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2. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Askerî İşyerlerinde Çalışan 
Sivil Memurlara Grevli ve Toplusözleşmeli Sendika Hakkı Verilmesine Dair 
(2/1182) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/391) 

3. - (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının; 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1711) 

V. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 

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

3. - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 

4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 

5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
s ı : 283) ' 

6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

7.- 'Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasansı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 

8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

' . • 9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı:699) 

11. - Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı 
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Sayfa 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667, 1/649) (S. Sayısı: 639) 184 

12. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasansı ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/463) (S. Sayısı: 619) 184'217 

VI.-SORULAR VE CEVAPLAR 218 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 218 

. 1. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, önlisans üzerine lisans öğrenimi 
yapan memurlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nm 
yazılı cevabı (7/5466) 218:219 

2. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, vergi sistemine ilişkin sorusu ve Mali
ye Bakanı tsmet Attila'nm yazılı cevabı (7/5699) 219:222 

3. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Kemal Horzum'la ilgili Mec
lis Araştırması Komisyonunun çalışmalannın engellendiği iddiasına ilişkin soru
şu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Hüsamettin Cindoruk'un yazılı ceva
bı (7/5906) 2 2 2 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Afyon Emirdağ'da 13 Ocak 1995 tarihinde meydana gelen 

üzücü olaylara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çetin kış şart

lan nedeniyle büyük bir kısmı kapanan yolların bir an önce açılıp yem ve erzak ikmali yapılarak 
yöre halkının mağduriyetine son verilmesi; 

Bölgede, yarım kalan yatırımların tamamlanarak istihdam kapasitesi yaratılması ve böylece 
yoğun göçün önlenmesi, 

Gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Halil Çulhaoğlu; 
İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyeti Hükümetçe durdurulan bankaların mudile-

rinin uğradığı zararların Hükümetçe giderilmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına da, 
Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan, 

Cevap verdiler. • 
Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, (6/1091) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Dışişleri Komisyonu ile Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
(10/53, 57, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149 ve 158) Esas Numaralı Meclis Araş

tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin, karar tarihinden; 
(10/132, 123) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalış

ma süresinin ise, 19.1.1995 tarihinden, 
İtibaren üçer ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereleri kabul edildi.. 
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, izledi

ği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ederek çalışanları ve üretenleri yoksullaştırdıgı 
ve rant elde edenleri zenginleştirdiği iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyele
ri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/37), öngörüşmeleri tamamlandı; önerge
nin gündeme alınmasının kabul edilmediği açıklandı. 

Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli, Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın, konuşma
sında ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiğini öne sürerek; 

Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu da Devlet Bakanı Abdullah Aykon Do
ğan'ın, konuşmasında partilerine sataştığını iddia ederek, 

Birer konuşma yaptılar. 
(9/22) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve DYP Grubuna ait 

olan bir üyeliğe, Anayasanın 100 üncü maddesi gereği, Gruplarınca boş üye sayışının üç katı ola
rak gösterilen adaylar arasından, Başkanlığın ad çekmesi sonucu, îzmir Milletvekili Erkut Şen-
baş'ın seçildiği açıklandı. 

Müzakereye alınan 104adet sözlü sorudan : . - . > • . 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekele ait şişe ve etiketlerin piyasaya satıldığı id

diasına (6/514); 
Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallelerdeki heyelan tespit çalış

malarına ilişkin (6/626); 
• ' ' • • • ' • ' . . ' ' • • • . • • - . . ' • • . • : ' ! • ' ' ' 
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Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine (6/814), 

İlişkin sözlü sorularına, Bayındırlık ve İskân Bakam Halil Çulhaoğlu cevap verdi; soru sahip
leri de, cevaba karşı görüşlerini açıkladılar. 

(6/579) ve (6/466), (6/566), (6/556), (6/715), (6/736), (6/815) esas numaralı sözlü sorular ise, 
soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulünmadıklanndan, bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

92 adet soru da : 
Soru sahipleriyle ilgili bakanlar, 
İlgili bakanlar, 

Genel Kurulda hazır bulünmadıklanndan; 
Soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş başka sorusu bulunduğundan, 
Ertelendi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
18 inci sırasında bulunan 691, 
28 inci sırasında bulunan 699, 
S. Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda 

hazır bulünmadıklanndan ertelendi. , 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen : 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Mad

deler Eklenmesi Hakkında Kanunun 1/667, 1/649 (S. Sayısı: 639) geçici 10 uncu maddesinin oy
lanması sırasında Genel Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

19 Ocak 1995 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.42'de birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekiü 

İbrahim Halil Çelik Cengiz Üretmen 
Şanlıurfa Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

• _ © 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

19.1.1995 PERŞEMBE 

Teklif 

1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon 
Milletvekili Eyüp Aşık ile vŞosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkam Ankara Milletvekili Seyfi 
Oktay ile Grup Başkanvekilleri istanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan 
Ekmen ye 284 Arkadaşının; 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1312) (Anaya
sa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.1995) 

Rapor 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil

letvekili ihsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Baskanvekili Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı, Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ile Antal
ya Milletvekili Hayri Doğan'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1234) (S. Sayısı : 761) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.1995) (GÜNDEME) 

® 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum. 

I I I - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Genel Kurul sa
lonunda hazır bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talebinde bulunan üç sayın üyeye söz vereceğim; 

sonra, gündem çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Hükümetin belediyelerle ilgili uygulamalarına 

ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşemin cevabı 
BAŞKAN - Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç, Hükümetin belediyelerle ilgili uy

gulamalarıyla alakalı olmak üzere, gündem dışı söz talebinde bulundunuz. Konuşma imkânı veri
yorum; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerin içinde 
bulundukları sıkıntıları ve Hükümetin belediyelerle ilgili politikalarını arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

27 Mart seçimlerinden önce, bütün siyasî partiler, özellikle iktidara mensup siyasî partiler, ma
hallî idarelerin güçlendirilmesi gerektiği, yetkilerinin artınlması gerektiği, merkezî idarenin, daha 
fazla kaynak temin etmesi gerektiğini, meydanlarda söylediler; halka vaat ettiler; ancak, seçimler
den sonra bu vaatlerine ne kadar bağlı kaldıkları, belediyelere karşı nasıl hasmane bir tutum içinde 
oldukları da ortadadır. 

Önce, İller Bankası paylan düşürüldü, belediyelerin çeşitli gelir kaynakları kısıldı, belediye 
mallanna haciz koyma imkânı dahi getirildi. Gelir kaynaklan büyük oranda kısılırken, geçen dö
nemlerden kalma vergi ve sigorta borçlarının 30 ay içinde ödenmesi zorunluluğu getirildi. 

Birçok belediyenin mevcut kaynakları, geçmişten gelen borçlan ödemeye bile yetmemektedir. 
Anadolu'nun irili ufaklı birçok belde ve ilçe belediyeleri, işçi maaşlarını bile ödeyemez duruma gel
miştir. Hükümet, parti farkı gözetmeksizin, bu belediyelere yardım etmek zorundadır. İktidar par
tilerinden olmayan belediyelere yardım yapmamak, o belde sakinlerini cezalandırmak anlamına ge
lir ki, böyle bir ayırım kimseye fayda temin etmez. 

