadece madencilik sektöründe değil, değişik hizmet 
sektörlerinde de, değişik ücret sistemleri uygulanmakta, bunlar da toplumda sosyal huzursuz
luklara sebep olmaktadır. Bu, memurda da aynıdır, işçide de aynıdır, emeklisinde de aynıdır; 
Bağ-Kur emeklisi ayrı almaktadır, T.C. Emeldi Sandığı emeklisi ayrı almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ertekiri, Sayın Er tekin... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, siz bunu böyle yaptınız, bu böyle 

devam edecek değildir. 
BAŞKAN — Sayın Ertekin, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Yapmamız gereken şeyi, milletvekilleri olarak, Parlamento olarak yapmak zorundayız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yani iyi yönetilmiyor muyuz?! 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Evet, şu anda iyi yönetilmiyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Siz, düzelteceğiz diye geldiniz. Bu ülkenin işçisinin, 

memurunun hakkının son damlasına kadar verilmesi gerekir. Enflasyonun düşürülememiş ol
masının cezasını işçiye,; memura çektiremezsiniz. Hem enflasyonu düşürmeye yönelik hiçbir 
yararlı çaba göstermeyeceksiniz hem de bunun günahını işçiye, memura, sabit gelirliye yükle
yeceksiniz!.. Bu, akla mantığa gelmez. Enflasyonu düşüremiyorsanız, işçinin isteğini karşıla
mak zorundasınız; insanca yaşayabilmeknçin gerekli olan ücret artışını sağlamak zorundasınız. 

Artık hükümetsiniz ve işçinin hakkını vermek için sizi engelleyen hiçbir şey yok. Ya işçi
nin, memurun hakkını verirsiniz ya da muhalefette iken sizin söylediklerinizin hepsini size te
ker teker hatırlatırız... • 

' Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ercan; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Yüce Meclisimizin Sayın Başkanı, sayın 
milletvekilleri; Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, maden işçilerinin toplusözleşmele
ri hakkındaki gündem dışı konuşmasına Hükümet adına cevap vermek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum; bu vesileyle hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak, önce sizlere çok özet bir bilgi sunup, maden işkoluyla 
ilgili olarak, Zonguldak'ın özelliğinden bahsedip, Sayın Milletvekili arkadaşımın temas ettiği 
bir iki hususu cevaplandırmak istiyorum. 

30 Mart 1992 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında, kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde 
koordinasyonu sağlama görevi, Sayın Başbakanımızca şahsıma tevdi edilmiştir. 

Söz konusu göreve başladığımdan buyana, Türk-İş, Hak-lş, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu ve Türk Kamu-Sen yetkilileriyle sürekli temas ve görüşmelerde bulunulmuş 
ve elde edilen bilgiler değerlendirilmek suretiyle, işçi ve işveren kesimleri arasındaki görüşme
lere işlerlik kazandırılmıştır. 

Koordinatör olarak sürdürdüğüm toplu iş sözleşmeleriyle ilgili çalışmalarımda, ulusal ve 
uluslararası iş mevzuatı, Türk işçi ve işveren sendikalarının yapısı; işçi ve işveren arasındaki 
çalışma barışı anlayışı; işçinin, işverene maliyeti ve hesaplama şekli; çıplak Ücrete giydirilen 
sosyal yardımlar; sözleşme yapacak olan sendika ve işyerlerine ait genel teamüller üzerinde du
rulmuş ve devlet imkânlarını en rasyonel biçimde kullanmak suretiyle emeğin değerlendirilme
si için titiz ve sorumluluk duygusuna dayalı çalışmalar yapılmıştır. 

Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet 
Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyla istişare edilmiş 
ve son olarak da, işçi kesiminin üst düzey temsilcilerinden olan Türk-lş Konfederasyonunun 
Sayın Genel Başkanı ve yetkililerine, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve yardımcıları, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı ve Devlet Personel Dairesi Başkanınca, bütçe imkânla
rı, ekonomik gücümüz, işçi-memur arasındaki memur aleyhine oluşmuş bulunan ücret farklı
lıkları ve malî kaynak yetersizliği konularında gerekli bilgilerin verilmesi sağlanmıştır. 

Kamuya ait toplu iş sözleşmesine tabi işyerlerinde çalışan işçi sayısı, takriben 650 bin ci
varındadır. Bu miktarın 450 bini için, 1991 yılında toplu iş sözleşmesi aktedilmiş ve bu sözleş
meyle hiçbir şekilde hesaba-kitaba dayanmayan astronomik artışlar öngörülmüştür. Geriye kalan 
211 351 adet işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi çalışmalarına 1992 yılındg başlanılmıştır. 
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Bu yılın ilk beş aylık dönemine rastlayan toplu iş sözleşmelerinin tamamı sonuçlandırıl
mış ve ikinci yedi aylık dönemine rastlayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine ise elan devam 
olunmaktadır. 

tik beş aylık dönem; yani 1.1.1992 - 31.5.1992 tarihleri arasında, 1991 yılından kalan bir 
toplu iş sözleşmesiyle birlikte, 1992 yılının ilk beş ayını içine alan dönemde 76 742 işçiyi kapsa
yan 32 adet toplu iş sözleşmesinin tamamı, anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu dönemde ücret zammı, 
yıllık yüzde 60 zam oranında uygulanmıştır. Bu zam oranı, öngörülen yüzde 52 deflatör üzeri
ne, yüzde 5,5 gayri safî millî hâsıla payı, yüzde 2,5 refah payının tamamının işçilerimize yansı-
tılmasıyla bulunmuştur. 

Ancak, bu dönemdeki ortalama işçi ücretlerinin düşük olması yüzünden, toplu iş sözleş
melerinin özelliğinden kaynaklanan ve bir önceki yıl fiilen yaşanan enflasyonla öngörülen enf
lasyon arasındaki yüzde 26'lık fark, bu zam oranına ilave edilmiş ve işçilerimizin, enflasyonun 
altında ezilmemeleri sağlanmıştır. 

Böylece, toplu iş sözleşmeleri yıllık ortalama yüzde 86 zamla sonuçlanmış ve bu zamlar, 
birinci altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda yüzde 48 olarak uygulanmıştır. 

Bu sözleşmelerle ilgili en çarpıcı özellik, bu dönemde çok düşük ücret ortalaması olduğu 
için, bir yıllık süre için uygulanmış olmalarıdır. 

1992 yılının ilk beş ayındaki toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilerin ortalama çıplak 
ücretleri 1 536 644 liraydı. Bu dönemde ortalama çıplak ücretler yüzde 50 zamla, ilk altı ayda 
2 414 654 liraya, yüzde 48 zanila, ikinci altı ayda 3 507 711 liraya yükseltilmiştir. Bu dönemde 
2 grev olayı yaşanmış ve 1 toplu iş sözleşmesi de Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılmıştır. 

Grevler şunlardır : Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan 
12 396 işçi, Tarım-lş Sendikası aracılığıyla greve gitmiş ve 42 gün süren bu grev, 19.7.1992 tari
hinde toplu iş sözleşmesi aktedilerek sonuçlamıştır. 

TİGEM (Tarım İşleri Genel Müdürlüğü) bünyesinde çalışan 8 430 işçi, gene Tarım-îş Sen
dikası aracılığıyla grev başlatmış; ancak, Bakanlar Kurulunca ertelenen bu grev de, toplu iş 
sözleşmesi aküyle sona erdirilmiştir. 

1992 yılının ilk dönem toplu iş sözleşmelerinden olan SSK Genel Müdürlüğünde çalışan 
7 405 işçiyi kapsayan Sağlık-tş Sendikasının toplu iş sözleşmesi ise, yıllık yüzde 86 zam oranıy
la, Yüksek Hakem Kurulunda sona erdirilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz; yani 1992 yılının son yedi aylık dönemi olan 1.6.1992 - 31.12.1992 
tarihleri arasında 29 adet toplu iş sözleşmesi aktedilecek olup, bu toplu iş sözleşmelerinin kap
samında 121 467 işçi bulunmaktadır. Bu toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilerin ortalama 
çıplak ücreti 3 137 000 lira, giydirilmiş ücretleri ise 5 776 124 liradır. Bu dönemde de, yine iki 
grev olayı yaşınmış ve bir toplu iş sözleşmesi de Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılmıştır. 

Çinkur (Çinkur Kurşun Metal Sanayii Anonim Şirketi) işyerlerinde çalışan 604 işçinin grevi, 
toplu iş sözleşmesi akdiyle sonuçlanmıştır. 

GIMA Anonim Şirketi işyerlerinde çalışan 1 558 işçi, Tez-Koop tş Sendikası aracılığıyla 
25.12.1992 günü greve başlamış; ancak, bu grev, yine 30.12.1992 tarihinde sona erdirilmiştir. 

1992 yılının ikinci dönem toplu iş sözleşmelerinden olan, Diyanet işleri Başkanlığı bünye
sinde çalışan 17 işçiyi kapsayan işyerine ait toplu iş sözleşmesi ise, Yüksek Hakem Kurulunda 
sonuçlanmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, bu sunduğum bilgiler, tamamen, 1992 yılında uygulanan ve uygu
lanmakta olan toplu iş sözleşmeleriyle ilgili çok özet bilgidir. Şu anda 29 işyerinde toplu iş 
sizleşmesi çalışmaları başlamış bulunmakta; bunlardan GİMA, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Petkim, Çinkur, Diyanet İşleri ve Maliye Bakanlığı yemekhaneleri toplu iş sözleşmelerinin akitleri 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Geriye kalan toplu iş sözleşmelerine elan devanı olunmaktadır; bunların arasında, Sayın 
Milletvekilimizin bu konuşma fırsatını bizlere bahşettiği, maden işçilerimizin grevi de vardır. 

Maden işçilerimizin grevinde, 1992 yılında enflasyon oranı olarak kümülatif yüzde 60 ora
nında bir artış öngörmüştük; ancak, Zonguldak İlini, Türkiye Taş Kömürü Kurumuyla özdeş
leşmiş olması nedeniyle daha değişik bir şekilde ele aldık. Bir bütünlük arz eden bu görüntü
de, İl'i kurumdan, kurumu tl'den ayrı mütalaa etmek mümkün değildi. Bilfarz, Türkiye Taş 
Kömürü Kurumunu bu İPden aldığımız zaman, il, ekonomik bir çöküntüye uğrayabilecek ve 
kaderine terk edilmiş küçük bir ilçe haline dönüşebilecekti. Bu itibarla, ortada sosyal bir olay 
vardı; biz bunun için Hükümet olarak, rehabilitasyon çalışmalarına hız vermeyi ve verimliliği 
artırmayı hedeflediğimiz için, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna 1992 yılının ilk beş ayında uy
gulanan yüzde 50 - 48; yani yüzde 86, yıl ortalaması zam oranını, bu özelliğinden dolayı, uy
gulama karar ve prensibine vardık. Zira, sekiz yıldır Türkiye Taş Kömürü Kurumunda hiçbir 
yatırım yapılmamış ve Kozlu, Üzülmez, Karadon Rehebilitasyon Projeleri hazır olduğu halde, 
yıllardan beri uygulanmamıştı. Bunun içindir ki, bir ton satılabilir kömür, 1991 yılında 1 036 
000 liraya, 1992 yılında 1 200 000 liraya mal edilebilir hale gelmiştir. Dünya ölçülerine göre 
bu maliyet 330 000 liradır. 

Biz Hükümet olarak, az önce de belirttiğim gibi, rehabilitasyon çalışmalarımızla, önü
müzdeki iki üç yıl içinde kömürün maliyetini düşüreceğiz ve yaptığımız planlamaya göre, bir 
ton kömürü 1995 yılında 660 000 liraya mal edeceğiz. Böylece, Zonguldak yöremizin ve diğer 
maden istihsal yörelerimizin hakkını ve halkını, işletmeleri verimli kılarak korumaya çalışacağız. 

Bu nedenle, Türkiye Taş Kömürüne uyguladığımız 1992 yılının ilk dönem zam oranı, sa
dece ve sadece sosyal amaçlı olarak kendilerine öngörülmüştür. Ne malî ne ekonomik ne de 
siyasal bir düşüncemizin olmadığı açıktır. Zira, 1993 yılı bütçesinin KİT programı, KİT plan
laması, KİT bütçesi, yüzde 60 kümülatif zam oranı hesap edilerek yapılmıştır. Bu, yalnız Hü
kümetimizin bir fedakârlığı değil, Yüce Meclisimizin de takdirle karşılayacağı bir yakınlaşmadır. 

Değerli milletvekili arkadaşımın, konuşmasında üzerinde durduğu bir iki konuya da ce
vap vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Toplu iş sözleşmesi sürecinde, uygulama, pazarlık, arabuluculuk, grev kararı ve grev uy
gulama kararı vardır. Bu toplu iş sözleşmeleri, Grev ve Lokavt Kanununun karakteristik bün
yesinden kaynaklanmaktadır. Hükümet olarak, işçilerimizi toplu iş sözleşmesinde, ne bu süre
cin dışına çıkarıyoruz ne de onların yasal haklarını ketmediyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşım, işçiyle masaya oturmaktan kaçmıyoruz. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) Zira, aksi bir davranış, devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Bunun böyle olma
dığını zatı âliniz de biliyorsunuz; ama inanmadığınız halde, o şekildeki bir ifadede bulunma 
gereğini duydunuz. , 

Hükümet olarak, "Greve gidin" dememiz, hiçbir şekilde mümkün değildir. Ancak, her 
türlü ekonomik denge, bütçe imkânları gözetilerek ortaya konulan iyi niyetli yaklaşımlarımız
dan sonra bir çözüm sağlanamıyorsa, haliyle, yasadan kaynaklanan haklar kullanılacaktır ve 
biz de kendilerinin artık elinden tutup, "Aman bun uyapma, etme" diyecek durumda değiliz. 
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Türkiye Taş Kömürü Kurumundaki işçilere verilen yüzde 48'lik zam oranı, âz önce de ifa
de ettiğim gibi, Hükümetimiz tarafından verilebilecek en son zam oranı olarak ortaya çıkmıştır. 

Devlet ciddiyeti, Hükümetimizin işçiyle pazarlığını hiçbir zaman İşçiyi sıkıntıya sokacak 
şekilde değil, işçinin bütün hak ve imkânlarını ortaya koymalarına imkân verecek şekilde te
celli etmektedir. Bu konuda alın terinin değerini çok iyi bilip, çok titiz davranan bir icraatımız 
mevcuttur. 

Biz, daha Önceki yönetimlerde olduğu'gibi, ciğerleri partikülle dolmuş işçilerimizi, gün
lerce yollarda yürütmek suretiyle; sonuçta, esirgediğimiz bir imkânı, onların kollarına girerek 
verip, şov yapmıyoruz. Biz, verilmesi gereken miktarı öngörüyoruz, hatta verilmesi gereken mik
tarın üzerine de çıktığımızı, saygıdeğer milletvekilleri olarak bu Yüce Meclisin çatısı altında 
sizlere de açıkladığımız gibi, onlara da açıklıyoruz. "Gerçekler budur. Bu bir gemidir; içinde 
işçi de vardır, işveren de vardır, hükümet de vardır? vatandaş da vardır; su almamasına elbirli
ğiyle dikkat etmek mecburiyetindeyiz" diyoruz. 

Bu noktada şunu ifade edebilirim ki, değerli işçi kardeşlerimizin, onların haklarını savun
ma uğrunda gayret sarf eden sendikacılarımızın ve üst düzey yöneticilerinin, çok anlayışlı, sağ
duyulu davranışlarına şahit oluyoruz. Kendilerine, her şeyi gerçek olarak söylediğimiz de, ger
çekleri kabul etme hususundaki tutarlılıklarından ve iyi niyetli davranışlarından, bu anlayışlı 
hareketlerinden ötürü, bu mukaddes çatı altında teşekkürü bir borç biliyoruz. 