Düşünün; bir ilde beş belediye iktidara mensup partilere aitse ve bunlar Hükümetten yeterli ve 
gerekli destek ve yardımı alıyorsa; ama, muhalefete mensup belediyeler aynı oranda Hükümetin 
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desteğini göremiyorsa, bunu halka izah etmeniz mümkün olmadığı gibi, ne siyasî ne de insanî bir 
tarafı da olamaz. Kaldı ki, bugüne kadar tahkim yasaları -zaman zaman- çıkarılarak, belediyelerin 
belli oranda borçları da affedilmiştir; bugün de, belediyelerin içinde bulundukları zorluklar göz 
önüne alınarak, birkısım borçlarının affedilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; belediye kadrolarının ne kadar şişirildiğini, partizan mak
satlarla -ihtiyaç olsun olmasın- nasıl doldurulduğunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Yasada "be
lediyeler bütçelerinin yüzde 30'undan fazlasını personele ödeyemezler" hükmü olmasına rağmen, 
bazı belediyeler bütçelerinin yüzde 100'ünden fazlasını personele ödemek zorunda kalmışlardır. 27 
Mart seçimlerinden sonra belediye çalışanlarının yatay geçişleri de, başka kurumlara geçmesi de 
partizan maksatlarla yasaklanmış, boşalan kadrolara açıktan atama yapma imkânı da, İçişleri Ba
kanlığının valiliklere gönderdiği 6.5.1994 tarihli genelgeyle yasaklanmıştır. Ancak, içişleri Bakan
lığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün, 22.12.1994 tarihinde valiliklere şu genelgeyi gönderdi
ğini görüyoruz: 

"Konusu : Boş kadro bildirimi. 
İliniz dahilindeki belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediyelerin üyesi bulunduğu birliklere ait 

mevcut boş memur kadrolarının, 15 gün içinde, ekli 1 sayılı formla doldurulup, sonunda usulüne 
uygun şekilde işlenerek, Bakanlığımıza gönderilmesini rica ederim." 

Eğer, bu boş kadrolar özelleştirmeden dolayı, resen doldurulacâksa, bu büyük bir haksızlık, si
yasî hazımsızlıktan başka bir şey ifade etmese gerek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Tunç, toparlar mısınız.lütfen... ^ 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla)-Teşekkür ediyorum. Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başbakan, geçen hafta İstanbul'un sorunlarına ilgi duymaya başladı. Bunu, olumlu bir 

gelişme olarak görüyoruz; ancak, İstanbul'un sorunlarını araştırırken, yerinde incelerken, Sayın 
Başbakanın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım yânına almamasını da, aynı şekilde yadırgı
yoruz ve şunu söylüyoruz: İstanbul'un sorunlarını, istanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanını dış
lamak suretiyle halletmenin, mümkün olmadığına inanıyorum. 

Bugün, gazetede bir başlık var: "Tayyip'e Darbe". Dün, Bakanlar Kurulu toplantısından son
ra, bazı kararların alındığı, basına da yansımış durumdadır. Yapılacak olan, ne Tayyip'e darbedir 
ne de Refah Partisine darbedir. Yapılmak istenen, halka karşı sivil bir darbe, İstanbul halkına kar
şı sivil bir darbedir. (RP sıralarından alkışlar) ^ 

Hani, son sosyalist devlet de yıkılmıştı. Bu yapılmak istenen, sosyalist uygulamadan öte bir 
anlayıştır. Umuyorum ki, bu gazete haberi doğru olmaz, Hükümet, böyle bir yanlışlık da yapmaz. 
Aksi takdirde, Hükümet, neticesine de katlanmak zorundadır. Seçilmiş insanları dışlamanın hesa
bını, seçimlerde halka vermek zorunda kalacaktır. 

Bunları arz eder, saygılar sunarım (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Tunç, teşekkür ediyorum efendim. 
Saym Tunç'un gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Menteşe; 

buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, saym milletvekilleri; Ela
zığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Hükümetin belediyelerle ilgili uygulamaları konu
sunda yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya şimdi muttali oldum; arzı cevap ediyorum; bu vesi
leyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Mahallî idarelerde hizmetlerin etkin, verimli, süratli ve uyum içerisinde yürütülmesini sağla

mak ve Bakanlığımca belirlenen genel esaslar çerçevesinde kullanmak üzere, aşağıdaki yetkiler, il 
valilerine devredilmiştir: 

1.- 1580 sayılı Belediye Kanununun 117/16 ncı maddesinde, belediye bütçelerinden ödenecek 
maaş ve ücretler toplamının, bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşması halinde gerekli olan Bakanlık 
onayı. 

2.- 1580 sayılı Belediye Kanununun 156 ncı maddesinde, nüfusu 70 binden fazla olan beledi
yelerde, belediye meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının tespitinde gerekli olan Bakanlık ona
yı- • ' -

3.- 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesinde, mahallî idarelerin, 237 sayılı Kanun kap
samı içindeki ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlarının satılması için gerekli olan Bakanlık onayı. 

1994 ve 1995 yılları Bütçe Kanunlarıyla getirilen, belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve 
müesseselere tahsis edilmiş bulunan memur kadroları.ile sürekli işçi kadrolarından boş olanların 
açıktan atama amacıyla kullanılması için gerekli olan Bakanlık izni. 

1994 ve 1995 Bütçe Kanunlarıyla getirilen, belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve mües
seselerde çalıştırılacak geçici işçilere ait, geçici iş pozisyonları için Bakanlığıma ait vize yetkisi. 

Nüfusu 50 binin altındaki küçük belediyelerin, yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla 
kurulan Mahallî îdareler Fonunun kullanımında Bakanlığıma ait yetkiler. 

Nitekim, bu yetkiler, valiliklere devredilmiştir. Mahallî idareler proje karşılığında, gayet ob
jektif şekilde bu yardımları dağıtmaktadırlar. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakanım, acaba bir incelediniz mi? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sayın Ahmet Cemil Tunç arkadaşımız, 

bu arada, İstanbul'da Sayın Başbakanın yaptığı geziden bahsettiler; ben de o gün İstanbul'daydım. 
Başbakanın kendileri, elbette, hem İstanbul Milletvekili hem de Başbakan olarak İstanbul'un bazı 
problemlerine el atmak için o geziyi tertip etmişler. Bizi saat 14.00'te toplantıya davet ettiler. Bu 
toplantıda İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve İstanbul Belediye Reisi konuştular, bilgi 
verdiler ve bu surette sonra da Başbakan, o bilgilere cevaben İstanbul meselelerine, her zaman si
zin de, Yüce Meclisin de araştırmasıyla öngördüğü konular hakkında konuştular. Herhalde bu ha
reket, ters bir hareket olmasa gerektir. Kaldı ki, İçişleri Bakanıyla birlikte, İstanbul Belediye Baş
kanı da yapılan toplantıya davet edilmişlerdir. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Gezi, gezi efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Gezi konusunda, işte İçişleri Bakanı 

olarak ben de geziye davet edilmedim; ben bir şikâyette bulunmadım. Elbette, Başbakanımız gide
ceklerdir, gezeceklerdir. 

Nihaî olarak da, zaten, İstanbul'un içinde yaşayan, istanbul Belediye Reisi de davet edilmiş
lerdir ve konularını dile getirdiler, ihtiyaçlarını dile getirdiler. Nitekim, Sayın Başbakan da bu ih
tiyaçları karşılamak için, Çevre Bakanına ve çeşitli bakanlara da direktifler verdiler dün Bakanlar 
Kurulunda. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Onlar yanlış bilgi almışlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Demek ki, değerli arkadaşlarım yanlış 
bir istihbarat var. İstanbul'un meselelerinin, sadece mahallî belediyesince karşılanamayacağını, biz
zat belediye başkanı verdiği izahatta belirttiler. Şu hale göre, Başbakanımızın, İstanbul meseleleri
ne el uzatması memnuniyeti mucip bir hadisedir; bundan gocunmamak, ürkmemek lazımdır. Hepi
mizin istikameti, bu güzel İstanbul'u, bu çirkinliklerden kurtarmaktır. 
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ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Türkiye gibi istanbul'u da batıracaksınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bu vesileyle, Yüce Meclise saygıları
mı sunarım.(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, bir hususu açıklamak ihtiyacı duydum: Sayın Bakan, gündem dışı ko

nuşmayı ve gündem dışı konuşmanın konusuna henüz muttali olduklarını ifade buyurdular. 
Efendim, Başkanlığımızın usulü şudur: Gündem dışı söz verdiğimiz her arkadaşımızın adını, 

konuşma konusunu, gruplara, kendilerine ve bakanlıklarımıza bildiririz. Sizin bulunduğunuz İçiş
leri Bakanlığımıza, bu konuşma ve konuşmacının adı, soyadı, 12.10'da Zeki Taşar Bey'e ulaştırıl
mıştır. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, herhalde bir yanlış anlama 
var; daha önce siz lütfetmişsiniz göndermişsiniz. 

BAŞKAN - Efendim, tamam. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Ben, Meclise ancak, intikal etmiştim... 

BAŞKAN - Tabiî efendim, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum... 
Tabiî efendim, sizin bir dolu işiniz var, doğrudur; ama, bunu düzeltmem de lazımdı o beyana 

karşı. 
Teşekkür ediyorum. 

2. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakınhn, dünyadaki ve Türkiye'deki terör olaylarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın, dünyadaki ve 
Türkiye'deki son terör olaylarıyla ilgili olmak üzere; buyurun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunarak 
konuşmama başlamak istiyorum. Uzun zamandır yapmak istediğim bu konuşma fırsatını bana sağ
ladığı için Sayın Başkana teşekkürlerimi sunarak, Türkiye'de tüm terör olaylarından ölenlere ve son 
olarak da Onat Kutlar'a Cenabı Allah'tan rahmet dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. 

Komünizmin çökmesinden sonra, Batı dünyası, kendisine yeni bir hedef, yeni bir düşman ara
maya koyuldu; çünkü, ikinci Dünya Savaşından sonra, Batı dünyası, birliğini, ancak komünizmi 
öcü olarak göstererek sağlayabilmiştir. Yoksa, Batı dünyası içerisindeki iç menfaat kavgaları Av
rupa'yı parçalayacaktı. Şimdi, Batı dünyasının yeni düşmam, yeni hedef tahtası ve kendi birlik ve 
beraberliğini sağlayacak olan tutkalı, radikal islam, fundamentalist İslam veya Islamî terör diye ad
landırdıkları düşmandır. Dünya kamuoyunu meşgul eden son Islamî terör hareketi de Fransız uça
ğının kaçırılması, iki yolcunun öldürülmesi; uçağın, Fransız komandolannea teslim alınması ve ka
çıranların öldürülmesine misilleme olarak 4 rahibin öldürülmesiydi. 

New York gökdelenindeki patlamalar, Hizbullah faaliyetleri; Libya, Irak ve Cezayir olayları 
uluslararası medya tarafından dünya kamuoyuna hep Islamî terör olarak takdim edilmiştir. Bizde 
de zaman zaman aynı türdeki yayınlara ve aynı türdeki olaylara medyamızda rastlamaktayız. 

Acaba, islam ve terör ne kadar bağdaşır, îslamın hedefi ve mücadele metotları nedir, Islamî 
kimler temsil edebilir; "Müslümanım" diyen, sakal bırakıp, kendine göre elbise giyip, sarık sarıp 
sakal bırakan herkes Islamî temsil edebilir mi; onların yaptıkları her şey de Islamî bağlar mı... Bir
takım tespitleri alt alta yapmak istiyorum. 

Her şeyden önce terör ve İslam, hiç bağdaşmayan, taban tabana zıt kavramlardır. Büyük La-
rousse'un terör tarifi: "Bir gücü, bir iktidarı zorla kabul ettirme amacıyla sistemli şekilde şiddet kul-
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lanma, yıldırma..." Gene aynı Büyük Larousse'a göre tslam: "1. Teslim olmak. 2. Selam kelimesiy
le benzerlik alarak kurtuluş ve esenlik" demek. 3 üncü manası ise "karşılıklı uyuşmak, anlaşmak, 
dostça ilişkiler kurmak" anlamına gelmektedir. 

îslamı kimler temsil edebilir. İslamı, kimilerinin yaptığı hareketler bağlar; en önce, Kur'an-1 
Kerim temsil eder İslamı. İkincisi; Peygamber efendimiz. Üçüncüsü; onun dört halifesi ve -paran
tez içerisinde söylemek istiyorum- bizatihi ResulluUahın seçtiği ve verdiği manevî varisleridir ki 
bu, âlemşümul de değildir. Herkes, İslama, gücü ve kabiliyeti nispetinde hizmet edebilir; ama, kim
senin İslamı temsil etmeye hakkı yoktur. Hareketleri ve sözleri, ancak Kur'an'a, İslama uydukça 
geçerlidir; isterse bu, Diyanet İşleri Başkanı, isterse şeyhülislam, isterse halife olsun. 

Müslümünlardan sadır olan, çıkan güzellikler, iyilikler, İslamdan; kötülükler, kişilerin kendi 
nefislerindendir. İmanın meyvesi, güzel ahlaktır. Sevgi, merhamet, şefkat ve güzel ahlakın olma
dığı kimselerdeki iman, ancak sözde kalmış, şeklî, taklidî imandır. 

Bugün, insanlığın, İslama en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, İslamı, şiddet, zorbalık, kaba 
kuvvet gibi çirkinliklerle beraber, insanlığa gösterilmesine, takdim edilmesine öncelikle biz Müs
lümanların müsaade etmemesi; teröre bulaşan Müslümanlann yanlış yolda olduğunu, İslamın öz 
kaynağı olan Kur'an'dan İslamı anlatarak göstermemiz gerekir. 

Ben de şimdi bazı ayetleri, alt alta okumak istiyorum: 

"Yüz çevirirlerse, sana düşen, sadece tebliğ etmektir; bizim Resulümüze düşen, sadece, apa
çık • bir tebliğdir; o halde, tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer." 

"Dinde baskı zorlama yoktur, tiksindirme yoktur; doğru ve güzel olan, çirkinlik ve sapıklık
tan net bir şekilde ayrılmıştır." 