Bu konuda, söylenecek çok daha değişik sözler olabilir; ancak, bu dar zaman içerisinde, 
çok kısa da olsa, sizlere bilgi sunmama vesile teşkil ettikleri için, Sayın Milletvekili arkadaşı
ma, yine teşekkür ediyorum. -

Değişik uygulama yapmamız söz konusu değil; standartlarımız belli. 1992 yılının ilk beş 
aylık döneminde yüzde 86 dedik, bir milimetre inhiraf etmedik, 32 toplu iş sözleşmesini gayet 
kolaylıkla geride bıraktık. 1992 yılının ikinci döneminde de 6 toplusözleşmeyi, yine büyük bir 
anlayışla geride bıraktık; sadece, özellik arz eden, karakteristik yönü ağır basan maden işko
lunda bir sıkıntımız vardı, onu da aşmak için -sizin de hoşgörünüze sığınarak- onlara birinci 
dönem zammını malî imkânlarımız elvermediği halde, vermeye gayret sarf ettik ve bu noktada 
kendimizi zorladık. Çünkü, mesele, malî mesele; ekonomik, siyasal mesele değildi; mesele, az 
önce de arz ettiğim gibi, bir sosyal meseleydi. 

Biz, "vermem" deyip de, sonradan veren olmak istemiyoruz, her şeyi bütün çıplaklığıyla 
ortaya koyuyoruz. 

Sanıyorum, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun bünyesinde bulunan işçi kardeşlerimizin toplu 
iş sözleşmesini, inşallah bu akşam karşılıklı anlayış içerisinde sonuçlandıracağız; bu sonuçtan, 
sizler de en az bizler kadar mutlu olacaksınız. 

Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum, sözlerimi böylece bitiriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Sığır Vebasının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek Üzere Kuru

lan Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 19 Ocak 1993 Sah günü 
saat 14.00'te ikinci kattaki Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Salonunda toplanarak, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını önemle rica ediyorum. 

Gündeme geçiyoruz : , 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —• Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/779) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" kısmında, Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşkaabat'ta inşa edilecek caminin temel atma törenine katılmak üzere, 10 Ocak 1993 tari

hinde Türkmenistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

2. —- Tunus'a gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Ba
kanlığına Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/780) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ocak 1993 tarihinde Tunus'a gidecek olan İçişle

ri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

3. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Bayındırlık v,e İskân Bakanı Onur Kumbaracı-
başı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/781) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk firmasının inşa etmiş olduğu konutların açılış törenine katılmak ve görüşmelerde 

bulunmak üzere, 13 Ocak 1993 tarihinde Rusya Federasyonu'na gidecek olan Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

' . • .. Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Muhterem arkadaşlar, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Thrihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı: 59 ve 5 9'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunun görüşmelerine geçiyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
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 — 2 nci sırada, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunların
da Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşme
lerine geçiyoruz. ' • . 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine geçiyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — 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 Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine geçiyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — 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 — 5 inci sırada, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair 394 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin görüşülmesine ge
çiyoruz : 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6.— 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 — 6 ncı sırada, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesine geçi
yoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, sıraları yanlış okuyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, iki gün önce alınan karara göre okuyorum. Daha önce alınan ka

rar gereğince, konuşulacak olan mevzu birinci, sonra 12 nci ve 13 üncü sıraydı ve ondan sonra 
sıraya göre takip ediyorum. İsterseniz, daha kolaylık olsun diye buradaki basılı numarayı söy-

, Ieyeyim. Çünkü, ben, daha önce alınan karara göre okuyorum. 

7. — 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. Sayışı : 116) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlıyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa
yısı : 121) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Bazı Hükümlerin De
ğiştirilmesi Hakkındaki tasarının görüşmelerine başlıyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

p. _ ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonu raporlarının görüşmelerine başlıyoruz : 

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlıyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. ' • 

11. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımla
nan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenin Firmalara Fazla ve Haksız ödeme
ler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kul
landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Akbu
lut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/1) Esas Numa
ralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 202) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının, Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyon Ra
porunun görüşmelerine başlıyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, İmar Bankasına Ayrıcalık
lar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanunun 240 mcı ve tlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut 
ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük 
eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (S. Sayısı : 213) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni 

Haksız ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığfve Bu Eyleminin Türk CezaKa-
nununun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin öner
gesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 235j 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz : 

Komisyon?.. Yok, 
Ertelenmiştir. 
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12 nci sırada yer alan kanun tasarısı biraz önce 2 ncı sıra okundu. 
13 üncü sıra da okunmuş bulunuyor. 

14. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyo
ruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

15. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
mın Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyo
ruz : . 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

16. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulünü İlişkin Kanunda Değişiklik Ya
pılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Ka
nunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

17. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi 
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalat Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77)(1) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Öde
melerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz : 

Komisyon?.. Çok şükür gelebildi Komisyonumuz. 
Hükümet?.. Hükümet de burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul 

edenler... etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Başesgioğlu, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Adana Milletvekilimiz Sayın Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

(1) 77 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 3167 sayılı Yasa, 1985 yılında hukuk sistemimize gir
miş bir yasadır. 

Yasanın bugüne kadar yapılan uygulaması sonucu, bazı aksayan yönlerinin bulunduğu bir 
vakıadır. Bizim tespitlerimize göre, yasanın bazı hükümlerinin, bankalarca yapılan işlemlerin 
uzamasına neden olduğu, bankaların bürokratik formaliteleri altında ezildiği, bankaların he
sap sahibine gönderecekleri ihtar süresinin kısaltılması gerekitği; çekin aslî unsurlarının neler 
olacağının yeniden tarif edilmesi gerektiği; örneğin, "çeke bir vade konulabilir mi, bir vade 
düşünülebilir mi?" bunların tartışılmasının gerektiği; bankaların çek hesabı açacakları müşte
rilerini daha özenle seçmelerini sağlayacak değişikliklerin hukuk sistemimize kazandırılması
nı; bankaların karşılıksız çıkan çek miktarından sorumlu olacakları miktarının yeniden göz-ı 
den geçirilmesini; Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı, şu anda bir yıl ile beş yıl arasında olan 
ceza sınırının daha aşağıya çekilmesini; ödenmeyen miktarın fahiş veya hafif olmasına göre 
verilecek cezada artırım veya azaltmaya gidilebiliceğini ve yine bu madde hükmüne göre veri
lecek cezanın, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı para 
cezasına veya tedbirlere çevrilmeyeceği yönündeki değişikliklerin yapılmasını öngörüyoruz. 

Arz etmeye çalıştığım bu çerçeve içindeki değişiklikleri kapsayan bir tasarıya veya yasa 
teklifine Anavatan Partisi Grubu olarak olumlu bakacağımızı, olumlu oy vereceğimizi ifade 
etmek istiyorum. 

Ayrıca, Gümüşhane Milletvekilimiz Sayın Oltan Sungurlu'nun, bu belirttiğim değişiklik
leri de içeren, daha geniş kapsamlı bir yasa teklifi, 6 Mayıs 1992 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına verilmiş olup, sırasında beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri; şimdi de Adana Milletvekili Sayın Halit Dağlı'nın Kanun teklifi 
üzerindeki görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Konuşmamın başında ve sözlerimin bu aşamasında şunu belirtmek isterim ki, baştanberi 
sıraladığımız, 3167 sayılı Yasanın, bizim tarafımızdan tespit olunan aksaklıklarına, sayın mil
letvekilinin vermiş olduğu kanun teklifi hiçbir çözüm ve öneri getirmemektedir. 

Sayın Dağlı'nın teklifi, gerekçelerinde de belirttikleri gibi, iki değişiklik önermektedir. Bun
lardan birincisi, şikâyetten vazgeçmeyle ilgilidir. 

Şu an meri olan 3167 sayılı Yasada düzenlenen şikâyetten vazgeçme, 16 ncı maddede hü
küm altına alınmıştır; müsaadenizle arz etmek istiyorum : Bu fiillerden dolayı takibat yapıl
ması, çek hamilinin şikâyetine bağlıdır. Şikâyetten vazgeçme, hüküm kesinleşinceye kadar ge
çerlidir." 

Sayın Dağlı, bu şikâyetten vazgeçme keyfiyetini tekliflerinde şu şekilde öngörmüş bulun
maktadırlar. "Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hamilinin şikâyetine bağlıdır. Şikâyet
ten vaz geçmekle, kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılmasına karar verileceği gibi, keşi-
decinin, çek bedelinin karşılıksız kalan kısmını, yüzde 10 tazminatı ve gecikme faiziyle birlikte 
muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine yatırmış bulunması halinde de, vazgeçme şartı 
aranmaksızın, kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılacağı" öngörülmektedir. 

Yani, meri hükümle, Sayın Dağlı'nın getirmiş olduğu teklif arasındaki fark, meri yasa
mızda şikâyetten vazgeçme, hükmün kesinleşmesine kadar; teklifte ise, hüküm kesinleşse, de-
recattan geçse, Yargıtay'dan dönse, sanık yakalanmadığı müddetçe, kesinleşmiş hüküm halin
de de şikâyetten vazgeçmeye olanak sağlayan bir değişiklik getirmektedir. 
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Yine getirmiş olduğu ikinci bir değişiklik : Ceza kesinleşmiş olsa dahi, yüzde 10 tazminatı 
ve gecikme zammını muhatap bankaya yatırmak suretiyle, borçlu, herhangi bir yaptırım gör
meden, herhangi bir ceza görmeden, bu parayı yatırmış olmakla, bu cezadan kurtulmuş ol
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 3167 sayılı Yasanın temel esprisi ve sistematiği, şikâyetten vaz
geçme üzerine kurulmuştur. Oysa, hep birlikte gördüğümüz gibi, burada sayın milletvekilimi
zin getirdiği değişiklikle, yasanın bu esas esprisinden, sistematiğinden ayrılmakta, şikâyetten 
vazgeçme mekanizması ve müessesesi devreden çıkarılmaktadır. Belki, gerekçede belirttikleri 
gibi, çek hamilleri bu, şikâyetten vazgeçme haklarını, bazen suiistimal etmektedirler, yani, bü
yük meblâğlar istemektedirler, şantaj yapmaktadırlar; fakat, bu istisnaî durumların dahi, ya
sanın sistematiğinde, özünde, ruhunda olan şikâyetten vazgeçme müessesesini bertaraf etme
mesi lazımdır. Yani, bazı istisnaların, bu yasanın sistematiğini bozmasına, kanun vazîı olarak 
bizim müsaade etmememiz gerekir. Bizim, bu noktada görüşümüz budur. 

Çok değerli milletvekilleri, şimdi bunu günlük hayatımıza irca edersek -çok basit düşe
cek, affınıza sığınıyorum- şu şekilde misallendirmek mümkün olacaktır : 3 ay vadeyle bir çek 
verildiğini düşünelim. Vade olmuyor, ibraz edildiğinde oluyor; ama ticarî temayüllerimizde ge
nellikle bu öngörülen vadeye de riayet edildiği bir vakıadır. 3 ay sonunda veya hemen ibraz 
ettiğinde, muhatap banka, bu çek için, çek keşide eden vatandaşa ihtarda bulunuyor; 10 gün
lük süresi var. İhtarda bulunduktan sonra, bu ihtarı tebellüğ eden çek keşidecesi -3167 sayılı 
Yasanın 8 inci maddesine göre düzeltme hakkı var- 7 gün içerisinde düzeltme hakkını kullan
dığı takdirde, yani çek bedelini, yüzde 10 tazminatı ve gecikme zammını ödediği takdirde, çek 
hamilinin şikâyet hakkı ortadan kalkıyor. 

Bu aşamayı da geçtiğimizi düşünelim... Çek ibraz edildi, karşılıksız çıktı ve cumhuriyet 
savcılığına başvuruldu, yargılama devam etti,' bu arada çek bedeli bankaya da ödenmedi, çek 
hamiline de ödenmedi, hüküm kesinleşti ve sanığa bu iş tebliğ edildi; fakat, sanık yakalanma
manın, cumhuriyet savcılığına teslim olmamanın yollarını buldu, kaçtı; iki yıl sonra emniyet 
güçleri yakaladılar, "hadi, seni tevkif ediyoruz, hapishaneye" dediler; o zaman sanık, yüzde 
10 tazminatı, çek bedelini ve gecikme zammını, faiziyle birlikte ödediği zaman, bu mahkûmi
yetten kurtuluyor... 

tşte, bizim, bu kanun teklifine karşı çıktığımız esas nokta budur. 
Bir taraftan, bu suiistimalleri önleyelim derken, iyi niyetle ticaret yapan ticaret erbabımızı 

ve esnafımızı çok mağdur bir duruma sokacağız. O zaman ne olacak?.. Yasanın doldurmadığ 
bu boşluğu, gayri meşru yollardan -işte hep şikâyet ediyoruz; çek mafyası, senet mafyası dedi
ğimiz yasal olmayan yollardan- ticaret erbabı, bu şekilde, alacağını, çek bedelini tahsil etmeye 
gidecektir, » . 

Gerekçede ileri sürülen bu değişikliğe, "adliyelerin yükünü hafifletecek" savına da katıl
mak mümkün değildir. 

Bugün asliye ceza mahkemelerinde görülen davaların yüzde 60-70'i, bu karşılıksız çek ke
şide etmekten dolayı işlenen suçlara mühnasır bulunmaktadır. Gerçekten adliyelerimiz, bugün 
bu suçlar dolayısıyla ağır bir yük altındadırlar. Emin olunuz, şu teklifin, adliyelerin bu yükü
nü aza indirgeyecek herhangi bir katkısının olacağını zannetmek mümkün değildir; aksine, ad
liyelerin yükünü daha da çoğaltacaktır. 
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Şu getirdiğiniz değişiklikle, bu karşılıksız çek suçundan görülmüş olan dava dosyasını iş
lemden kaldırmıyorsunuz. Niye kaldırmıyorsunuz?.. Çünkü, sanık gelip, yüzde 10 tazminatını 
ve gecikme faizini ödediği zaman, yine mahkemenin bir karar vermesi lazım; elden geçirdiği 
dosyayı tekrar derdest yapması lazım, yeniden bir karar vermesi lazım. Dolayısıyla, sanık ya
kalanana kadar bu dosya adliyede, asliye ceza hâkimimizin elinde kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu değişikliğin hukuk sistemimize girmesinde ve 3167 sayılı Yasaya 
tatbikatta işlerlik kazandırması konusunda, bizim Grup olarak bir inancımız yoktur. Daha da 
ileriye giderek, bu teklifin, tatbikatta çok büyük güçlüklere ve yasanın işlemezliğine yol açaca
ğı kanaatindeyiz. 

Bu getirilen değişikliği, hukuk tabiriyle ifadelendirmek, vasıflandırmak gerekirse, bizim » 
kanaatimize göre, bu değişiklik, gizli bir af tasarısıdır, daha da öteye giderek söylüyorum, hu
kuk sistemimizde devamlı kalacak bir af tasarısıdır. 

Şunu diyebiliriz, kabullenebiliriz; bu değişikliği Hükümetimiz kabullenebilir ve diyebilir 
ki, "Şu tarihe kadar karşılıksız çek keşide etmekten dolayı işlenen suçlara af getiriyoruz." 

Bu, siyasî bir tercihtir, bunu kabullenebiliriz1; ama hukuk sistemimizde ilanihaye devam 
edecek bir af müessesesini de kabul etmek, hukuk mantığına ve hukuk sistemimize ters gelen 
bir hadisedir. 

Arz etmeye çalıştığım gibi, bu değişiklik yasalaşırsa, hukuk sistemimizde devamlı olarak 
kalabilecek bir af müessesesi ortaya çıkacaktır. Bu da, çek hamillerini çok mağdur edecektir. 
Bu teklifin yasalaşıp, hukuk sistemimie girmesinin faydalı olmadığı kanaatindeyiz ve bu ne
denlerden dolayı da, Anavatan Partisi Grubu olarak teklife karşı olduğumuzu arz ediyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyrum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Lütfü Esengün, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; Adana Milletvekili Sayın Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi 
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Hepi
nizi hürrnetle, muhabbetle selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, 3167 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar karşılıksız çek keşide 
eden suçlulur, Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesine göre, dolandırıcı addedilerek ceza
landırılıyordu ve 503 üncü maddeye göre cezalandırılması yolunda da çeşitli tartışmalar mev
cut idi. Bu suçlar, biraz da zorlamayla, 503 üncü madde kapsamı dahiline alınmıştı. Tatbikat
taki birtakım zorlukların da önüne geçilmesi için, 1985 yılında 3167 Sayılı Kanun meriyete 
konuldu. 