Yunus suresi: "Eğer Rabbin dikseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman ederdi; hal 
böyle iken, mümin olmaları için insanları, sen mi zorlayacaksın?" Bu hitap Peygamberedir. Kaldı 
ki, bugünün Müslümanlarına ne kadar, daha fazla ağır hitaptır ve de ki, "Hak Rabbinizdendir; ar
tık, dileyen inansın, dileyen inkâr etsin. Sen, onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim teh
didimden korkanlara sadece, Kur'an'la öğüt ver. -Ben de sadece Kur'an'dan okuyorum- artık, uyar, 
düşündür; çünkü, sen bir uyarıcı, düşündürücü olan..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - "...üzerlerine musallat bir despot değilsin; sizin dininiz size, 

benim dinim bana. Ey İman sahipleri, hepiniz toptan barış içine girin." İşte Allanın resulüne hita
bı, işte kendini İslama hizmet konusunda Peygamberden daha yüce, ileri görmek isteyenler çıkabi-
lirse, onların ibretle okumaları gereken Kur'an'ın ayetleri. 

Maalesef, Türkiye'de ve dünyada, İslamiyet hakkında bilgisizlik hâkimdir; cehaletle, İslami
yet hakkındaki bilgisizlikle, İslamın bizatihi özkaynaklarıyla.ve hoşgörü içerisinde mücadele et
mek ve anlatmak, tebliğ etmek gerekir. 

Peygamberimiz, kendisinin en çok sevdiği amcasını öldürüp, onun kara ciğerini dişleyen Hint'i 
affetmiştir. 

Yine en son bir olayla bağlantılı olarak söylemek istiyorum. Şahı velayet olan Ve evliyaulla-
hın en yücesi olan Hazreti Ali'den bir örnek vermek istiyorum. Kendisini şehit eden insanı, "Ben 
şehadet şerbetini içtikten sonra ancak rejmedebilirsiniz, öldürebilirsiniz" deyip, kendisine getirilen 
sütün yarısını, kendisini öldüren insana sunabilen insandır. İşte, İslamı temsil eden önder insanlar, 
kişilikler bunlardır. 
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Batı dünyası kendi bütünlüğünü sağlamak için yeni hedef tahtası olarak Islamiyeti seçmiştir. 

Cehaletimizle, yanlış davranışlarımızla onların oyunlarına gelmeyelim. 
İnsanlığa rahmet ve kurtuluş olarak gönderilen Islamı, öz kaynağı Kuran'dan, tıpkı onun resu

lünün yaptığı gibi, güleryüzlülükle, tatlı dille, ilimle sadece tebliğ edelim; faydalı olamıyorsak da 
yanlış hareketlerimizle, cahilliğimizle İslama gölge etmeyelim yeter. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yakın, teşekkür ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, gündem dışı ko
nuşmaya cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Yakın'ın gündem dışı konuşmasına cevap, vermek üzere, Hükümet adına, 
Devlet Bakanı Sayın Cevheri; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletveki
li arkadaşlarım; Afyon Milletvekilimiz Sayın Gaffar Yakın'ın, gündem dışı konuşmalarında dile 
getirip, Yüksek Meclisin bilgilerine arz ettiği değerli fikirler, aslında, cevaplamak için değil, onun
la beraber birtakım paralel düşünceleri ve temennileri ortaya koymak için bir fırsat olarak, Sayın 
Başkanın izinleriyle değerlendirilmesi gereken bir konudur diye düşünüyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; İslamın adını, İslamın yüce ismini ve İslamın, özellik
le, şiddet ve zulümle, kan dökücülük veyahut kan içicilikle bağdaşması mümkün olmayan büyük
lüğünü ve ismini değişik terör örgütleri içerisinde kullanmak gibi bir temayül veyahut bir akım, 
maalesef olmuştur. Bugün baktığınız zaman, ülkemizde de, İslamî Büyük Doğu Akıncıları, İslamî 
Hareket Örgütü, Hizbullah Örgütü gibi örgütlerin, terör hareketine bulaşmış olduklarını görüyoruz; 
hatta, Avrupa'da -geçen gün basında da gördünüz- PKK cami açıyor. 

Bununla, şunu arz etmek, daha doğrusu şu ifademi bir fırsat olarak huzurunuza getirmek isti
yorum ki, İslamın içerisinde hiçbir suretle terör yoktur. İslamî terör örgütü tarifi aslında bana göre 
yanlıştır; çünkü, terör terördür; İslamî olanı veyahut olmayanı; özellikle, İslamî terör örgütü diye 
bir hareketi kabul etmek veyahut bir terör hareketine, onu yapanlar, onu düzenleyenler, teşkil eden
ler, organize edenler, İslamın isminden yararlanmak istemelerine rağmen, bizim, onların tarifine 
uyarak, bir İslamî terör tabirini kullanmamız bana göre yanlıştır. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, 
İslamın içerisinde zor yoktur. Yüce Peygamber bize, Kur'an-ı Keriminin Allah kelamı olduğuna he
pimizin Müslüman olarak inandığımız Yüce Kitabında, kendi peygamberine, Yüce Peygamberimi
ze bile, "seri müzekkirsin, zikredicisin, tebliğ edicisin; musaytir değilsin, denetçi değilsin; sen söy
le, gerisine karışma" diyor, "ben, ona göz verdim, kulak verdim, lisan verdim, peygamberlerin ara
sına fark koymayın. Bu kitaba nail olmak için, yani, Yüce Kur'an'a nail olmak için, bundan önce
ki kitaplara da inanacaksın" diyor, hemen Kur'an'ı Kerim'in başında. Müdevvenatı bizzat Yüce 
Peygamber tarafından yapılmış olan ve Fatiha Suresinin hemen arkasına konmuş olan Bakara Su
resinin başında "Bu Kitaba inanacaksın, bunun doğruluğundan şek ve şüphen olmayacak; ama, 
bundan sonraki kitaplara da inanacaksın" diyor. Yani, "Tevrat'a da inanacaksın, İncil'e de inanacak
sın" diyen böyle bir yüce anlayışın, "peygamberler arasına fark koymayın" diyen bir anlayışın, "Se
nin dinin sana, benim dinim bana" diyen anlayışın içerisinde, terörü aramak son derece yanlış bir 
şeydir. Mensubu bulunduğumuz Yüce Dini, zaman zaman bu gibi hareketlerin içerisinde kullan
mak, iki aylık yavruyu, 90 yaşında ihtiyarı, Doğu Anadolu'nun o soğuğundan korunmak için zorla 
bulduğu battaniyelerinin içerisinde kana bulayarak, Allah'ın verdiği hayatı elinden alan insanların, 
ne İslamî Cihat içerisinde -daha doğrusu- rie de İslamın içerisinde yeri yoktur, bunlar, terördür, te
röristtir. Dünyanın her tarafında, hukuk devleti içerisinde, teröre ve terörizme ne yapılması gereki-
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yorsa onun yapılması ve özellikle mensubu bulunduğumuz tslamın -arkadaşımızın çok güzel ifa
de ettiği gibi- teslimiyet anlamından gelen, selam anlamından gelen -buradaki teslimiyet Allah'a 
teslimiyettir- Allah'a teslim olmayı emreden bir Yüce Dinin akideleri veyahut ismi içerisinde, te
rörü aramak son derece yanlıştır. Terör, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi isim altında olursa 
olsun bir insanlık suçudur, bir insanlık faciasıdır; bulunduğu yerde görülmeli, bulunduğu yerde hu
kuk devletinin kaideleri içerisinde mutlaka devletlerin ve toplumların hayatından çıkarılmalıdır. 