Ancak, bu Kanunun da, tatbikatta rastladığımız birçok noksanlıkları var. Biraz evvel ko
nuşan arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, özellikle, çek miktarı ne olursa olsun, verilen cezanın 
aynı olması, bazı uygulamalarda adalet adına yapılan bir haksızlıktır. 10 bin liralık bir çek için 
de aynı ceza verilecek, 10 milyarlık bir çek için de aynı ceza verilecek. ' o. 

Daha bunun yanında, bu kanunda düzeltilmesi icap eden birtakım maddeler var. Ancak, 
Sayın Dağlı'nın teklifi, diğer düzeltilmesi icap eden maddelerle ilgili değil, sadece, verilen ce
zaların kesinleşmesini takip eden süre içerisinde de şikâyetten vazgeçme yoluyla, hatta şikâyet
ten vazgeçmenin de ortadan kaldırılmasıyla, borçlunun sadece tazminatıyla, gecikme faiziyle 
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birlikte borcunu ödemesi halinde şikâyet hakkını dahi ortadan kaldıran, hukuk sistemimizde 
yeni yeni sıkıntılara meydan verecek olan bir tekliftir. 

Muhterem arkadaşlar, halihazır kanunda -biraz önce arz ettiğim gibi- hükmün kesinleş
mesine kadar, alacaklının, çek hamilinin şikâyetten vazgeçmesi veyahut da çek keşidecisinin, 
borçlusunun, borcunu tazminatıyla, gecikme faiziyle birlikte ödemek suretiyle cezadan kur
tulması mümkündür. Tatbikatta, müştekinin şikâyeti, savcılıktaki hazırlık tahkikatı, kamu da
vasının açılması ve maalesef bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen kamu davasının yürümesi, 
borçlu için uzunca bir müddettir. Şikâyetten sonra, asgarî bir yıl sonra ceza verilebilmektedir 
ki, bu bir yıl ise, borçlu için tanınmış olan bir süredir ve savcının huzuruna çıkarak ifade vermiştir. 

Mahkemelerdeki tatbikatta, birçok hâkim, borçluya, borcunu ödemesi için tembihlerde 
bulunur, "bir dahaki celseye kadar borcunu ödeyeceksin" diye ihtar eder. Borçlular, tabiatıyla 
hâkim huzurunda "tamam" derler, çıkarlar; ama kanuna göre, cezanın kesinleşmesi safhası
na, Yargıtay safhasının da, hemen hemen sonuna kadar, borcunu ödeme imkânı olduğu için, 
borçlarını ödemeye pek de yanaşmazlar. 

3167 Sayılı Çekle ödemeler Hakkındaki Kanun, şu haliyle, alacaklıyı değil, borçluyu ko
ruyan; borçlunun birtakım yanlış hareketlerine imkân veren bir kanundur. Şimdi, bu yetmi
yormuş gibi, bunun üzerine, hakkındaki hüküm kesinleşmiş olan borçluların, alacaklı şikâye
tinden vezgeçmese dahi, borcunu, çekin aslını veya ödenmeyen kısmını, tazminatını ve gecik
me zammını ödemek suretiyle, alacaklının rızası olmaksızın şikâyet hakkını ortadan kaldır
maya matuf bu değişiklik teklifinin kabulü -kanaatimizce- mümkün değildir. 

3167 sayılı Kanun tümüyle yeni baştan ele alınarak, tatbikatta aksayan yönlerinin gözden 
geçirilmesi ve uygulamada, daha ziyade borçlunun menfaati değil, alacaklının menfatının dü
şünülmesinin gerektiği kanaatindeyiz. Bakınız, yine sırf iyi niyetli borçluları korumak amacıy
la şöyle bir teklif akla gelebilir : Hakkındaki hüküm herhangi bir suretle kesinleşmiş olan borç
luya cumhuriyet savcılığınca davetnamenin tebliğini takip eden belli bir süre içerisinde bu hak 
verilebilir. Yoksa, ilanihaye firarda olan, adresi belli olmayan veyahut da kötü niyetle vaziyeti 
idare etme imkânına sahip olan borçluya, hükmün kesinleşmesine kadar bu hakkı vermek, ka
nun adına haksızlığa alet olmaktan ibarettir. 

, Yine gerekçedeki "adliyelerin işinin azalacağı" yolundaki görüşe katılmak mümkün de
ğil. Aksine, arşive veya ambara kaldırılmış dosyalar, bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde, am
bardan çıkarılacak; borçlunun, boncunu ödeyip ödemediği yeni baştan araştırılacak, banka
lardan sorulacak; sanki dosya yeni baştan ele alınacak ve borçlunun, şu getirilen teklifteki hu
susları yerine getirdiği anlaşıldığı takdirde, alacaklının rızası aranmadan, hatta alacaklıya hiç 
haber dahi verilmeden/hakkında verilen ceza ortadan kaldırılacaktır ve netice itibariyle, adli
yelerin yükü biraz daha artacaktır. , 

Muhterem arkadaşlar, getirilen teklifte, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında birinci cümle 
olarak, "yüzde 10 tazminatı ve gecikme faiziyle birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir 
şubesine yatırmış bulunması halinde de vazgeçme şartı aranmaksızın, kamu davasının ve ceza
nın ortadan kaldırılmasına karar verilir" deniyor. İkinci cümlede ise, "fiili işleyenin, 8 inci mad
deye göre, düzeltme hakkını kullanmak suretiyle, hamilin zararını karşılamış olması veya dü
zeltme hakkı yoksa -vaktinde düzeltme hakkını da artık kullanmamış, o haktan da mahrum 
ise- anılan maddede belirtilen müddet içinde çek bedelinin karşılıksız kalan kısmını yüz-
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de 10 tazminatı ve gecikme faiziyle birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine yatır
mış bulunması halinde şikâyet hakkı doğmaz" denilmektedir. 

Alacaklının şikâyet hakkını dahi elinden alan, sonuç itibariyle, zaten, piyasada, ekono
mik hayatımızda suiistimal edilen çek kullanımını, çek keşidesini biraz daha yozlaştıracak, ala
caklıları biraz daha mağdur edecek, kötü niyetli borçluların biraz daha alacaklıyı dolandırma
sına sebebiyet verecek olan bu kanun teklifinin kabulüne imkân olmadığı kanaatindeyiz. 

Refah Partisi Grubu olarak bu teklife ret oyu vereceğimizi arz eder, hepinize saygılar su
narım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın öğütcan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclir 
sin değerli üyeleri; Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzen
lenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 3167 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, hepinizin bildiği gibi, 
çek keşidecileri, karşılıksız çıkan çeklerinden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir yo
rumuna dayanılarak, Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesindeki dolandırıcılık suçunu ij 
lediklerinden bahisle, haklarında resen cumhuriyet sevcılıkları tarafından dava açılarak yargı
lanmaktaydılar. 

Ancak, tatbikatta, Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesindeki şart ve unsurların ger-
çekleşmemesinden dolayı, birçok çek kesidecisinin beraat etmeleri sonucu, çek hamillerinin 
mağduriyeti söz konusu olduğundan ve Türk Ticaret Kanununda da, karşılıksız çek keşide et
menin cezaî sorumluluğunu düzenleyen bir madde bulunmadığından dolayı, hukukumuzdaki 
bu boşluğu doldurmak maksadıyla, Fransız yasasından esinlenerek, 3167 sayılı Yasa kabul edil
miştir. 

3167 sayılı Yasa, tamamıyla -başlığında da olduğu gibi- çekle ödemelerin düzenlenmesi 
ve çek hamillerinin korunması hakkında bir yasadır. 

B<.ı yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldiği zaman, hükmün kesinleşmesin
den sonra dahi şikâyetten vazgeçme halinde kamu davasının düşmesi ve verilen cezanın orta
dan kaldırılmasını amir bulunuyordu; ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde verilen bir öner
geyle, bu değiştirilerek, hüküm kesinleşinceye kadar şikâyetten vazgeçme amir hükmü getiril
miş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, başlığından da anlaşıldığı gibi bu yasa, çek hamillerini koruyan bir 
yasadır. Eskiden, cumhuriyet savcıları tarafından resen takibi müstelzim bir suç idi ve hakla
rında çek keşidecileri aleyhine resen kamu davası açılmaktaydı, icraya başvurulan bir çek hak
kında icra memuru bunu cumhuriyet savcılığına memurun mesuliyeti gereğince, ihbar etmekle 
yükümlüydüler; fakat, sonradan getirilen 3167 sayılı Yasa, bu suçun kovuşturulmasını ve sanık 
hakkında dava açılmasını, tamamen çek hamilinin şikâyetine bağlamıştır. 

.Burada, katı bir devletçilikten vazgeçilmiştir. Bu durum, kanunun genel gerekçesinde da
hi belirtilmiştir. Çünkü, düşününüz ki, elinde 50 milyar liralık çek bulunan ve karşılığı çık-
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mayan çek hamili, şikâyet etmediği sürece, sanık hakkında, çek keşidecisi hakkında kamu da
vası açılamamaktadır. Eğer ki, bu suç kamuyu doğrudan doğruya ilgilendiren bir suç olsaydı, 
takibi şikâyete bağlı olmayacaktı. 

Son zamanlarda yapılan tatbikatta ve mahkemelerde, sırf çek hamilini korumak-için, hâ
kimler tarafından, çek sanıklarına mehil verilmekte, parayı ödemeleri için duruşmalar talik 
edilmektedir; ancak ödemedikleri takdirde haklarında ceza verilmektedir. Yani, yasanın yegâ
ne amacı, çek hamilinin menfaatim korumaktır! 

Türk Ceza Kanununu tetkik ettiğimizde, getirilen yasa teklifiyle mümas diğer düzenleme
ler de bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi, zina suçundan dolayı takibat, müştekinin veya 
mağdurun şikâyetine bağlıdır. Bu suçta dahi, hükmün kesinleşmesinden sonra vazgeçilme ha
linde, takibat yapılmamakta ve verilen ceza ortadan kaldırılmaktadır. Yani, ceza sistematiği 
itibariyle de bir aykırılık bulunmamaktadır. Getirilen düzenlemeyle, çek keşidecisi, hükmün 
kesinleşmesinden sonra dahi, çek bedelinin yüzde 10 tazminatını -genel bir tabirle yasa teklifi 
metninde geçmese dahi, komisyon ücretini- ve bir de çekin üzerindeki "vade" dediğimiz yahut 
da "ibraz tarihi" dediğimiz tarihten itibaren Ziraat Bankasının kısa vadeli kredilerde uygula
dığı reeskont faizini, muhatap bankaya veya bir ilgili şubesine yatırması halinde, şikâyetten vaz
geçme koşulu aranmaksızın, kamu davasının ortadan kaldırılmasına veya verilen cezanın çek-
tirilmemesine karar verilmesini öngören 'bir tekliftir. 

Burada da yine çek hamilleri korunduğu gibi, son zamanlarda, çok düşük bir meblağdan 
dolayı hakkında ceza verilmiş, hüküm kesinleşmiş ve hatta çok cüzi plan o meblağı ödemesine 
rağmen, sırf çek hamillerinin kötü niyetinden ve çok büyük meblağlar talep etmeleri nedeniyle 
birçok kişi cezaevinde yatmakta veya cezaevine girme tehdidi altındadır. 

Yasanın temel amacı, mehaz kanununa da baktığımızda, sadece çek hamillerini korumaktır. 
İçimizde bulunan tatbikatçı avukat arkadaşlarımız bilirler, karşılığı çıkmayan çek icra dairesi
ne verilip de tahsil edildiği zaman, çek hamili müvekkiller, avukatlarına şikâyet dahi ettirme
mektedirler. Yani çek hamillerinin asıl amacı, çek bedelini tahsil ettirmektir, tşte mahkemeye 
giderek sanığın zorlanması da buradan kaynaklanmaktadır. Mahkemelerdeki çekle ilgili bütün 
dosyaları tetkik ettiğimizde, sanık eğerki çek bedelini duruşmanın son aşamasında dahi öde
miş bulunsa, bu halde müşteki olan çek muhatabı, şikâyetinden vazgeçmekte ve kamu davası
nın düşmesine karar verilmektedir. Tatbikat da bu yöndedir. 

Bu konuda çıkaracağımız bir kanun birçok mağduriyeti önleyecektir. Bu teklif, yasanın 
temel amacına da uygundur. 

Bu yasa teklifi Adalet Komisyonunda günlerce tartışıldı, alt komisyona da havale edildi. 
Biraz önce Anavatan Partisi Grup sözcüsü arkadaşımız olumlu oy vermeyeceklerini belirttiler; 
ama, Anavatan Partisinden Adalet Komisyonundaki görüşmelere katılan üyeler dahi olumlu 
oy verdikleri için, hiçbir şekilde çekinser veya karşı şerh olmadığı için bu yasa teklifi buraya 
getirilmiştir. 

Grubumuz adina olumlu oy vereceğimizi bildirirken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğütcan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Coşkun Gökalp; buyurun. (SHP sırâlarnı-

dan alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkın
da Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşlerini dile getirmek istiyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selam
lıyorum. . 

Kıymetli arkadaşlarım, biraz önce konuşan arkadaşlarım bu teklifin iyi ve kötü yönlerini 
dile getirmeye çalıştılar. Bu, aceleye gelmiş bir tekliftir; bunu kabul edelim; ama, aceleye gel
mesine rağmen, kamuoyunda ve yetkili kurullarda fazla tartışılmamasına da rağmen, çok kişi
yi ilgilendirdiğinden ve bu konuda cezavlerinde bulunan çok sayıda insanımızın imdadına ye
tişmesi bakımından -mahzurlarının yanında- bu teklif kanunlaştığı takdirde çok insanımıza 
faydalar getirecektir. Bu bakımdan, teklifi hazırlayan ve sevk eden Sayın Halit Dağlı'ya ve Ko
misyonda teklifin bu şekle gelmesinde emeği geçen komisyon üyelerine huzurlarınızda teşek
kür ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, hukukçu arkadaşlarımın çoğu bilir, bu teklif kanunlaşmadan ön
ce, Türk Ceza Kanununda çekle ilgili bölümler, Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesiyle 
eşdeğerdeydi, yani çek karşılıksız çıkınca uygulanan madde, Türk Ceza Kanununun 503 üncü 
maddesiydi. Aklımda kalan kadarıyla'söyleyeyim, 503 üncü madde, "... bir kimsenin hulûs 
ve saffetinden bilistifade karşısındakini kandırırsa..." diyordu. Maddenin ana ruhu, özü, bu 
sözlerle ifade ediliyordu, 

Çek hayatı, ticaret hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Artık, insanlarımız, es
nafımız, yanlarında para bulundurmuyor, çek bulunduruyor. Ticaret hayatının vazgeçilmez öğe
lerinden bir tanesi de çektir. Bu bakımdan, çekle ödemelerin bundan böyle daha dikkatli yapı
labilmesi için, toplum hayatını rencide etmemesi için çekle ilgili mevzuatın aksayan yönlerinin 
yapılacak değişiklikle hayata geçirilmesinde büyük faydalar olduğuna inanmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu teklifin gerekçesinde, "Anılan yasanın amacının, 
çek hamillerini korumak ve bunların çeke bağlı haklarına kavuşmalarını sağlamak olmasına 
karşın, uygulamada, bazı kötü niyetli çek hamillerinin, şikâyetlerinden vazgeçmek için keşide-
cilerden astronomik meblağlar talep ettikleri ve bu haklarını bir şantaj olarak kullandıkları 
görülmektedir" denilmektedir. Bu da bizim görüşümüze göre doğrudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşan bazı arkadaşlarımın da bahsettiği gibi, bu 
yasanın uygulamasından endişe edeceğimiz diğer bir konu da, alacaklıların durumlarıyla ilgi
lidir. Yani, eğer bu teklif yasalaştığında alacaklı kişilere -alacaklarını zamanında alabilmeleri 
yönünde- bir zarar getirirse, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz bundan, üzüntü, sıkıntı ve 
endişe duyarız. Kötü niyetli borçlular, "nasıl olsa ben çek verdim, bu çekin ödeme tarihi kesin
leştikten sonra anaparayla birlikte yüzde 10 faizi öderim ve bu çekin sorumluluğundan 
kurtulurum" düşüncesiyle hareket ederse, gerçekten burada, iyi niyetli alacaklılar, bu teklifin 
bu şekilde geçmesinden zarar görmüş olacaklardır. 