Ben, bu görüşlerimi arz etmek imkânını bana tanıdığı için Sayın Gaffar Yakın arkadaşımıza 
ve bu izni veren Değerli Başkanımıza teşekkürlerimle saygılarımı arz ediyorum.(Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, efendim -aman yanlış anlaşılmasın- bendeniz, sizi davet ederken, buna karşı çı

kacağınız anlamında cevabı kullanmadım kesinlikle; hele, sizden hiç beklenilecek değildir; ancak, 
ne yapayım ki 60 inci maddedeki ifade "Hükümet isterse bunlara cevap verir" diyor. O "cevap ve
rir" sözünü, o sebeple kullandım; yanlış anlaşılmasın efendim. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, cevap müspet de olabilir. 

3. - Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, millî birlik ve kardeşliğin korunmasına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevherinin cevabı 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan'ın millî birlik 
ve beraberlik üzerinde gündem dışı söz talebi vardır; buyurun. 

LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; millî birlik ve kar
deşliğimizi korumanın, hepimiz için mukaddes bir görev olduğu konusunda, bazı mülahazalarımı 
arz etmek üzere, yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Söz verdiği için Sayın Başkana, dinlemek lütufkârlığını izhar buyuracağınız için sizlere, şük
ranlarımı, saygılarımı arz ederek sözlerime başlıyorum. 

Hemen başlarken de, bendenizden önce konuşan Afyon Milletvekili değerli arkadaşımız Sa
yın Gaffar Yakın ve muhterem Devlet Bakanımız Sayın Necmettin Cevheri Beyefendilerin bu ko
nuşmaları, hakikaten, son derece takdire layık ve kendilerine şükranlarımı arz ederek, mülahazala
rımı sizlere ifadeye gayret edeceğim. Çünkü, bu konuşmaların içerisinde, bendenizin sizlere arz 
edeceğim konuşmalar da mevcut. Ancak, söz almıştım; onu geri çevirmemek için, bir-iki mülaha
zamı, vaktin nispeti ölçüsünde sizlere arz edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, biz, geçmişimize baktığımız zaman tarihimizle iftihar ediyoruz ve bu 
tarihi bize kazandıran ecdadımızın, büyüklerimizin, bunu kazanmakta birlik, kardeşlik, iyilik ve 
yardımlaşma, vefa, adalet ve benzeri üstün meziyetleri kendilerinde taşıdıkları için, bu mazhariye
te nail olmuşlardır. Şimdi, bizler de aynı yolu, aynı fazileti, aynı erdemi 60 milyon vatan evladının 
göstermesinin zaruretiyle karşı karşıya olduğumuzu arz etmek isterim. 

Hemen, bu meyanda şunu ifade etmek istiyorum; elde olmayan birtakım acılarla karşılaştık. 
Van'da uçak kazası, ayrıca Şırnak'ta helikopter kazasıyla birçok insanımızı kaybettik; Allah ma
kamlarını âli eylesin. 

Diğer taraftan beşerî imkânlar, beşerî hadiseler olarak, yani insanların eliyle olan yine birta
kım üzücü hadiselerle karşılaştık. Karşılaştığımız bu acı hadiselerden biri, geçenlerde bir televiz
yon yayınında -öyle zannediyorum ki bir lisan sürçmesi olarak- yurdumuzda bir kısım vatandaşla
rımızı, mesela Alevî vatandaşlarımızı rahatsız etme şeklinde yorumlandı. Aslında, Alevî-Sünnî 60 
milyon insan, hatta bütün Müslümanlar bu ifadeden rencide edilmiştir. Bunu böyle düşünmek la
zım. Burada, müsaade ederseniz, iki sebebi, iki ana esası beyan etmek istiyorum. Bunlardan birin-
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cisi şu; Alevîsi, Sünnîsi, hepsi, bu ülkenin evladıdır; Kur'an'a, Hazreti Peygambere, İslamiyete bü
tün varlığıyla bağlıdır ve bütün mesele şuradadır: Bizler, birbirimizi iyi anladığımız zaman, hep ay
nı şeyleri düşündüğümüzü, hep aynı yolun yolcusu olduğumuzu, bir Allah'a ibadet ettiğimizi, Pey
gamberimizin Hazreti Muhammet olduğunu, onun ashabını, Resulü Ekrem Efendimizin ehlibeyti
ni, her birimizin -Alevîsi, Sünnîsi- canımızdan daha çok aziz tuttuğumuzu biliriz. Şunu da biliriz; 
Kur'an bizi birbirimize kardeş yaptı, ayrı ayrı ailelerden, ayrı ayrı kabilelerden, hatta ayrı ayn top
lumlardan da bir araya gelmiş olsak; bunda büyük faydalar var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) - Dikkat buyurursanız, böyle kabilelere, soylara, toplumlara ay
rılmada Allahü teâlânın büyük hikmetleri var. Nedir o; birbirimizle tanışmak, birbirimizi çok iyi ta
nımak, birbirimizin meziyetlerinden, faziletlerinden, erdemlerinden yararlanarak, hakka, iyiliğe, 
güzelliğe dayanan bir cemiyet, bir medeniyet vücuda getirmek ki, bu insanlığın idealidir; Allah'a 
çok şükür, Alevîsi, Sünnîsi, hepimiz buna malik bulunuyoruz. 

Burada, bir konuyu daha arz etmek istiyorum; bu sunucu arkadaş mazeret beyan etti, özür be
yan etti. İzin verirseniz Muhterem Başkan, biraz içtüzüğü zorlayın, bu konuyu müsamahanıza gü
venerek hemen arz edeceğim. Özür beyan etti, "ben bilmeden bu işi yaptım, beni affedin" dedi. 
Şimdi, sizlere burada -izin verirseniz- dinimizdeki bir beyanı, bir hükmü, yüksek müsamahanıza 
güvenerek arz etmek istiyorum: Bir kimse, haklı veya haksız, herhangi bir kardeşinden herhangi bir 
toplumdan özür dileyecek olursa, o kimseler -o özür beyan eden kimsenin dilediği özrü kabul et
meyen kimse- haksız vergi koyan devlet yöneticilerinin kazandığı günah kadar, günah kazamr. Bir 
de, kıyamet gününde Allahü teâlâ, şöyle buyuracaktır ahirette, bir melek vasıtasıyla duyuracak: 
"Allahü teâlânın üzerinde kimlerin haklan varsa, gelsin alsınlar." Birkısım insanların... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Kesmeyin Sayın Başkan. 
MEHMET CEBİ (Samsun)-Sonuna kadar konuşsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun... Bir dakika efendim... 
Hocam, buyurun efendim. 
LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) - Suiistimal etmeyeceğim inşallah. 