Teklifin iyi taraflarına karşı, bu olumsuz yönünü de huzurunuzda söylemeden geçemiyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifin iyi tarafları olduğu gibi, kötü taraflarını da 

izah etmeye çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu teklifin iyi taraflarının, kötü 
taraflarından daha fazla olacağına inanıyorum. Bu nedenle, teklife Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak olumlu oy vereceğimizi belirtiyor; bu duygularla Yüce Meclisi en derin saygılarımla, 
sevgilerimle selamlıyorum. (CHP, DYP ve SHP'sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökalp., 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 
kanun teklifiyle ilgili olarak şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, iş hayatı paranın dışında büyük ölçüde birtakım değerli kâğıtlara 
bağlı olarak yürümektedir; bunlar çektir, bonodur. 1980 öncesi, hatta 1980 sonrası da, bu Ka
nunun çıktığı tarihe kadar iş hayatında dürüst esnafın, tüccarın, sanayicinin, işadamının çek 
ve bonoyla ne kadar mağdur edildiğini hepimiz biliyoruz. Bu kanun, fevkalade ciddî bir ihti
yaçtan ortaya çıkmıştır; ancak, şimdi, bu kanunun hükümlerinin tekrar zayıflatılarak, uygula
manın da zaafa uğratılması istikametinde bir teklifi müzakere ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bir kimse çek vermişse, onu ödemelidir; ödemediyse de ve ödemezse 
de, neticesine mutlaka katlanmalıdır. "Osmanlının yasağı üç gün sürer" diye, Osmanlının yı
kılış döneminde atasözü haline gelmiş bir söz var... Eğer biz hapishanedeki birtakım insanları 
düşünüp de bazı müeyyideleri kaldıracaksak, gelin, bütün cezaları kaldıralım, her şey serbest 
hale gelsin!. • * . 

Onun için, bu teklif aceleye getirilmiş bir tekliftir. Bu teklif, aynı zamanda çek hamilleri
nin borçlular tarafından tehdit edilmesini ve ceza kesinleştikten sonra dahi tehditle geri aldırıl-
masını sağlayacak ve iş hayatına zararlı olacaktır. Ben şahsen, bu bakımdan bu kanuna karşı
yım; bunu arz etmek için geldim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. - t 
1 inci maddeyi okutuyorum : ' 

3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 
Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hamilinin şikâyetine bağlıdır. Şikâyetten vaz
geçmekle, kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılmasına karar verileceği gibi, keşidecinin 
çek bedelinin karşılıksız kalan kısmını °/o 10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap 
bankaya veya herhangi bir şubesine yatırmış bulunması halinde de vazgeçme şartı aranmaksı
zın, kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılmasına karar verilir. Fiili işleyenin 8 inci mad
deye göre düzeltme hakkını kullanmak suretiyle hamilinin zararını karşılamış olması veya dü
zeltme hakkı yoksa, anılan maddede belirtilen müddet içinde çek bedelinin karşılıksız kalan 
kısmını % 10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir şubesi
ne yatırmış bulunması halinde şikâyet hakkı doğmaz." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 3167 sayılı Ka

nunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki başlangıç cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağı
daki cümlenin ilavesini ve maddenin geri kalan kısmının metinde aynen muhafazasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Melih Pabuççuoğlu Tınaz Tî iz 
Balıkesir Ankara 

Hannan özüberk Ömer Seker 
Gaziantep Konya 

/ Abdulmelik Fırat Mehmet Cebi 
Erzurum Samsun 

thsan Saraçlar 
Samsun 

"Şikâyet süresi çekin bankaya ibraz tarihinde başlar" (Devamı madde metninin aynıdır) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) Çoğun

luğumuz olmadığından katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
Maddeyi, önergeyle değiştirilmiş olan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Teklife geçici bir madde eklenmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 

Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifine geçici bir madde eklenme
sini takdirlerinize saygıyla arz ederiz. 

Melih Pabuççuoğlu thsan Saraçlar 
Balıkesir Samsun 

M. Tınaz Titiz Ali Rıza Septioğlu 
Ankara Elazığ 

Ali Uzun . Tevfık Diker 
Zonguldak Manisa 

Mehmet Cebi Nurhan Tekinel 
Samsun Kastamonu 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkûmiyet hükmü 
kesinleşmiş veya hüküm infaz edilmiş ise, yürürlük tarihini takip eden 3 ay içinde çek tutarının 
veya karşılıksız kalan bölümünün yüzde 10 tazminat ve gecikme faizi ile birlikte muhatap Ban
kaya veya herhangi bir şubesine yatırılması veya yine bu sürede şikâyetten vazgeçilmiş olması 
halinde kamu davası ve cezanın bütün neticeleri ile ortadan kaldırılmasına karar verilir. 
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Gerekçe : Yasanın temel amacı, çek hamillerini korumak ve onların mağduriyetlerini ön
lemektir. Bu bakımdan, çek keşidesi hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş veya infaz 
edilmiş olsa bile, mahkûmiyet hükmünün hukukî neticelerini ortadan kaldırmak için üç aylık 
bir süre tanınması ve bu süre içerisinde çek bedelinin yüzde 10 tutarındaki tazminat ve çekin 
keşide tarihinden itibaren hesap edilerek gecikme faiziyle birlikte hamil adına muhatap Ban
kaya veya herhangi bir şubesine ödenmesi veya haricî tahsil de dikkate alınarak şikâyetten vaz
geçilmesi kaydıyla kamu davası ve cezanın bütün neticeleri ile ortadan kaldırılması öngörül
müştür. Dolayısıyla, çek hamilinin cezasının infazına rağmen tahsil edemediği alacağının üç 
aylık süre içerisinde, ceza hükmünün hukukî neticelerinin ortadan kaldırılması amacının temi-
nen Ödenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Ço

ğunluğumuz olmadığından katılamıyoruz efendim. ^ 
BAŞKAN — Hükümet?.. , 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Katılıyoruz efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yeni madde değil mi efendim? 
BAŞKAN — Geçici madde efendim. O nedenle madde üzerinde söz veremiyoruz; normal 

önerge muamelesi yapıyoruz, 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ama, yeni madde hüviyetinde Sayın Başkan... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.31 

o 
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İKİNCİ- OTURUM 

Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Bnşkanvckili Yıl dm m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), İbrahim Özdiş (Adana) 

, e , . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

17. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi 
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
2 nci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci 

madde kabul edilmiştir. ' 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... 

3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan önce fikrini açıklamak isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul . 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

18. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih ve 3186 sayılı Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne dair Kanunun iki Maddesinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine, 
Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/449), 2/54) (S. 
Sayısı : 196) 

BAŞKAN —18 inci sıradaki, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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19. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan 
Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı : 195) (1) 

BAŞKAN -r- 19 uncu sırada, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve 
Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
AHMET REMZt HATİP (Konya) — Grup adına söz istiyorum efendim.. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; üzerinde görüşme açılan, 195 sıra sayılı, Kaçakçılığın Men ve Takibine Da
ir Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtaları
nın Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurunuzdayım; Refah Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Adı geçen Kanun, 1918 sayılı olup, 1932 yılında çıkarılmış, tam altmış senelik çok eski 
bir kanundur. O gün cumhuriyet on yaşında, İkinci Cihan Harbine yedi yıl var. Sonra, dünya
da büyük değişiklikler olmuş, gümrük rejimi GATT'ı esas alarak kabul edilmiş, Türkiye de 
bu anlaşmaya dahil olmuş. Şimdi, 20 nci yüzyılın sonuna yedi yıl var ve çağ atladığı iddia edi
len memleketimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, yamalı bohçaya dönen, Kaçakçılı
ğın Men ve Takibine Dair Kanuna bir yeni yama daha vuruyoruz. Bunun kaçıncı değişiklik 
olduğunun cevabını, belki şurada müzakereleri takip eden uzmanlar bile zor verirler. 

Komünist âlem çöktü, dünya değişti, yepyeni bir dünya ortaya çıktı, İslam âlemine ba
ğımsızlığına kavuşmuş Türk cumhuriyetleri eklendi, gümrükleri sıfırlamak suretiyle, Avrupa 
birliğine doğru bir adım olan bu rejim, 1993'ün başında kabul edildi. Böyle bir dönemde, bu 
yeni ve dinamik âlemle her sahada bir entegrasyona gitmek için, bu islam âlemi ve İslam Türk 
cumhuriyetleriyle müştereken iktisadî işbirliğine gitmenin tam zamanıdır; fırsatlar mevcut, bun
ların iyi değerlendirilmesi lazım, 

Pakistan, İran ve Türkiye'nin meydana getirdiği İktisadî İşbirliği Teşkilatının mensupları 
olan Iran ve Pakistan, Türkiye'ye, "gelin kendi aramızdaki mübadelelerde, ihraç ve ithalatta 
gümrükleri kaldıralım, diğer Türk devletlerini de bunun içine alalım" teklifini getiriyorlar. Hü
kümet Başkanı Sayın Demirel, bunu mümkün görmüyor. "Hiç olmazsa yarıya indirelim" di
yorlar; gene itirazla karşılaşınca, pazarlık yüzde 40, 30, 20, 10'a kadar iniyor. Hayır, bu kadar 
indirme cesaretini dahi gösteremiyorlar. Çünkü, kendisini âdeta Avrupa ile entegrasyona en-
dekslemiş durumda olan bu İktidar, bu teklife yanaşmıyor. Halbuki biz, bağımsız bir devletiz 
ve tarihten gelen misyonumuz sebebiyle, bu komşu islâm ve Türk devletleriyle her sahada iş
birliğine kendi kendimize karar verebilmeliyiz. 

(1) 195 S." Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Dünya şartları bizim irademiz dışında değişiyor. Şahsiyetli bir dış politika, bağımsız bir 
ekonomi stratejisi gütmeliyiz; kendimiz için şartları kendimiz hazırlamalıyız. Bu tasanda ol
duğu gibi, bazı değişiklikler bugün yapılır, sonu gelmez. 

Gelişen dünya şartları ve kendi özelliklerimize göre yeni bir düzenlemeye gitmeliyiz. 
1930'larda olmayan yeni keşifler, uçak nakliyatı, elektronik sistemler, bilgisayarlar, iletişim im
kânlarıyla küçülen dünyadaki kitleler halinde yolcu, turist mübadelesinin ve dev kargo taşıma
cılığının karşısında, bu kanunla artık ihtiyaçlara cevap verme imkânının olmadığı ortaya çık
maktadır. Aradan bir müddet geçtikten sonra, artık sizin depolarınız, antrepolarınız, gelen, 
müsadere edilen, el konulan, davaları devam etmekte olan mallarla dolup taşacaktır. 

Şimdi, getirilen değişikliğe temas etmek istiyorum. Hükümetin teklifinde -ki, bu teklif, 
meslekte yetişmiş ve gerçeklerle daha yakın temas halinde bulunan teknisyenler tarafından Hü
kümete arz edilmiştir- deniyor ki, "çıkarılacak bu kanunun hükmü, yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar olan meselelere ait olsun, buna münhasır olsun." 

Tabiî, bununla, kanunun uygulanmasının bir defaya mahsus olması istenmektedir. Neden? 
Çünkü, 1918 sayılı Kanun halen yürürlüktedir ve her çeşit mal, devamlı bir şekilde, hudutlar
dan girip çıkmaktadır. Bu malların bir kısmı da, kanunların tanımına göre, kaçak eşya, alet 
ve taşıma vasıtaları olarak işlem görmektedir. Bunu tespit bakanlığın görevidir. Gümrük mev
zuatı, bazı malların yurda girişini uygun görmemiş, ihracatını da men etmiş veya bazı şartlara 
tabi kılmıştır. O halde, Hükümetin, tasarıyı Meclise sunduğu şekliyle "bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar" tabirinin, süre tahdidinin konması şarttır. Yani, hukuk ve rejim, bazı mal
ların ithaline veya ihracına mani oluyor, vatandaş bu malı yurda sokamıyor; eğer sokarsa, ka
nunen kaçakçı durumuna düşüyor ve de mahkemeye veriliyor. 

Şimdi, devlet, bu tasarıyla, aynı malları yurda sokmuş oluyor ve satıyor; yani, bu kaçak 
eşya ve bunların kaçakçılığı, bir bakıma meşru kılınıyor! 

Mevzuata göre, yurda getirilmesi yasak kılınmış, bir mal yurda getirilmiş ve bunu getiren 
şahsa "sen bunu nasıl getirirsin?" denmiş, kaçak mal ahkonmuş ve şahıs mahkemeye verilmiş
se, bu kişinin yargılanması sonunda ne olur? Zan, eğer sabit olmazsa, kaçakçılık suçu düşer 
ve sanık beraat eder; eğer suç sabit olursa, kişi, hüküm giyer; dolayısıyla, alıkonulan mal da 
müsadere edilir; ama, suç unsuru mal, yurda sokulup, saüşı devlet tarafından yapılırsa -ki, 
tasarı bunu öngörmektedir- böylece bu mesele aklanmış olur. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; burada, üzerinde durulması gereken bir konu da 
şudur : Tasarıda "... davası açılan ve davanın açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ceza yargıla
ması kesin hükme bağlanmamış ise, bu mallar satılarak tasfiye edilir" deniyor. 

Şimdi, dava açılması ne demektir? Gümrükteki işlemli dosya mahkemeye sevk edilmiş de
mektir. Bu tasarı kanunlaştıktan sonra, mahkemede hâkim ne yapacaktır? Hâkim, usulüne 
göre bir muhakeme yürütecek -murakabe olduğu, yarın karar temyiz edileceği ve kararın tem
yizden dönmemesi için, usule, harfiyen riayet etmek mecburiyetindedir- ve "mademki, bir yıl 
içinde benim tarafımdan bu ceza yargılaması kesin hükme bağlanmazsa mal tasfiye edilecek
miş, öyleyse ben de hükme bağlamam" diyecektir. Niçin hükme bağlasın da, yarın karar tem
yizden geri dönsün? Burada acayip bir durum var. 

Sonra, dosyalar, gümrük idaresinde değil, mahkemede bulunuyor. Bu hüküm otomatik 
mi işleyecek? Yani, kanun tekniği bakımından da burada bir sakatlık görülmektedir. 
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Tekrar arz ediyorum : ithali yasak bir mal, gümrüğe, usulüne aykırı bir şekilde getirilmiş, 
rejim ve kanun, bu malın memlekete sokulmasını men ediyor ve onu getireni "kaçakçı" diye 
mahkemeye sevk ediyor; diğer taraftan da, malın yurda girişi mahzurlu olsa bile, bunun satışı
nı yapıyoruz ve bir tarafa depo ediyoruz!.. Bu da garip bir durumdur. 