BAŞKAN - Efendim, konunuz bitinceye kadar buyurun hocam. (DYP sıralarından "Sağ ol 
Başkan" sesleri) 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) - Allah razı olsun, hepinize şükranlarımı arz ediyorum, Allah he
pinizden razı olsun. 

Kıyamet gününde, Allah'ın huzurunda -melekleri, Cenabı Hak görevlendirecek- kimin Allah 
üzerinde hakkı varsa, gelsin alsın diye nida edilecek; tabiî, bütün mahşer halkına. Bu nedir, neyin 
nesidir; Peygamber efendimiz anlatıyor bunu, böyle buyuruyor; kimdir, Allahüteâlâ üzerinde hak
kı olan? Tabiî, birkısım insanlar kalkacak, hesapsız, sualsiz cennete girecekler, sonra sorulacak, 
kimdir bunlar; kardeşi kendisinden özür dilediğinde, kardeşinin mazeretini beyan eden, affeden, 
kardeşinin mazeretini kabul eden, başkasının üzerinde hakkı olduğu halde, o hakkı, karşılık bekle
meksizin bağışlayan kimselerdir. Burada arz etmek istediğim nokta şudur: Bizler, hakikaten büyük 
bir milletin evlatlarıyız, bizim kültürümüz çok engin ve aynı zamanda şerefli sorumluluklarımız da 
var; o da şudur: Şu memlekette, şu cennet gibi güzel olan memleketimizde, tek bir ferdimizin bur
nunun kanamamasıdır. Hakikaten, terör meselesi, hepimizi mustarip etmektedir, bunun, İslamiyet-
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te yeri yoktur; çünkü, İslamiyet, sulhtur, sükûndur, Kur'an'daki ifade şudur: "Sulh, iyiliktir, hayır
dır; İslamiyet de onun kendisidir." Başkaları, başka türlü söyleyebilir; ama, başkalarının söyleme
lerinin altındaki amaçlan, millet olarak hepimiz çok iyi takdir ettiğimizden de eminim; ama, çok 
dikkatli davranmamıza da zaruret vardır. Birincisini arz ettim size. 

İkinci konu şu: Birtakım yayın orgânlanmızda, özel veya resmî televizyonlanmızda, hatta bir
takım muhterem mecmualaramızda, gazetelerimizde, millî ahlakımızı, dinî duygulanmızı rencide 
eden yayınlar yapılmakta, gösteriler olmaktadır. Mesela, üzerinde durduğumuz bu hadise, gerek 
Alevî gerek Sünnî gerek bu milletin içerisinde yaşayan, hatta gayri Müslimleri de alalım, hangi ah
lak kaidesiyle banşır, hangi ahlak kaidesine uygun düşebilir konusudur. Arz etmek istediğim nok
ta: Milletin ahlakî değerlerine, manevî değerlerine, dinî duygulanna 60 milyon insanımızın hepsi
nin, her müessesesinin saygı göstermesinde fayda var; çünkü, biz, inşallah bu memleketi, dünya
daki memleketlerin, dünyadaki ülkelerin, dünyadaki toplumlann, toplumumuzu örnek alabilecek
leri toplum seviyesine getirmek mecburiyetindeyiz; bu, bizim hem manevî hem maddî vazifemiz
dir. 

Son söz olarak şunu arz etmek istiyorum: Müminler, birbirlerinin kardeşleridirler. Mümin, 
mümine -yani, kardeşler, Alevîsi, Sünnîsi- hasetlik yapamaz, kıskançlık yapamaz, öfkelenemez, 
kızamaz, yardımsız bırakamaz ve onu düşmanına teslim edemez. İnanan her insan, özellikle bu 
memleketin evladının her biri şunu bilmelidir: Bir kimseyi hakir görmek, ona hakaret nazanyla 
bakmak, o insanın bedbaht olmasına, ahirette hüsrana uğramasına yeter sebeptir; başka günah ara
masına, kazanmasına gerek yoktur. Allah'a çok şükür, biz böyle bir dinin mensuplanyız. 

Bir de şunu arz etmek istiyorum: 

BAŞKAN - Hocam süreniz çok daha, buyurun. 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) - Allah razı olsun. 
MUslümanın Müslümana kanı, malı, namus ve şerefi haramdır; yani, Müslümanın canı mukad

destir, malı da mukaddestir, haysiyet ve şerefi de mukaddestir; bunlar dokunulmazdır, hiç kimse 
dokunamaz, devlet de dokunamaz. Devlet, yapacağı her işi -hukuk devletidir- hakkaniyetle, adalet
le, adalet ölçüsü içerisinde yapar. Biz fertlerin, herhangi birimizin de, vurmak, kırmak, yakmak... 
Ona yetkimiz yok. Ya; bildiğimiz, gördüğümüz, iki kere iki dört eder gibi, bildiğimiz, kesin bilgi
miz varsa, adalete yardımcı olmaktır; adalet tecelli etti mi, hepimiz de ona boyun eğmektir. Yok
sa, şunu bilelim; insanlar arasında, insanlan birbirine düşürmek için, menfi düşünceli kimseler bu
lunabilir; ama, bunlara millet olarak, aklı eren kimseler olarak, ilim ve fazilet erbabı kimseler ola
rak, hiçbir suretle imkân vermemeliyiz. 

Şimdi, Türkiyemizde, hepimizin zihnini meşgul eden bir mesele var. O mesele; Alevî-Sünnî 
meselesi. Mademki izin lütfettiniz, kısaca temas etmek istiyorum. 

Bendeniz, bu büyük milletimin takdirkârlığıyla, bir kazada, Erzincan'ın bir ilçesi olan Ke
mah'ta, 1954'ten 1960'a kadar müftü olarak görev yaptım, arz etmek istediğim nokta, 1959 yılında 
oldu. Orada, Alevî kardeşlerim var, Sünnî kardeşlerim var; fakat, bendeniz o zaman gençtim; her 
biri, layık olmadığım şekilde ilgi gösterir, hünnet gösterir. Onların bu yakın alakasından, şahsen, 
bendeniz mahcup olurum; ama, onların büyüklüğüne hamlederim. Bir gün, Herdif diye bir köy var; 
o köyden muhtarımız ve sekiz on komşumuz geldi, -bu köyümüz, Alevî köyü- Selam, aleykümse
lam... Buyurun...Çay içtik... Muhtarım, buyurun... Dedi ki: "Müftü efendi, bu komşular benim 
komşularım; biliyorsun, ben de filan köydenim. Siz bizim kazamızın müftüsüsünüz. Bizim telak
kimize göre, siz, bizim manevî büyüğümüz, manevî babamızsınız. -Yani, affınıza güvenerek bu ifa
deyi söylüyorum; yoksa, benim haddim değil; ama, o arkadaşım böyle bir büyüklük gösterdi- Bi-
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zim köyümüz şu tarihte kurulmuş; bugüne kadar da cami yapılmamış; sebebi üzerinde durmaya ge
rek görmüyorum. Mademki, sen bizim büyüğümüzsün, köye geleceksin; biz, komşulanmızla karar 
verdik, ibadethanemizi yapacağız, Allahımıza kulluk görevimizi yerine getireceğiz. Konu şudur: 
Biz insanız, zafiyet gösterebiliriz, irade zaafı gösterebiliriz, bu görevi yapmaktan kaçınabiliriz; sen
den ricamız, istirhamımız şudur: -Bir köy muhtarının ifadesi bu, muhterem arkadaşlarım, kıymetli 
milletvekilleri- Elinize bir çubuk alacaksınız, biz atalet gösterirsek, bir tembellik gösterirsek, bir 
baba işten kaçan, huysuzluk gösteren evladını nasıl tedib ederse, siz de bizi öyle tedib edeceksi
niz; ama, bu görevi yapacaksınız." 

Şimdi, buradan, bendeniz bir neticeye vardım ve bir de Kur'an-ı Kerim'e baktığımda, bir cüm
le var orada -bismillahirrahmanirrahim- litearafu: "Birbirinizi çok iyi tanıyasınız, birbirinizi çok iyi 
anlayasanız diye, Allahü teâlâ sizleri kabilelere, milletlere, toplumlara ayırdı" diye buyurulmakta-
dır. Şimdi, böyle olduğuna göre, demek ki, biz birbirimizi tanıdığımız zaman, insanın değeri ne ka
dar yüksekmiş, insan ne büyük varlıkmış, insan meleklerin ufkunu da aşacak derecede şerefli bir 
varlık. Peki, böyle şerefli bir varlığın kalbini kırmaya, incitmeye, rencide etmeye hangi insan güç 
yetirebilir. , 

Son olarak, imamı Ali (R.A.) Efendimizin bir sözüyle cümlelerimi nihayete erdirmek istiyo
rum; o da şudur, kıymetli kardeşlerim, muhterem milletvekillerimiz: Bir yetkiliye, bir valisine şöy
le diyor: "Senin yönettiğin kimselerin hukukuna riayet et. Onlar, senin ya dinde kardeşindir yahut 
da yaratılışta bir eşindir" diyor. Ya dinde kardeşindir; yani, bütün Müslümanlardır, yahut da yara
tılışta bir eşindir; yani, gayri Müslimdir. Gayri Müslim; ama, yaratılışta bizim eşimiz, bizim hak
kımız, hukukumuz, namusumuz, şerefimiz, hayatımız ne kadar mukaddes, onlarınki de öyle; ama, 
anlaşmazlıklar olmaz mı, yanlışlıklar olmaz mı; tabiî olur; olur; ama, onun yeri adalettir; adalete 
teslim edilir, adalet inceler, suçlu gördüyse, suçlunun hak ettiği cezayı verir, suçsuz görürse, fert
lerin onları tecziye etmesine, yargılamasına itibar edilmez... Çok güzel bir ifadedir: Delilden neşet 
etmeyen zanlara, tevehhümlere itibar edilmez. 

Tekrar, şunu arz etmek istiyorum: Biz, bu ülkeyi, birlik, kardeşlik, ahlakî, manevî, İslamî de
ğerlerimize içtenlikle saygı göstermekle -Allah'ın izniyle- bunu başarırız, geçmişte ecdadımızın ba
şardığı gibi. 

Bir konu var bizim için; üzerinde duracağımız zenginlikler, bilgi, dürüstlük, adalet, merhamet
tir. Bunların hepsi dinimizin bizden beklediği hususlardır; Alevîsi de, Sünnîsi de Kur'an'a, Kur'an'ın 
bu prensiplerine bütünüyle bağlıdır. Şimdi, elbirliği yapıp, cehaleti korkunç bir kâbus telakki edip, 
dedikoduyu ve tembelliği atıp, bu ülkenin insanlarını bir bütün yapmanın yolunu tutmak hepimize 
görevdir. Bunu yaptığımız zaman, Hükümetlerimiz de -öyle geliyor ki bendenize- müşküllerini ko
laylıkla halledeceklerdir. 

Tekrar, sizlere en derin şükranlarımı arz ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Selamün aleyküm. (RP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sayın Başkanım, bir sorum vardı, aydınlığa kavuşturulur

sa.",. 
LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) - Tabiî, tabiî... Sayın Başkan, müsaade ederse. 
BAŞKAN - Efendim, gündem dışı konuşmada, usulümüz değil. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Biliyorum, İçtüzükte yeri yok; ama... 
BAŞKAN - Buyurun efendim, buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Hocam "bir kabahat işleyen, özür dilerse, onu affetmek ge

rekir" dediler; doğru. Yalnız, bu özür dileyen insanın, özrü kabahatinden büyük olursa ne yapmak 
gerekiyor; bir. 
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İkincisi de; bazı İslamî yazarlar, kendilerine o adı veren yazarlar, son günlerde "İslamda ama

ca ulaşmak için zor kullanmak gerekir" diyorlar ve cihatı da buna örnek gösteriyorlar "İslamda, ci
hatta... 

CEMALLETTÎN GÜRBÜZ (Amasya) - Sayın Erbakan dahil, buna. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - "...zor kullanmak gerekir" diyorlar. Bu konudaki düşün
cem... 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz... 
Hocam, cevap verme mecburiyetiniz yok; ama, bir cümle ile... Çünkü, böyle bir usulümüz 

yok. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Biliyorum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teamüle esas olmamak üzere, buyurun efendim. 

LÜTFI DOĞAN (Devamla) - Tabiî efendim. 
i . ' • • 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Hocam güzel konuştu; kafama takılan sorulardı, aydınlan
mak için sordum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Muhterem Başkanım, muhterem milletvekilleri; şimdi, en 

önemli konu, sadece kalbimizin yüksek duygularla dolu olmasıyla birlikte, lisanımıza, kalemimize 
çok dikkat etmemiz mecburiyeti vardır. Hazreti Peygamberin, bildiğiniz bir mübarek sözünü hatır
latmak istiyorum: "Kardeşin haksız da olsa, haksızlığa da uğramış olsa ona yardım et" buyuruyor. 
Orada bulunanlar diyorlar ki: "Ey Allah'ın sevgili kulu, ey Allah'ın Resulü, haksızlığa uğramış kim
seye yardım etmek görevimiz, onu yaparız; ama, haksızlığı yapana, biz, nasıl yardımcı olabiliriz?" 
O zaman, Efendimiz (S.A.V) "onu, o yaptığı haksızlıktan, yanlış işten vazgeçirirseniz, siz ona yar
dım etmiş olursunuz" buyuruyor. . ' f : . 

Yani, bir haksızlık yapmak yoktur, haksızlık yapıldığı takdirde, ona karşı en makul, en ilmî, 
en hukukî ölçüler içerisinde karşı koymak vardır. İşte, adalet bunun için vardır. Niçin adalet var; 
fert, hukukunu koruyamayabilir, âciz olabilir; bilgisi yetersiz olabilir, öbürü güçlü olabilir, adalet, 
güçsüzü güçlüye karşı koruyacak, haklıyı haksıza karşı koruyacaktır. Şahıslar kusur edebilirler... 
Burada en önemli mesele şudur: İnsanoğlunun her biri hata edebilir; ama, hata edenlerin en iyisi 
hatalarından pişman olandır. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum.(Alkışlaf) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, Sayın Hocam. 
» DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, izin verir misiniz 

efendim... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, Sayın Hocamın bu 

söylediklerine halkımızın ve Mecliste bulunan üye arkadaşlarımızın katılmaması mümkün değil; 
kendisine, bu güzel konuşması için teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, izin verir misiniz... 
BAŞKAN - Buyurun efendim, bir şey mi var... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Efendim, bugün, 3 kişiye gündem dışı söz verdiniz. Bu hak

kın takdiri sizin, buna saygı duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ben de gün-
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dem dışı söz istemiştim; ama, siz bugün gündem dışı söz isteyen 3 kişiden 2'sini Refah Partisine 
mensup olan arkadaşlardan seçtiniz, onlara söz verdiniz. 