Ayrıca, temel hukuk ilkelerine ve hukuk mantığına aykırı bir durum daha var. Bu nedir? 
Bu, mülkiyet hakkıdır. Bir malüzerinde mülkiyet hakkı, tabiî hukuk, insan haklan ve Anaya
sanın teminatı altındadır, önümüzdeki bu tasarıda, mülkiyeti, halen şahsa ait olan bir mal 
üzerinde, devlete tasarruf hakkı verilmektedir. Oysa, mevcut kanun, zaten, müsadere edilen 
veya gümrük antreposuna, kanunî sebeplerle alınmış bulunan malların tasfiyesini, acil haller
de, bozulması mukadder durumlarda veya depolanması çok masraflı olan durumlarda imkân 
dahiline gitirmiştir. Bu ekstra tasarıyla, özellikle "bugün depolarda, artık, mal koyacak yer 
kalmadı, şu veya bu gibi sebeplerle. Bu tasfiyeyi yapalım" deniyor ama, bu durumda mal, mah
keme neticelenmemişken ve sahibine haber verilmeden satılmış oluyor. Ancak mahkeme/hük
müyle suçluluğun tespit ve tescili sonunda, malın müsadere edilerek, Hazineye gelir sağlanma
sı gerekirken, bu tasarıya göre, suçu sabit olmadan şahsın malının satılması, takdir buyura
caksınız ki, Anayasaya da aykırıdır. • \ 

Muhterem arkadaşlar, zaten, mevcut kanun, tasfiyeye tabi olarak satılan malların sahiple
rine, mallarını teminatla çekme imkânını veriyor. Bu tasarı ne getiriyor? "Bir satış yapılacak
tır, bu satışın yapılmasından itibaren 7 gün içerisinde mal sahibi gelir de 'bu satış bedeli üze
rinden malı almak istiyorum' derse, -bir nevi şüfa hakkı gibi- ona verilir" diyor, Ama, burada 
öyle büyük rakamlar var ki, bu rakamların içerisinde, siz, şu veya bu sebeple alıkonmuş bulu
nan malınızın satıldığını, 7 gün içinde nasıl öğrenip, bulup, takip edeceksiniz? (Bugün, dava 
konusu, cif kıymeti yaklaşık olarak 329,2 milyar lira olan mallar beklemektedir" deniyor. Bu 
malların Fob kıymetleri de 232,4 milyar liradır. Bu kadar malın arasında, sizin, gelip, 7 gün 
içerisinde parasını vererek mallarınızı satın almak için müracaat etmeniz, eski tabiriyle, vatan
daşa,bir teklifi mâlâyutâktır. 

İkinci konu : Nedir yeni getirilen husus? "Eğer, satılan malın sahibi mahkemede beraat 
ederse, satış esnasındaki bedelinin, o güne en yakın tarihteki devlet tahvillerine, Hazine bono
larına uygulanan faizle değerlendirilmesi suretiyle.kendisine ödeme yapılır" deniyor. 

Biz bunu da uygun görmüyoruz; çünkü, bugün, enflasyonist şartlar o kadar ağır ki, faiz
ler bile enflasyonun arkasından yetişemiyor. 

Bu nedenlerle bir değişiklik teklifimiz vardır. Bu değişiklik teklifimizin birinci kısmında, 
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar" tabirinin mutlaka konulmasını istiyoruz; tıpkı 
Hükümet teklifinde olduğu gibi. 

İkinci olarak, satış bedeline, devlet tahviline uygulanan faizin uygulanması suretiyle bir 
bedel ödenmesi yerine, satış esnasında, Merkez Bankasının, en yakın tarihte ilan ettiği döviz 
bedeli üzerinden bir bedel ödenmesini teklif ediyoruz. ! 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum hayırlı olmasını diliyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hatip. 
CHP Grubu adına Sayın Hasan Akyol, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her 
Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Cum-
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huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Hepi
nizi, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Yurt dışından kaçak olarak getirilmeye çalışılırken, kaçak olan veya kaçak zannıyla güm
rüğe alınan, gümrükçe el konulan veya yurt içinden yurt dışına kaçak olarak çıkarılırken, ka
çak olan veya kaçak zannıyla alıkonulan eşyanın tasfiyesine dair olan bu tasarı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşüne göre yerinde bir kanun tasarısıdır. 

Tasanda da görüleceği üzere, 1.1.1977 tarihinden, 1.1.1992 tarihine kadar, 29 114 kaçakçı
lık dava dosyası birikmiştir. Bu tür davalar, çok çetrefil davalardır; çeşitli yazışmalar vesair 
nedenlerle, uzun süren davalardır. Mahkemelerin işi çoğaldığı gibi, dava, uzun süre sürünce
mede kalmakta, gümrüğe alıkonulan mat da, o süre içinde, ekonomik değerini yüzde 100'e 
varan oranda kaybetmektedir. Mal sahibi, davayı kazansa da, kaybetse de, olaydan büyük bir 
zararla çıkmaktadır. 

Bunun yanında, bu tür malların gümrük depolarında saklanması, büyük depo masrafları 
yanında, korunması için kişi istihdamını da gerektirmektedir. Bütün bunların yanında, güm
rüklerde, büyük yolsuzluk ve hatta hırsızlıklara sebep olunmaktadır. Bu nedenle, bu tasarıyı 
yerinde buluyoruz ve olumlu karşılıyoruz. 

Bu yasa tasarısı, bir birikimi eritme amacını güdüyor. Aslında, bu işe kesin bir çözüm 
bulunması gerekir. Bu yasa tasarısının kanunlaşmasıyla, bugüne kadar olan birikim eritilecek-
tîr; ama, bundan sonraki sorunlara çare olacak, birikimi önleyecek bir çözüm getirilse, daha 
doğru olacaktır kanısındayız. 

Böyle bir yasa yapılırken, mal sahibinin çıkarı daha ziyade göz önüne alınmalıdır, örne
ğin, ilgili kanunun 21 inci maddesine göre, gümrükte, kaçak olan veya kaçak zannıyla yakala
nan mal, teminat mukabilinde mal sahibine verilebilmektedir; yani, kaçak olan veya kaçak zan
nedilen mal yakalanıyor, sahibinden, değeri kadar teminat alınıyor ve hakkında dava açılıyor. 
Dava sonunda vatandaş haklı çıkarsa teminatını geri alıyor, davayı kaybederse teminatı Hazi
neye irat kaydediliyor. Bu durumda, devletin hiçbir zararı olmuyor. Vatandaş da o malı alıyor; 
ama, bedelini de ödemiş oluyor. Tatbikatı, bu şekilde, tüm mallarda yerleştirmekte yarar var
dır; yani, gümrükte yakalanan tüm malların teminat karşılığında sahibine verilmesi yerinde 
olacaktır kanısındayız ve bu suretle, bugüne kadar ortaya çıkmış tüm sakıncaların da bertaraf 
edileceği kanaatindeyiz. 

Getirilen tasarı da, "dava, ilgilinin lehine sonuçlanırsa, satış bedeli, satış tarihinden itiba
ren, dava sonuna kadar geçen süre için devlet tahvili faizi uygulanarak hak sahibine ödenir 
ve ekonomik mağduriyeti önlenir" denmektedir. Bence, hak sahibinin ekonomik zararı tama
men önlenmiş olmaz. Faiz, başlangıç tarihi, satış tarihi değil de, gümrükte el konulma tarihi 
olsa, belki bu iddia yerinde olabilir. Çünkü, bir mala gümrükçe el konulmasıyla, satış tarihi 
arasında birkaç yıl, belki daha fazla süre geçer, tşte, bu süre için de hak sahibi faiz alamayacak 
ve malına da kavuşamayacaktır. Bunu bir haksızlık olarak nitelendiriyoruz. 

Diğer bir husus olarak da "satışın tamamlanmasını müteakip, ihale konusu malı, satışta 
bulduğu değer üzerinden, sahiplerinin 7 gün içinde satın alma hakları vardır" denmektedir. 
Kaçak veya kaçak sayılan malın tasfiyesinde, ihalede belli olan değerle, mal sahibine, öncelikle 
alma hakkı tanımak adaletli görülebilir, öyle görüyoruz; ancak* aynı değerde satmayı istemek 
doğru değildir kanısındayız. Ona, bir bildirimle bu malın teklif edilmesi hakkaniyete uygun; 
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ama aynı değerle mal sahibine satmayı hakkaniyete uygun bulmuyoruz. Zira, o malı, o vatan
daş gümrüğe getirmeden önce bedava alıp getirmedi, bir bedel ödeyip oraya getirdi. O neden
le, bu bedel üzerinden, ihale bedeli üzerinden, mal sahibi, alma hakkını kullanırken, bir indi
rim, uygulanmasının hakkaniyete daha uygun olacağı kanısındayız. 

Bu konuda bir diğer husus da şudur : "7 gün içinde mal sahibine alma hakkı tanınır" 
deniyor. Ama, bu 7 gün, mal sahibine nasıl bildirilecektir? Eğer, mal sahibi, daha evvel haberi 
olup da, ihale günü oradaysa mesele yok, bunu bilecektir; ama, ihale bittikten, mal satıldıktan 
sonra, o gün orada yoksa, bu 7 günlük süre, ihale tarihinden itibaren mi; yoksa, bu bedeli 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren mi başlayacaktır? Bunu, yasa tasarısından anlamak, bul
mak mümkün değildir. Bu husus da muğlaktır ve bu hususun açıklığa kavuşmasında yarar gö
rüyoruz. / 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu mahzurlarına rağmen, genel olarak bu yasa tasa
rısını yerinde buluyoruz ve olumlu oy kullanacağımızı belirtiyor, hepinize saygılar sunuyoruz. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adıha Sayın Nahit Menteşe, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; evvelemirde, bu tasarıyı Yüce Meclise sevk ettiği için Hükümeti kutlamak isterim. Zira, he
piniz görüyorsunuz, gümrük deposu ve antrepo gibi yerlere gittiğinizde rezaletin cereyan etti
ğini müşahede ediyorsunuz. 

Bu konuyla ilgili, geçen gün televizyonda bir program yapılmıştı, çoğumuz bunu seyret
tik. Bakıyorsunuz, orada, senelerden beri bekleyen eşyalar var; çürümüş, bir türlü tasfiye edi
lememiş. Araba var, arabanın motoru yok; bisiklet var, bisikletin tekerleği yok; motosiklet var, 
motosikletin çeşitli aksamları alınıp götürülmüş... Yani, bu, devlet için bir utanç tablosudur 
değerli arkadaşlarım. Onun için, bu tasarının kabul edilmesinde zaruret vardır. Tez elden, güm
rüklerdeki bu eşyaların tasfiye edilmesinde kamu menfaati vardır. 

Değerli arkadaşım Ahmet Remzi Hatip, mülkiyet esasına önem verilmesi icap ettiğini söy
lediler. -

Buna iştirak etmemek mümkün değil; ama, senelerden beri bekleyen davalar var, bir türlü 
kesinleşemeyen davalar var, ondan sonra da antrepolarda yığılan eşyalar... Değerli arkadaşla
rım, bu malları, cesur bir kararla tasfiye etmek icap etmektedir. 

Burada, kesinleşmemiş, mülkiyet sahibinin haklarını koruyucu hükümler de vardır; ama 
bunu Cumhuriyet Halk Partisinin değerli üyesi arkadaşımız kısa olarak mütalaa ettiler. Saygı 
duyuyorum; ancak, artık bunun on gündü, onbeş gündü şeklinde münakaşasına girmekte fay
da yoktur değerli arkadaşlarım. Onun için "7 gün" hükmü muhafaza edilsin ve bir an önce 
bu utanç tablosundan kurtulalım istiyorum. 

Bunda, hem antrepo masrafları bakımından zaruret vardır hem de devlet bu malları mu
hafaza edememektedir; bunlar, orada teker teker yok edilmektedir. Mülkiyet sahibi, dava bitti
ği zaman zaten bir şey göremiyor ki! Bu mal, araba ise sadece kasasını görüyor, geri kalan 
parçaları çalınıp gidiyor... 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu kanun tasarı
sının sevk edilmesinden ve görüşülmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek için 
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huzurunuza geldim. Bu tasarının aynen kabulünde zaruret vardır. İnceledik, en ince ayrıntısı
na kadar baktık; Komisyonca değişiklik de yapıldı. O bakımdan, Komisyonun son kabul ettiği 
şekliyle kanunlaşmasında fayda vardır. 

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlarım. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Menteşe. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit 
Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak görüşle
rimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamın başında, önce burada takip edilen usul bakımından 
tenkitlerimi dikkatinize arz edeceğim. 

Biz, milletvekilleri olarak, belli bir gündemle Meclise geliyoruz. Burada, Meclise, Genel 
Kurula karşı -"Komisyon?.. Yok. Hükümet?.. Yok" denilerek, arkadaşlarımızın burada, Umumi 
Heyet içinde oturduldarı halde- âdeta bir hile yapılarak, birtakım kanun tasarı ve teklifleri at
lanmakta ve Hükümetin görüşülmesini istediği gündem maddesine gelinmektedir. 

Evet, bazı kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesi acil olabilir, buna itiraz etmiyoruz; 
ama bunun mekanizması var, Danışma Kurulu var. Hükümeti teşkil eden partilerin grup baş-
kanvekilleri konuyu Danışma Kuruluna getirirler, gündemin sırası değişir, biz de bunu biliriz. 
Bunu şunun için istiyoruz: Burada görüşülecek kanun tasarı ve tekliflerine, milletvekilleri ola
rak, anlayarak, bilerek ve hazırlık yaparak katılalım. Aksi takdirde, biz, burada el kaldırma 
makinesi durumuna düşüyoruz ve kanun tasarı ve teklifleri, anlamadan, dinlemeden, esasları
nı ve geçmişlerini kavramadan müzakere edilip geçiyor. 

Nitekim, geçenlerde, burada, milletvekillerinin emekliliğiyle ilgili bir kanun geçti... Son
radan hepiniz üzüldünüz, seçim çevrelerinde, gittiğiniz her yerde, seçmenler sizlere, bizlere ve 
hepimize, öncelikle bunu sordular... Niye?.. Tabiî, aynı usulle müzakeresi yapıldı, hatta kanu
na ek maddeler konulması hakkında, Plan ve Bütçe Komisyonu mutat dışı toplanarak, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda müzakere edilmediği halde, edilmiş gibi, "daha evvel olmuştur, usuldür" 
diye bu yol ittihaz edildi ve kanunlaştı. 

Onun için, bilhassa İktidar partilerinin grup başkanvekili arkadaşlarımızdan rica ediyo-, 
ruz, gündeme sadık kalınsın. Gündem değişecekse hay hay, usulü çerçevesinde değişsin; biz 
de o kanun tasarı ve tekliflerine göre hazırlık yapalım. Yoksa, burada bulunmamızın hikmeti 
yoktur. Yani, bu kanun tasarı ve teklifleri nasıl olsa geçecekse; biz anlamadan, dinlemeden,' 
tartışmadan geçecekse, o zaman, Meclisin varlığı ve fonksiyonları da tehlikeye düşürülmüş olur. 
Bu yolun tercih edilmemesini arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısıyla ilgili ikinci bir meseleyi belirtmek isterim. 
Hükümet, gelir gelmez vergi affı getirdi. Bugün de Çekle ilgili cezalara af getirdi ve yine 

şimdi, kaçakçılıkla ilgili cezalara bir nevi af getirilmektedir. 
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Bunun mahzurlarını burada dikkatinize arz edeceğim. Bunlar, doğru yollar değildir; bun
lar, fevkalade yanlış yollardır. Bir memlekette iki de bir af çıkarırsanız, koyduğunuz kanunları 
deldirirseniz, vatandaş itaat etmez, benimsemez ve sistem de bir noktada laçka olur. 

Maalesef, Türkiye'de hukuk sisteminin, on senede bir Anayasa yenilenmesine rağmen, bu
gün ne hale geldiğini görüyoruz ve bundan ıstırap duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, eski Millî Eğitim Bakanımız, burada, "Gümrüklerdeki eşyanın duru
mundan dolayı utanç duyuyorum" diyerek, mevcut durumu ifade ettiler; haklıdırlar. Ama, 
ben, öncelikle başka bir şeyden utanç duyuyorum : Bakınız, bu kanun tasarısının gerekçesinde 
-Hükümet tarafından getirilen gerekçede- "1.1.1977'den 1.1.1992 tarihine kadar 29 114 kaçak
çılık dosyası mahkemelerde bulunmaktadır" deniliyor. 

Biz, hukukî sistemi işletip, mahkemeleri, yeterli miktarda savcıya, hâkime ve karar meka
nizmalarını çabüklaştıran araç ve gereçlere kavuşturarak adil ve süratli bir şekilde çalıştıracak 
düzeni getirecek yerde, mahkemelerde birikme var diye, umumun vicdanını incitecek olan bir
takım uygulamalara gidiyoruz. , 

Ben, gerek kanun tekniği bakımından, hukuk anlayışı bakımından gerekse amme vicdanı 
bakımından, bunu fevkalade mahzurlu bulurum. Biz eğer, hukukî yolu çabuklaştırmışsak, bir 
dava, ondört onbeş sene beklemiyorsa, çok kısa zamanda davaları neticelendirecek tedbirleri 
getirmişsek -ki, bu mümkün bir tek, depo ücreti alma meselesi kalıyor. Bunları korumak, bir 
masrafa müncer oluyorsa, Gümrük İdaresiyle ilgili masraflar alınabilir. 

Bu değişiklikte endişe ettiğim bir husus daha var : Değerli arkadaşlar, bugün, devlet iha
leleri, üzülerek söylüyorum, maalesef birtakım babaların da kontrolünde, âdeta, mafyanın eli 
vasıtasıyla yönlendirilmektedir. Bunları hepiniz basında okuyorsunuz ve ihale babaları mem
leketimizde vardır. . 

Devlet ihalelerinin dışında, icra yoluyla satışlarda da birtakım mafya teşkilatları orada 
hazır bulunmakta; normal olarak, müzayedeye, açık artırmaya iştirak edecek olan vatandaşla
rın yolunu kesmekte, tehdit etmekte ve mani olmaktadır. Bu değişiklik ihale mafyasını daha 
da canlandıracak,- kanlandıracak bir yolu açmaktadır. Diğer bir endişem de budur. 

İkinci husus : Burada hileli ihaleler yapılacaktır. Malı gümrükte kalmış olan, şu veya bu 
sebeple -ki tasarıya bakarsak burada müsadere de var; kaçakçılık olaylarında ve kaçak mal ima
latında kullanılan tesislerin ve vasıtaların da müsaderesi burada var- gümrükte bulunan malla
rın ihalesinde birtakım tertip teklifler hazırlanacak ve istismara* sebep olacaktır; yani, salim 
bir ihale yapılamayacaktır. 

Ayrıca, bir yıl bekleme yolu olan bu yol, memlekete mal sokmak isteyen birtakım şebeke
leri de cesaretlendirecektir. 

Getirilmek istenen bu maddeyle, Gümrük Kanununun 141 inci maddesine atıfta bulunul
maktadır. Uzmanlar daha iyi bilirler ama, kanun tekniği bakımından bu tasarının eksik oldu
ğu kanaatiyle söylüyorum, 141 inci maddede şöyle ifade buyurulmaktadır : "140 inci madde 
kapsamına giren eşya ile çabuk bozulma ve telef olma tehlikelerine maruz bulunan, saklanma
sı masraf ve külfetti veya tehlikeli olduğu için, kanunî bekleme süreleri beklenemeyecek olan 
eşya satış suretiyle tasfiye edilir. Ancak, yolcu eşyası ile müsaderesi kesinleşen kaçak eşya için 
satıştan önce genel ve katma bütçeli dairelerle kamu. iktisadî teşebbüslerine tahsis yoluna 
gidilebilir" denilmektedir. , 
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Bu getirilen maddeyle hangi yol ihtiyar edilecektir? Yani, kamu kuruluşlarına tahsis yolu
na mı gidilecek, yoksa satışa mı arz edilecek? Bu, tasrih edilmemiştir. Zira, bir yıl bekleme 
süresi getirilmektedir. Bu, bir yıl sonra da otomatik olarak satışa gitme imkânını sağlamaktadır. 

Bir başka husus da şudur : Burada, satışı yapılacak olan malın değerinden, birtakım yer
lere para ödenmesi getirilmektedir. Bu para emanete alınacağına göre, kime ödenecek ve nasıl 
ödenecektir? Bunlar da belli değildir. 

Söylemek istediklerim bunlardır. 
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Tefekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın Keçeciler, buyurun efendim. . • . - . 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her 
Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili görüş ve 
düşüncelerimi arz ve ifade etmek üzere huzurlarınıza geldim. Bu vesileyle hepinize saygılar su
nuyorum. 

Bu malların tasfiyesini prensip itibariyle herkes kabul eder; ben de prensip itibariyle bu 
malların tasfiyesinden yanayım. Çünkü, gümrüklerde, değerinden fazla masraf yaparak bu mal
ları muhafaza etmenin mantığı yoktur. 

Ancak, bu işi halledebilmek için getirilen tasarıdaki, benim genel hukuk anlayışıma uy
gun düşmeyen bölümleri arz ve ifade etmek üzere söz aldım. 

Birinci husus : "Kamu davası açılan ve davanın açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ceza 
yargılaması kesin hükme bağlanmamış olan mallar hakkında satış işlemine başlanır*' deniyor. 

Ortalıkta bir ihtilaf var; devletle vatandaş bir ihtilaf halinde. Devlet "bu mal kaçaktır" 
diyor, vatandaş da "hayır, değildir" diyor. Bunu yargı çözecek... Daha, malın kaçak olup ol
madığı belli değilken, devlet olarak "ben senin malını satarım" diyorsunuz! 

Burada, gerçekten, mülkiyet hakkının ciddî manada bir ihlali mevzubahistir. Devlet ola
rak yapacağımız kanunlarda kaçakçılığı azaltacak tedbirler alalım; ithalat rejimimizi libere edelim 
kaçakçılığı ortadan kaldırılacak köklü tedbirler getirelim; hatta, Sayın Ayhan'ın dediği gibi, 
"kaçakçdıkla ilgili davaların azamî süresi bir yıldır, bir yıl içerisinde bitirilir, sona erdirilir" 
diyelim, bunları söyleyelim ama, hüküm kesinleşmeden, ihtilaflı bir konuda henüz ihtilaf çö
zümlenmeden, mülkiyetin kime ait olduğu belli olmadan, devlete, vatandaşın malını satma hak
kım verirsek, bu genel hukuk mantığı itibariyle yanlıştır. 

Maddedeki bir diğer yanlış : "Efendim, mal sahibini korumak için "devlet tahvili satışın
da oluşan yıllık faize göre vatandaşın hakkı verilir" deniliyor. 

Sanki, devlet, ilânihaye tahvil satmaya mecburmuş gibi!.. 
Devlet tahvili satmak, illâ yapılması gereken bir iş değildir beyler. Kanun çıkarıyoruz... 

Kanunlarda, daimî olabilecek ölçüler getireceksiniz; geçici ölçüler getiremezsiniz. Yarın bir hü
kümet çıkar, "devlet tahvili satmıyorum" der -inşallah, yeni oluşum iktidara gelince, bu dev
let, tahvil satmak mecburiyetinde kalmayacaktır- o zaman bu madde nasıl yürütülecektir? Devlet 
tahvili olmazsa, bu madde nasıl yürütülecektir?.. 

Kanuna böyle ölçü koyamazsınız. Öyle bir kriter, öyle bir ölçü koymuşsunuz ki, "Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti geçici" veyahut da "ilânihaye tahvil satarak geçinmek mecburiyetinde kalan 
bir devlettir" diyorsunuz bu maddeyle, zımnen. Bu da, devletimize yapılmış bir bühtandır, doğru 
değildir. 
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Prensip itibariyle, biriken, artık muhafazasında zaruret olmayan malların tasfiyesi, güm
rük depolarının boşaltılması esastır. Tasarı, fikir itibariyle doğrudur; ama, getiriliş biçimi yan
lıştır, kanun tekniği açısından yanlıştır. Onları arz ve ifade ettim, hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre-Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan 
Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendine ve 48 inci maddesine göre teslim 
alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalarından, sahip ve/veya taşıyıcıları hakkında 
kamu davası açılan ve davanın açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ceza yargılaması kesin hük
me bağlanmamış olanlar, 1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 141 inci maddesine göre sa
tılarak tasfiye edilir. Ancak, satışın tamamlanmasını müteakip ihale konusu malı satışta bul
duğu değer üzerinden, sahiplerinin 7 gün içerisinde satınalma hakları vardır. Satış bedeli Ha
zine emanetine alınır. Yargılamanın tasfiye edilen eşya, alet ve taşıma vasıtalarının sahip ve/ve
ya taşıyıcısının lehine sonuçlanması halinde, satış bedeli, satış tarihi esas alınarak bu tarihe 
en yakın günde gerçekleştirilen Devlet Tahvili ihalesinde oluşan yıllık faiz oranları ortalaması 
üzerinden her yıl için yeniden hesaplanan tutarlar ile birlikte hak sahibine ödenir. Emanete 
alınma şekli ile ödeme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 21 inci maddesine göre teminatla 
iade edilmiş eşya için bu Kanun hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; kaçakçılıkla ilgili olan tasarının 1 inci maddesi hakkında Refah Partisi Grubu adına görüş
lerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, tasarının 1 inci maddesinde "7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılı
ğın Men ve Takibine Dair Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendine 
ve 48 inci maddesine göre teslim alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalarından, sa
hip ve/veya taşıyıcıları hakkında kamu davası açılan ve davanın açıldığı tarihten itibaren 1 yıl 
içinde ceza yargılaması kesin hükme bağlanmamış olanlar, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
değişik 141 inci maddesine göre satılarak tasfiye edilir" denmektedir. 

Burada, 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında, "Satılması veya kullanılması yasak olma
yan kaçak maddeler ait olduğu en yakın gümrük veya tekel idaresine, bulunmayan yerlerde 
mal memurluğuna belge karşılığı teslim olunur" denmektedir. 

Yine, bu çıkarılmış olan kanunun getirilmiş olan 48 inci maddesindeyse, "Kaçakçılıkta 
kullanılan taşıma araçları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanılan araç, gereç ve maki-
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neler zaptolunarak, ilgili idareye derhal teslim olunur, tdare, korunması, külfeti veya masrafı 
gerektiren bu gibi araç, gereç, taşıma aracı ve makineleri, bu kanunun 24 üncü maddesinde 
belirtilen esaslar dairesinde tasfiyeye tabi tutabilir" denmektedir. 

Değerli arkadaşlar, burada 48 inci maddede -onu dikkatinize arz etmek için söz almış 
bulunuyorum- bakın "kaçakçılıkta kullanılan taşıma araçları ve kaçak maddelerin yapılma
sında kullanılan araç, gereç ve makineler..." denmektedir. 

Bu, bir tesis de olabilir. Çünkü, bugün bazı kaçak mallar, bir proses ünitesinde, belli bir 
tesiste imal edilmektedir. Bu, buraya da el koyacak, komple tesisi de satacaksınız demektir. 
Yani, bir yılda dava bitmedi diye, bir kişinin, geçimini sağladığı bir tesisi, memleket ekonomi
sine faydalı olan bir tesisi komple satışa arz edeceksiniz! Ayrıca, 48 inci maddeye atıfta bulu
nan bu kanunun bu hali de ileride birtakım mahzurlar ortaya çıkaracaktır. 

Bunları dikkatlerinize arz etmek için söz aldım. ' 
Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan' 195 sıra sayılı Tasfiye Kanun Tasarısının Madde - 1 , ilk cümlesine, (...bu 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar...) ibaresinin eklenmesini; 
Üçüncü cümlenin ise, (Yargılamanın tasfiye edilen eşya, alet ve taşıma vasıtalarının sahip 

ve/veya taşıyıcısının lehine sonuçlanması halinde, satış bedeli, satış tarihi esas alınarak bu târi
he en yakın günkü T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Amerikan Dolanna çevrilerek 
hesaplanan tutar, hak sahibine ödenir.) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. * 

Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan 
Konya Sakarya 

Lütfü Esengün Ömer Ekinci 
Erzurum Ankara 

Abdulilah Fırat • Lütfi Doğan 
Erzurum Gümüşhane 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. . ' ' ' • . ' 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, madde eklenmesine dair bir önerge daha var fakat, bu, yeni bir kanun teklifi 

mahiyetindedir. Görüşülmekte olan tasarı, el konulmuş mallarla ilgili; halbuki, bu, Kızılayın 
dışarıdan iktisap ettiği mallarla ilgilidir. Ayrıca, Sayın Necmi Hoşver Komisyonun üyesidir imza 
noksanı da vardır. Bu nedenlerle önergeyi muameleye koymamıza imkân yoktur. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
AHMET DERİN (Kütahya) — Karar yetersayısı istiyoruz. (DYP sıralarından, "Oylama

ya geçildi" sesleri) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Son maddeyi okutuyorum : 
Karar yetersayısını şimdi ararız efendim. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
FETULLAH ERBAŞ (Van) — Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Çalışma süremizin dolmasına çok az süre kaldığı için, 10/77, 10/78, 10/82 esas numaralı 

Meclis araştırması önergeleri ve sözlü soruları görüşmek için, 19 Ocak 1993 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 

e ir 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

. A ) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, TESTAŞ'ta işten çıkarılan bir grup işçiye 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/470) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
tstanbul 

Soru : TESTAŞ Yönetim Kurulu 23.10.1992 tarihli kararı ile 23 kişinin işine son. verilmiştir. 
1. tşine son verilenlerin sicil, liyakat, tecrübe sorunları yar mıdır? 
2. İşlerine niçin son verilmiş, her bir kişi için ayrı ayrı gerekçe nedir? 
3. Yeni işe alınan 28 kişinin liyakat ve tecrübesi nedir? 
4. Yeni işe alınanların işten çıkarılanlara göre üstünlükleri nedir? (Tecrübe, mezun oldu

ğu okul, v.b.) 
5. tşten çıkarılanların yerine daha,tecrübesiz ve vasıfsız eleman alındığı iddiası vardır. 

TESTAŞ Yönetiminin partizanca baskı altında çalıştırıldığı iddiasına ne diyorsunuz? SHP ve
ya DYP'li Bakan, milletvekili veya örgütlerden TESTAŞ'a yapılan atamalarla ilgili yazılı veya 
sözlü ne gibi talepler aldınız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.002-2.03/03637 14.1.1993 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Miller Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 4.12.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/470-2821/13928 sayılı yazınız. 
tstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan TES

TAŞ ile ilgili yazılı soru önergesi tetkik edilmiştir. 
önergede yer alan sorulara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

önergeye tlişkih Cevaplar : 
TESTAŞ Yönetim Kurulu 23.10.1992 tarihli toplantısında, Genel Müdürlükçe yapılan de

ğerlendirmeler sonucunda Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak uyumsuz ve verimsiz olduğu belir
lenen personelin iş akitlerinin feshedilmesini uygun bulmuştur, tş akdi feshedilen söz konusu 
personelin isimleri ile görev unvanları ve meslekleri ekte sunulmuştur. 

Yeni işe alınan kişilerin iş akdi feshedilenlerle bir ilgisi bulunmamakta olup, atamaları yu
karıda belirtilen iş akdi fesih kararından önce gerçekleşmiştir. Göreve yeni atanan elemanlar 
yapılan sınavda başarı gösteren ve öğrenimleri yeterli olan kişilerdir. Sözkonusu atamalara ko
nu olanların isimleri, görev unvanları ve öğrenim durumları ilişikte sunulmuştur. Yeni göreve 
başlayan elemanların şirket faaliyetlerinde başarılı olacakları kanaati Yönetim Kurulunda oluş
muştur. 
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Yapılan atamalar politik amaçlarla değil, Şirket Yönetimince işin gereğine uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cavit Çağlar 

, Devlet Bakanı 

tş Akitleri Fesh Edilen Personelin tsim ve Unvanları Aşağıdaki Gibidir 
Adı soyadı Görev unvanı Mesleği 

•1. 

2. 

3-
. 4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16, 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Macit Gün 
Bülent Ünlü 
Mahmut Doğan 
Ali Bilgen 
Perran Yılmaz 
Minteha Çallı. 
Mahmut Gürdoğan 
İsmail Karayılan 
Doğan Kaplan 
Cavit Sünel 
Sedat Günaydın 
Sıtkı Sencer 
Adnan Savaş 
Celalettin tmer 
Lamia Demir . 
Engin özuçar 
Bülent Yeşildal 
Hüseyin Harmanlı 
Pınar özdamar 
Zafer Çakıcı 
Mustafa Çağlar 
Müjdat Türkilli 

Koordinatör 
Müşavir 
Pazarlama ve Satış Daire Başkanı 
İnşaat Şb. Müdürü 
Personel Şb. Müdürü 
Sekreter/Daktilograf 
Satış Müdürü 
Tesis Müdür Yrd. Teknik 
Tesis Müdür Yrd. İdarî 
Personel Şb. Müdürü 
Satınalma Müdürü 
Dışalım Şefi 
Kalite Kont Şefi 
Üretim Haz. Şefi 
Sekreter 
Şoför 
Assamble Müdürü 
Teknik Müşavir 
Üretim Mühendisi 
Personel Şefi 
Atölye Şefi 
Ambar Şefi 

Elektronik Yük. Müh. 
Fizik Mühendisi 
iktisatçı 
İnşaat Mühendisi 
Sekreter 
Teknik Ressam 
İktisatçı 
Elekt. Yük. Müh. 
iktisatçı 
Fransızca Öğrt. 
Sevk ve idareci 
Kimya Mühendisi 
Endüstri Mühendisi 
Teknisyen 
Sekreter 
Şoför 
Fizik Müheri'disi 
Tekniker 
Fizik Mühendisi 
Mimar 
Makine Mühendisi 
Arkeolog 

Yeni tşe Alınan 28 Kişinin tsim ve Unvanları Aşağıdaki Gibidir 
Adı soyadı Görev unvanı Mesleği 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Ali Doğan 
Erol Bayraktaroğlu 
irfan Buzlupınar 

• Hakan Çakıl 
Erdem Heral 
F. Nafiz tmamoğlu 
Oğuzhan İçden 
Bülent Kölüksüz 
Doğan özer 
özlem öken 

Genel Müdür Yrd. 
idarî ve Malî işler Daire Başkanı 
Danışman 
Pazarlama Memuru 
Genel Müdür Yrd. 
Muhasebe Memuru 
Satınalma Memuru 
Pazarlama Memuru 
Pazarlama Memuru 
Endüstri Mühendisi 

Üniversite 
Üniversite 
Yüksek Okul 
Yüksek Okul 
Üniversite 
Üniversite 
Üniversite 
Yüksek Okul 
Lise 
Üniversite 



11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

T.B.M.M. 

Adı soyadı 

Ayşenur Şentürk 
Meral Şayh 
Birsen Toy 
A. Fuat Kahraman 
Nurettin Puğay 
Atilla Açdoğuran 
A. Coşkun Boylan 
Tevfik Şengül 
Saniye Ertürk 
Koksal tnan 
M. Faik Kayagil 
Yeter Kılıç 
K. Mehmet Ömer 
Ertan Şama (Asker 
Dönüşü) 
Oktay Tasdöğen 
Hülya Ünal 
Ayhan Atılgan 
Hülya Güderen 

B : 55 14 . 1 

Görev unvanı 

Fizik Mühendisi 
Sekreter/Daktilo 
Büro Memuru 
Fizik Mühendisi 
Satınalma Memuru 
Satınalma Memuru 
Satınalma Memuru 
Muhasebe Memuru 
Fizik Mühendisi 
Teknisyen 
Makine Mühendisi 
Elektronik Müh. 
Elektronik Müh. 

Teknisyen 
Memur 
Sekreter/Daktilo 
Elektronik Müh. 
Üretim Mühendisi 

l . 1993 O : 2 

Mesleği 

Üniversite 
Lise 
Lise 
Üniversite 
Yüksek Okul " 
Lise 
Yüksekokul 
Üniversite 
Üniversite 
Meslek Lise 
Üniversite 
Üniversite 
Üniversite 

Meslek Lise 
Meslek Lise 
Meslek Lise 
Üniversite 
Üniversite 
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Yasama Yılı : 1 

(S. Sayısı: 77) 

Adana Milletvekili Halît Bağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Öde
melerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hak
kında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka

nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki 
Kanunun 16 ncı Maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifim ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 30,12.1991 
Holü Dağlı 

Adana 

GENEL GEREKÇE 

Kambiyo senetleri arasında yer alan "Çek", ticarî hayatta ve günlük yaşamımızda para 
yerine kullanılan bir ödeme aracıdır. 

Çekin hukukî özellikleri ve doğurduğu sonuçlar, Türk Ticaret Kanununun 692-735 inci 
maddeleri arasında düzenlenmiş olmakla birlikte; karşılıksız çek kullanımını önleyici etkin yap
tırımlar bu maddelerde öngörülmediği için, 19.3.1985 gün ve 3167 sayılı "Çekle ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun" yürürlüğe konulmuştur. 

3167 sayılı Kanunun kabulünden önce, karşılıksız çek keşide etme fiili, T.B.M.M.'nin eski 
bir yorum kararına dayanılarak, dolandırıcılık suçu olarak kabul edilmiş ve uzun yıllar bu doğ
rultuda uygulama yapılmışsa da Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesinde düzenlenen do
landırıcılık suçunun unsurlarının kanıtlanmasmdaki zorluk nedeniyle, kötü niyetli çek keşide-
cileri hakkında açılan kamu davalarının çoğu, beraatle sonuçlanmıştır. 

Gerek Türk Ticaret Kanunundaki hükümlerin, gerekse Türk Ceza Kanunundaki 503 ün
cü madde hükmünün yetersizliği nedeniyle, çek hamillerini koruma amacı ile 1972 tarihli Fransız 
Çek Yasasından esinlenerek, 3167 sayılı Yasa, yürürlüğe konulmuştur. 

3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, karşılıksız çek keşide etme suçla
rı, çek hamilinin şikayetine bağlı tutulmuş ve hükmün kesinleşmesine kadar, şikâyetten vaz geçme, 
geçerli sayılmıştır. 

3167 sayılı Kanun ile ilgili Hükümet Tasarısında, hükmün kesinleşmesinden sonra dahi, 
şikâyetten vaz geçmenin geçerliliği kabul edildiği halde, T.B.M.M.'de yapılan bir değişiklikle, 
vaz geçmenin geçerliliği, hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreç ile sınırlı tutulmuştur. 

Anılan yasanın amacımn, çek hamillerini korumak ve bunların çeke bağlı haklarına ka
vuşmalarını sağlamak olmasına karşın, uygulamada bazı kötü niyetli çek hamillerinin, şikâ
yetlerinden vaz geçmek için, keşidecilerden astronomik meblağlar talep ettikleri ve bu hakları
nı, bir tür şantaj aracı olarak kullandıkları görülmektedir. 

Dönem: 19 

T. B. M. M. 
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Uyglamada görülen bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacı ile 3167 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılması, zorunlu görülmüştür. Yapılan bu değişik
likle iki önemli yenilik getirilmektedir. 

a) Şikâyetten vaz geçme, hükmün kesinleşmesinden sonra dahi geçerli kılınarak, binler
ce kişinin cezaevlerine girmesi önlendiği gibi, zina suçu gibi, takibi şikâyete bağlı suçlardaki 
vaz geçmenin, hükmün kesinleşmesinden sonra dahi geçerli olduğu bazı suçlara ilişkin ilkeler 
arasında da parelellik sağlanacaktır. 

b) Yasanın temel amacı, çek hamillerini korumak ve onların mağduriyetlerini önlemek 
olduğuna göre, çek keşidecisine, soruşturmanın her aşamasında ve hükmün kesinleşmesinden 
sonra dahi, çek bedelinin % 10 tutarındaki tazminat ve çekin keşide tarihinden itibaren hesap 
edilecek gecikme faizi ile birlikte hamil adına muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine 
yatırılması halinde, kamu davasının, eğer hüküm kesinleşmiş ise, cezanın ortadan kaldırılma
sına, vaz geçme şartı aranmaksızın olanak sağlanmıştır. • 

Esasen böyle bir hüküm, düzeltme hakkı ile ilgili olarak, 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasının 
son cümlesinde de yer almış bulunmaktadır. 

16 ncı maddede geçen "gecikme faizinden" maksat, T. C. Merkez Bankasının kısa vadeli 
krediler için öngördüğü reeskont faizidir. 

Uygulamada görülen aksaklıkları ve yakınmaları gidermek, belli tür suçlar için öngörü
len ilkelerde yeknesaklığı sağlamak amacı ile işbu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ -

1. Kanunun 1 inci maddesi ile 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
2 nci cümlesi değiştirilerek, şikâyetten vaz geçmenin geçerliliği, hükmün kesinleşmesinden son
rasına da teşmil edildiği gibi, keşideciye, çek bedelinin karşılıksız kalan kısmının °/o 10 tazmi
natı ve keşide tarihinden itibaren işleyecek gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya, hamil 
adına yatırılması halinde de, vaz geçme şartı aranmaksızın, kamu davasının ve cezanın orta
dan kaldırılmasına olanak sağlanmak suretiyle, uygulamada görülen haksızlıklar ve yakınma
lar giderilmiştir. 

2. 2 nci madde, yürütme ile ilgilidir. 
3. 3 üncü madde, yürürlük tarihi ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Âdakt Komisyonu • 28.4.1992 
Esas No. : 2/69 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın; 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşül
müş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 



Teklifin çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi 
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki ICanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ba
şında yer alan "Madde 16 - Fıkra 2" ibaresi kanun tekniğine uygun görülmediğinden metin
den çıkarılmış, aynı gerekçe ile 3 üncü madde 2 nci madde olarak, 2 nci madde 3 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arzolunur. 

Başkan 
Cemal Şahin 

Çorum 
Sözcü 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Üye 
Cemil Erhan 

Ağrı 
Üye . 

Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 
Üye 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Mehmet Fevzi Şihanltoğlu 
Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Ali Yalçın Oğütcan 

Adana 
Kâtip 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Üye 
Hali Şıvgın 

Ankara 
Üye ' 

Elaattin Elmas 
istanbul 

Üye 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

(Çekinser) 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 



ADANA MİLLETVEKİLİ HALİT DAĞLI'NIN TEKLİFİ 

3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 16.— Fıkra 2. Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hamilinin şikayetine 
bağlıdır. Şikâyetten vaz geçmekle, kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılmasına karar ve
rileceği gibi, keşidecinin çek bedelinin karşılıksız kalan kısmını °/o 10 tazminatı ve gecikme fai
zi ile birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine yatırmış bulunması halinde de, vaz 
geçme şartı aranmaksızın, kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılmasına karar verilir. Fiili 
işleyenin 8 inci maddeye göre düzeltme hakkını kullanmak suretiyle hamilin zararını karşıla
mış olması veya düzeltme hakkı yoksa, anılan maddede belirtilen müddet içinde çek bedelinin 
karşılıksız kalan kısmını °/o 10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya veya 
herhangi bir şubesine yatırmış bulunması halinde şikâyet hakkı doğmaz." 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanu
nun 16 ııcı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hamilinin şikâyetine bağlıdır. Şikâyetten vaz
geçmekle, kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılmasına karar verileceği gibi, keşidecinin 
çek bedelinin karşılıksız kalan kısmını °7o 10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap 
bankaya veya herhangi bir şubesine yatırmış bulunması halinde de vaçgeçme şartı aranmaksı
zın, kamu davasının ve cezamn ortadan kaldırılmasına karar verilir. Fiili işleyenin 8 inci mad
deye göre düzeltme hakkını kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış olması veya dü
zeltme hakkı yoksa, anılan maddede belirtilen müddet içinde çek bedelinin karşılıksız kalan 
kısmını % 10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir şubesi
ne yatırmış bulunması halinde şikâyet hakkı doğmaz." 

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

:iSslfiP-
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M.- (S. Sayısı: 195) 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve 
Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Va
sıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/462) 

T.C. 
Başbakanlık 22.10.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü , 

I Say/ :. B.02.0.KKG/101-426/06880 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

i Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
12.10.1992 tarihinde kararlaştırılan "Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak 
ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

| Gereğini arz ederim. . 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

! 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası
nın (3) numaralı bendine ve 48 inci maddesine göre teslim alınan her çeşit kaçak eşya, alet 
ve taşıma vasıtalarının tasfiyesinin yapılabilmesi için, müsadere kararının; bu eşyaların sahibi
ne jiade edilebilmesi için de, bu konudaki yargı kararının kesinleşmesi gerekmektedir. 

j Uygulamada, yargı kararının kesinleşmesi uzun bir süreyi almakta, davaların kısa zaman
da sonuçlandırılması mümkün olamamaktadır. Bu süre içinde sözkonusu eşya gümrük idaresi 
veya gümrük idaresi denetimindeki sundurma, antrepo ve bu mahiyetteki ambar ve depolarda 
muhafaza edilmekte, kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya miktarlarındaki birikime paralel 
olarak da yeni ambar, sundurma ve depo inşa edilmekte veya kiralanmaktadır. Eşyanın muha
fazası sırasında bina ve personel ihtiyacının Hazineye getirdiği malî yükünyanı sira, gösterilen 
tüm ihtimama rağmen muhafaza süresince teknik özelliklerden, zaman ve tabiat şartlarından 
dolayı yıpranma, demode olma ve bozulma gibi sorunlar meydana- gelmekte, bu ve benzeri 
çeşitli sebeplerle hem eşyanın muhafazasında güçlükler ortaya çıkmakta ve hem de eşya eko
nomik değerini her geçen gün kaybederek atıl bir vaziyette bekletilmekte ve neticede bozulan 
eşyalar imha edilmektedir. Bunun sonucunda da, ülke ekonomisi, sözkonusu eşyanın kullanıl
dığında yaratacağı değerlerden mahrum kalmakta ve gerek idare ve gerekse vatandaş açısından 
büyük problemler ortaya çıkabilmektedir. Teknolojinin süratle gelişerek değiştiği günümüzde, 
genellikle 3 - 9 yıl süren bir dava sonucunda ambarda bekleyen bir malın sahibine iadesi de, 
aslında ilgili açısından cazibesini yitirmektedir. 
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Halen, 1.1.1977 tarihinden 1.1.1992 tarihine kadar açılan kaçakçılık dava dosya sayısı 29 
114'tür. Yaklaşık olarak dava konusu olan giriş kaçağı eşyanın CİF kıymet toplamı 329,2 mil
yar TL., çıkış kaçağı eşyanın FOB bymet toplamı da 232,4 milyar TL.'dir. Bugün, geçen süre 
sonunda bu miktar daha da artmış olup, değerlemenin 14 yıllık döviz kuruna göre yeniden 
yapılması halinde, sözkonusu meblağ daha büyük tutarlara ulaşacaktır. 

Yukarıda belirtilen birikimin ve bu suretle meydana gelen olumsuz durumların ortadan 
kaldırılması için, kaçak ve kaçak zannı ile el konulan eşyalardan, ilgili Kanunun 21 inci mad
desi uyarınca teminat mukabili sahibine iade edilenler dışında kalan ve Kanunun yürürlük ta
rihine kadar ceza yargısı sonuçlanamayanların satılarak süratle ekonomiye kazandırılması sağ
lanacaktır. 

Yapılan düzenlemeyle güdülen amaç, belirli bir tarihe kadar el konulan ve kamu davası 
açılan sözkonusu malların millî ekonomiye ilk hal ve değerleriyle kazandırılması olduğundan, 
tasarıda kamu yararı bulunmaktadır. 

Davanın ilgilinin lehine sonuçlanması halinde, satış bedeli, satış tarihinden itibaren dava 
sonuna kadar geçen süre için Devlet Tahvili faizi uygulanmak suretiyle hak sahibine ödenerek 
bunların ekonomik mağduriyeti de önlenmektedir. 

Ayrıca, tasfiyeye tabi tutulan eşya, alet ve taşıma vasıtalarının sahiplerine, öncelikle satın 
alma hakkı da öngörülmektedir. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Yapılan düzenleme ile, 1918 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü çerçeve

sinde kaçak zannı ile tutulan giriş veya çıbş kaçağı eşya ve bunların naklinde kullanılan araç
ların sahip veya taşıyıcılarınca istenen ve teminat mukabili iadesine karar verilenler dışında ka
lan ve haklarında kamu davası açıldığı halde, Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen 1 yıl 
içinde yargılanması sonuçlanmayan her çeşit eşya, alet ve taşıma vasıtalarının, 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun değişik 141 inci maddesi çerçevesinde satılarak tasfiyeye tabi tutulması sağlan
maktadır. 

Satılarak tasfiyeye tabi tutulan kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtaları, bilahara davanın ilgi
lilerin lehine sonuçlanması halinde, iadesi gereken eşyanın satış bedeli, nihaî karar tarihine ka
dar geçecek süre için Devlet tahvillerine uygulanan faiz tutarı ile birlikte hak sahiplerine öde
necek ve bu suretle hak sahiplerinin mağduriyeti de önlenebilecektir. Ayrıca, tasfiyeye tabi tu
tulan eşya, alet ve taşıma vasıtalarının sahiplerine, ihale konusu malı satışta bulduğu değeri 
üzerinden öncelikle satınalma hakb tanınmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi v 

Plan ve Bütçe Komisyonu 5.11.1992 
Esas No. : 1/462 
Karar No. : 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 22.10.1992 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının 
Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 3.11.1992 tarihinde yaptığı 7 nci birle
şimde Hükümeti temsilen Maliye ve Gümrük Bakanının başkanlığında Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 23 üncü maddesi
nin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendine ve 48 inci maddesine göre teslim alınan her çeşit ka
çak eşya, alet ve taşıma vasıtalarının tasfiyesinin yapılabilmesi için müsadere kararının; bu eş
yaların sahibine iade edilebilmesi için de, bu konudaki yargı kararının kesinleşmesi gerekmektedir. 

Uygulamada, yargı kararının kesinleşmesi uzun bir süreyi almakta, bu süre içinde sözko
nusu eşya gümrük idaresi veya gümrük idaresi denetimindeki sundurma, antrepo ve bu mahi
yetteki ambar ve depolarda muhafaza edilmekte, eşyanın muhafazası sırasında bina ve perso
nel ihtiyacının Hazineye getirdiği malî yükün yanı sıra, bu eşyalarda; muhafaza süresince tek
nik özelliklerinden, zaman ve tabiat şartlarından dolayı yıpranma, demode olma ve bozulma 
gibi sorunlar meydana gelmekte, çeşitli sebeplerle hem eşyanın muhafazasında güçlükler orta
ya çıkmakta, hem de eşya ekonomik değerini her geçen gün kaybederek atıl bir vaziyette bekle
tilmekte ve neticede bozulan eşyalar imha edilmektedir. Bunun sonucunda da, ülke ekonomi
sini, sözkonusu eşyanın kullanıldığında yaratacağı değerlerden mahrum kalmakta, gerek idare 
gerekse vatandaş açısından büyük problemler ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin süratle gelişe
rek değiştiği günümüzde, yıllarca süren bir dava sonucunda ambarda bekleyen bir malın sahi
bine iadesi de, ilgili açısından cazibesini yitirmektedir. 

Tasan ile, gümrük depolarındaki birikimin ve bu suretle meydana gelen olumsuz durum
ların ortadan kaldırılması için, kaçak ve kaçak zannı ile el konulan eşyalardan, 1918 sayılı Ka
nunun 21 inci maddesi uyarınca teminat mukabili sahibine iade edilenler dışında kalan ve hak
larında kamu davası açıldığı halde, Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen 1 yıl içinde yargı
lanması sonuçlanmayanların satılarak ekonomiye kazandırılması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
— Yerinde bir düzenleme olduğu, bu sayede çoğunluğu 14 yıldır gümrüklerde bekleyen, 

hatta içlerinde 20 - 25 yıl bekleyenler de bulunan eşyaların hem muhafaza masrafından kurtu-
lunacağı hem de satılması yoluyla ekonomiye kazandırılacağı, 

— Getirilen düzenlemenin bir defaya mahsus olması yerine süreklilik arz etmesinin daha 
isabetli olacağı, 

— Tasfiye edilecek eşyanın sahiplerine yazılı tebligatta bulunulmasının daha yararlı olacağı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 
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— Gümrüklerde biriken ve müsaderesi kesinleşmiş olan giyim eşyalarının Türkiye Kızılay 
Derneğine devrinin mümkün kılınması suretiyle Türk Kızılayına bir kadirşinaslık örneği gös
terilmiş olacağı, 

Gibi hususlar dile getirilmiştir. 
Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 
— Uygulamanın süreklilik arz etmesinin Anayasa ve mülkiyet hakkını zedeleyici olabile

ceği ve bu konuda tartışmalara yol açabileceği, bu nedenle bir defaya mahsus olarak çıkartıl
ması suretiyle mevcut birikimin tasfiye edileceği, kaldı ki mal sahibine rüçhan hakkı tanındığı 
ve elde edilen gelirin Hazineye irat kaydedilmeyip, emanete alınacağı, yargılamanın ilgilinin 
lehine sonuçlanması halinde, satış bedelinin, satış tarihinden dava sonuna kadar geçen süre 
için Devlet Jahvili faizi uygulanmak suretiyle hak sahibine ödenmesi suretiyle bunların ekono
mik mağduriyetinin de önleneceği, ancak hukukî bir zemin bulunabilirse bir değişiklikle uy
gulamanın devamlı hale getirilebileceği, 

— ilgiliye yazılı tebligat yapılmasının bürokratik açıdan zor olduğu ve çok zaman alaca
ğı, zaten satıştan önce basın ve ilan kurumları aracılığı ile iki kez duyuru yapılacağı, 

— Müsaderesi kesinleşen giyim eşyalarının Kızılay'a devrinin şimdilik mümkün olmadığı, 
bunun sistemi bozucu bir nitelik taşıdığı çünkü müsadere kesinleşmeden satışın gerçekleşece
ği, ancak hukukî bir imkân bulunabilirse gerekli düzenlemenin yapılabileceği 

İfade edilmiştir. 
Yapılan bu görüşmelerden sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek 

maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesinde yer alan "...bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar..." iba

resi uygulamada devamlılık sağlamak amacıyla metinden çıkarılmış ve madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. . 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen, kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan . , Sözcü 
llyas Aktaş Mahmut öztürk 

Samsun Aksaray 
Üye Üye 

Timurçin Savaş Halil Demir 
Adana Aksaray 

Üye Üye 
Mehmet Nedim Budak Veysel Atasoy 

Ankara Antalya 
Üye üye 

Cengiz Altmkaya Hüseyin Balyalı 
' - ' Aydın Balıkesir 

Üye Üye 
Melih Pabuççuoğlu Zeki Ergezen 

Balıkesir Bitlis 
imzada bulunamadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 
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Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
M, Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

- Ü y e 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
İbrahim Kumaş 

Tokat 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 

Üye 
Bahattin Alagöz 

Gaziantep 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 

Üye 
Z Selçuk Maruflu 

İstanbul 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 

Üye . 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Hasan Peker, 

Tekirdağ 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit 
Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendine ve 48 inci maddesine göre teslim 
alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalarından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar sahip ve/veya taşıyıcıları hakkında kamu davası açılan ve davanın açıldığı tarihten itiba
ren 1 yıl içinde ceza yargılaması kesin hükme bağlanmamış olanlar, 1615 sayılı Gümrük Kanu
nunun değişik 141 inci maddesine göre satılarak tasfiye edilir. Ancak, satışın tamamlanmasını 
müteakip ihale konusu malı satışta bulduğu değer üzerinden, sahiplerinin 7 gün içerisinde sa
tmalına hakları vardır. Satış bedeli Hazine emanetine alınır. Yargılamanın tasfiye edilen eşya, 
alet ve taşıma vasıtalarının sahip ve/veya taşıyıcısının lehine sonuçlanması halinde, satış bede
li, satış tarihi esas alınarak bu tarihe en yakın günde gerçekleştirilen Devlet Tahvili ihalesinde 
oluşan yıllık faiz oranları ortalaması üzerinden her yıl için yeniden hesaplanan tutarlar ile bir
likte hak sahibine ödenir. Emanete alınma şekli ile ödeme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 21 inci maddesine göre teminatla 
iade edilmiş eşya için bu Kanun hükmü uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit 
Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendine ve 48 inci maddesine göre teslim 
alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalarından, sahip ve/veya taşıyıcıları hakkında 
kamu davası açılan ve davanın açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ceza yargılaması kesin hük
me bağlanmamış olanlar, 1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 141 inci maddesine göre sa
tılarak tasfiye edilir. Ancak, satışın tamamlanmasını müteakip ihale konusu malı satışta bul
duğu değer üzerinden, sahiplerinin 7 gün içerisinde satınalma hakları vardır. Satış bedeli Ha
zine emanetine alınır. Yargılamanın tasfiye edilen eşya, alet ve taşıma vasıtalarının sahip ve/ve
ya taşıyıcısının lehine sonuçlanması halinde, satış bedeli, satış tarihi esas alınarak bu tarihe 
en yakın günde gerçekleştirilen Devlet Tahvili ihalesinde oluşan yıllık faiz oranları ortalaması 
üzerinden her yıl için yeniden hesaplanan tutarlar ile birlikte hak sahibine ödenir. Emanete 
alınma şekli ile ödeme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 21 inci maddesine göre teminatla 
iade edilmiş eşya için bu Kanun hükmü uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

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

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. BataUı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
E. Ceyhun 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıhası 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Tbpçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı V. 
İ. Tez 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalt 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 195) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Z€ÜP>J 
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TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEM! 
55 İNCİ BİRLEŞİM 14 . 1 . 1993 Perşembe Saat : 15.00 

i' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(^^© 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya 
çıkan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak 
toplumun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/13) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek 
bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak 
görevlerini kötüye kullandıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ına maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖN6ÖRÜŞMELER 
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, İçtü
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 
boyutlanru ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. Uluç 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 maddeleri 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 Inceöz 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 I. 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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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
25. -r- Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 

çocukların sorunlarını tespit etniek 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 ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin pnergesi (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. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

31. — 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) 

32. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması acı
masına ilişkin önergesi (10/41) 

33. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

35. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve. alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 
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36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

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

39. _ 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) 

40. — Sivas Milletvekili Abdullatif 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) 

41. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — Sımak 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) 

45. — 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) 

46: — 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) 
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47. _ 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) 

48. _ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 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) 

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

50. _ 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) 

51. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlâk 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) 

52. — 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) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını 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) 

54. — Şırhak 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) 

55. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü YürüyüşüMne 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) 

56. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66Y 
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58. — 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, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

59. — 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) ' 

60. — Şırnak 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) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — 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) 

64. — 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) 

65. — 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) 

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

67. — 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) . . • 

68. — 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) 

69. — 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) 

: . _ : _ _ _ 0 _ 
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70. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının 
Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/77) 

71. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Millet
vekili Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıy
la ilgili gerçeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

72. -*- 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) * 

' 73. — 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) 

74. — 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) 

75. — Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının 
Türkiye'deki etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

76. — 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) 

77. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının ver
diği zararların tespiti ye giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 
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1. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tünde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

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

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

*5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

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

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

*8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

*9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

* 10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

11.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

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

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

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

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

. : ^ 9 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

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

*20. — Afyon Milletvekili tsmet Attüa'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yıllan bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*21. — Afyon Milletvekili tsmet Attüa'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

*22. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

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

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

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) V 

26. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri tüne doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

ı • 

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

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

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) ' 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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*35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

^31. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

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

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. — 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) 

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

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

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

44. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

46. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

47. — 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) 

*48. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

49. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

50. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

— — . E — 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekini sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

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

54. — 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) ' 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlfl soru önergesi (6/241) 

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

57. — 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) 

58. — 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) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) _ _ 

,60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teldif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nıri, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

63. — 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) 

, 64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
Iardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ye alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

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

70. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

71. — 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) 

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

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

78. — 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) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan,, "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. —• 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) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

83.—Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - lkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

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

86. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

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

89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — 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) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92.— İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. —- Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

94. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yıU gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen, aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

97. — 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) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

99. — 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) . . . . ' . 

_ ~Hİ ; _ . _ _ ; —. 
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100. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü "nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

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

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

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — 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) 

110. — 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) 

111. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

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

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, 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) 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 
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116. —- 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) ' 

117. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkönusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

118. — 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) 

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

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

121. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

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

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

125. —- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) x 

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

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

129. - - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

130. —- Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

16 — — . : Tr 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — 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) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi imam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

135. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit 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) 

137. — 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) 

138. — 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) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

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

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

142. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144.— Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. — 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) 

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

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

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

17 — 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa ilinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

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

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

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

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

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

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

157. — 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) 

158. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

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

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollanna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

164. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. — 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) 
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167. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

168. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

170. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

172. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

177. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası, 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

179. — 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) 

180. — 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) 

181. — 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) 

182. — 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) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — 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) 

185. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

187. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

188. — 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) r 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

190. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — tçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. -r Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişlcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

209. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

215. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — istanbul 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) 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

225. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

227. :— İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

228. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamük'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) . * 

231. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık"alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soıru önergesi (6/542) (1) 

232. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

234. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

235 Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

236. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

. 238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

239..— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 
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240. — 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) 

241. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

251. — 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) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

253. — 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) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'rtın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

255. — 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) 

256. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

257. — 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) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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259. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nin 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) 

260. — tstanbul 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) 

261. — 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) 

262. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'm, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlü'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

266. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesin 
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

267. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın* Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Damştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişldn Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

268. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan tstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan küçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 
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276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) . ' • . - ' . . - . 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul il 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. —- Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. — 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) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

. 296. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ye tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 
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297. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

298. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

299. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

300. — 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) 

301. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

302. — 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) 

303. — 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) 

304. — 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) 

305. — 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) 

306. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — 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) 

310. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

312. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

26 
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313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

315. — 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) 

316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan "insan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

320. — 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) 

321. --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) 

322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

323. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul-
landığı'iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

325. — 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) 

326. — 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) 

327. — 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) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
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332. — istanbul 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) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

334. — istanbul 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) 

335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

336. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

337. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

338. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

339. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 
N 340. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

341. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

342. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava talimin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

344. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

345. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

- (6/540) 
346. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür

lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

347. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

348. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca ilçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

350. T- Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent ilçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanındari sözlü soru önergesi (6/552) 
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351. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

353. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) . s 

355. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

356. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın- . 
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

357. — 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) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) < ^ 

359. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri'' başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

360. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) . ' ' • ' . ' 

361. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaş^aran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 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 İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 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 ve 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 ve 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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Ya-/ 
yımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız 
ödemeler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevle
rini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Hakla
rında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 
202) (Dağıtma Tarihi: 8.1.1993) 
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10. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 47 Arkadaşının, tmar Bankasına Ay
rıcalıklar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve tlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar 
Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş 
Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/3) Esas Nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993) 

11. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve,45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi 
A.Ş.ni Haksız ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı 
Mustafa Taşar Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (S. Sayısı : 235) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 12. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin.İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

13. _ 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) 

14. _ insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

15. — 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) 

16. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

17. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

18. — 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 (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

19. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel 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 : 2.7.1992) 

21. — 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 22. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. —• Çeşitli Kanun ve 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) 

26. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

27.,— 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) 

X 28. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, 
ye Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı ; 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

32 
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X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

31. — 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) 

32. — 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) 

X 33. — 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 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 35. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

36. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

41. —• Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu' (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağjtmn tarihi: 27.4.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER ' 

X 42. — 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 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 44. — 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) 

45. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46. — 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-
Iet-Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. — 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 48. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin 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) 

49. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. —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 51. — 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) 

52. — 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) 

—__ [34i —;—_ : ; _ ; — 
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53. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

54. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbir
liği ve tyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

61. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. —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) 

63. — 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) 

64. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 
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65. — 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) 

66. — 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) 

67. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 68. — Türkiye Cumhuriyeti ile özbeldstan Cumhuriyeti Arasındaki ilişkilerin ilke 
ve Amaçlan Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

69. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve iflas 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) 

70. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 71.— 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ye Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — 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) 

73. — 1990 Viyana Belgesi "Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağılma tarihi : 23.9.1992) 

X 74. — 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 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, tyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — 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 78. — 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 79. — 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) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'ih, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23:9.1992) 

X 81. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

82. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S..Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 84. — 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 85. — 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) 

86. — 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) 

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

89. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu R3poru (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

90. — Çorum 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) 

91. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

92. —Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

93. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve5 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) 

94. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

95. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

96. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Içşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

97. — 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) 

98. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

99. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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100. — 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) 

101. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı ; 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

102. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

103. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

104. — 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 tarihî : 6.11.1992) 

105. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

106. — 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) 

X 107. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ÖÛenek ve Sosyal Güvenlik 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) 

108. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi.: 19.11.1992) 

109. -— 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) 

110. — 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) 
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111. — 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) 

112. — 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, istanbul 
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) (Dağılma Tarihi : 8.1.1993) 

X 113. —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, 1/242, 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) - ; 

X 114. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği 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 115. —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) (Dağılma Tarihi : 11.1.1993) 

X 116.—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 117.— Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma Tarihi r l 1.1.1993) 

X 118. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 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 119. — 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) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

121. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S". Sayısı : 233) 
(Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

122. — 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) 
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(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