Ben, bu konuşmalardan büyük bir feyz aldım, Sayın Hocamın konuşmalarından çok faydalan
dım, fikirlerinden istifade ettim... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, demek ki, öyle takdirimde isabet varmış efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yalnız, benim de söyleyeceğim çok önemli konular vardı. 
BAŞKAN -Mutlaka... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Mutlaka; ama, söz alan 3 kişiden 2'si Refah Partili olursa, 
diğer partilerin bu haktan mahrum olma durumu ortaya çıkacaktır. 

Bu hususu takdirlerinize arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Gökalp, herhalde, söz verirken hangi sayın üyenin hangi partiden olduğu
nu biliyorum; onun için, bunu ifadeye ihtiyaç yoktu; bilineni malumu ilama zahmet buyurdunuz. 
Birincisi, onu ifade edeyim. 

Geçmişte, Cumhuriyet Halk Partisinden 2 sayın üyeye, üst üste, aynı gün söz verdiğimin ka
yıtlarını getirteyim mi; arzu eder misiniz efendim?!. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Efendim, vermiş olabilirsiniz, vardır; ama, o zaman söz is
teyen yoktur... 

BAŞKAN - Efendim, ben, sözü, sayın üyelerin hangi partiden olduğuna göre değil, sayın üye
lerin işlemek istedikleri,Sayın Genel Kurula sunmak istedikleri konulara, konuların önemine, ko
nuların güncelliğine göre veriyorum ve en çok söz alan da zatı âlinizsiniz efendim. 

Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmelerimiz tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Askerlik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında (2/1190) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/392) 
BAŞKAN - İki kanun teklifinin geri istenmesine dair önerge yardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Askerlik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında (2/1190) esas numaralı kanun teklifi
mi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. ' • > ' 
Saygılarımla. 19.01.1995 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

2. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Askerî İşyerlerinde Çalışan Sivil Memurlara 
Grevli ve Toplusözleşmeli Sendika Hakkı Verilmesine Dair (2/1182) esas numaralı kanun teklifini 
geri aldığına ilişkin önergesi (41391) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Askerî İşyerlerinde Çalışan Sivil Memurlara Grevli ve Toplusözleşmeli Sendika Hakkı Veril
mesine dair (2/1182) esas numaralı kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 19.01.1995 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ayrı ayrı okuttuğum bu iki kanun teklifi de Millî Savunma 

Komisyonunda olup, teklifler geri verilmiştir. 

3. - (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının; Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1711) 

BAŞKAN - Şimdi, 10/4 esas numaralı, gümrük depolarıyla ilgili Meclis Araştırması Komis
yonu Başkanlığının, komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin bir tezkeresi vardır; okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depolarıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda, Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı îddia Edilen Suiisti
malleri Ortaya Çıkarmak ve Bundan Sonra Yapılmasına Önlemek İçin Gerekli Tedbirleri Almak 
amacıyla, Genel Kurulun 14.01.1992 tarihli 25 inci Birleşiminde kurulan (10/4) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayamadığından, Komisyonun görev süre
sinin uzatılması, Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun görev süresinin, 22.1.1995 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılması için, gereği
ni arz ederim. 

Saygılarımla 

Mahmut Öztürk 
Aksaray 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına mütedair tezke
reyi dinlediniz. 

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer İşler" bölümüne geçiyoruz. 

Önce, sırasıyla ve mutaden yanm kalan işlerden başlıyoruz. -

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN - 7 1 sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden başlayacağız. 
Komisyon?.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, yarım kalan tasarıların mahiyetini de lütfen 

ifade buyursanız da, ne olduğunu bilsek. 
BAŞKAN - Satır satır okuyacağım Sayın Esengün; lütfettiniz; teşekkür ederim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Zahmet olacak, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, bir sayın üyenin talebi üzerine, gündem maddelerini satır satır okuya

cağım. 
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Bütçe Kanunda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlayacağız. 
Komisyon hazır mı efendim?.. Hazır değil. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon hazır mı?.. Komisyon hazır değil. 

Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN - İhsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

4. - Çorum Milletvekili Cemal ŞahinUn, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı:134) 

BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız 
yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 219, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletve
kili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 
müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Bu tasarı da tam iki yıldan beri Meclis gündeminde bekli

yor. , 
BAŞKAN - O konuda da bir çözüm öneriyor musunuz? 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Hayır efendim, 
BAŞKAN - Komisyon hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
6. - İl İdaresi kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye Bu Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 
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BAŞKAN - İl idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının 
müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu raporu
nun müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Komisyon bura

da. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

Daha önce ertelendi mi?.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir saniye efendim... 
BAŞKAN - Yok mu?.. Komisyon... 
Komisyon temsil edilmiyor. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Yanlış geldi efendim. 
BAŞKAN - Efendim, ben bir kere okudum, bir kere daha okuyayım: 
Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ye Görevleri Hakkında Kanunun İki Mad

desinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu raporu... 
Sayın Komisyon, siz, eğer, ihtisas komisyonu olarak, hangi tasarının sizi ilgilendirdiğini bil

miyorsanız, Başkanlık ne yapacak burada?!. Rica ediyorum!.. s 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Karıştırdık efendim. 
CENGİZ BULUT (izmir) - İkisi birbirine benziyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 6 milyar insanın parmak izlerinin hiçbiri diğerine benzemiyor ama. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakanı da yanıltıyorlar, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon hazır mı?.. Değil. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon hazır mı?.. Değil. 
O halde, müzakere ertelenmiştir. c 
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9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 

BAŞKAN - insan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakerelerine kaldığımız yerden 
başlayacağız. 

Komisyon hazır mı?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Ka
nunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden başlayaca
ğız-

Komisyon hazır mı?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

11 - Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.11994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667, 1/649) (S. Sayısı: 639) 

BAŞKAN - Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 
2802 Sayıli Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon hazır mı efendim?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. -

Allah, anlaşma nasip etsin, ne diyeyim... 

12. -Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 619) (1) 

BAŞKAN - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasansı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine kaldığımız yerden başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet hazır. 

Geçen birleşimde, tasarının 12 nci maddesine kadar görüşülüp, kabul edilmişti. 

Şimdi, 12 nci maddeyi okutuyorum: 

(1) 619 S. Sayılı Basmayazı 28.12.1994 tarihli 63 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Etiket 

MADDE 12. - Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya ambalajları
nın yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malın menşei, cinsi ve fi
yatı hakkında bilgileri içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı 
bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. 

Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır. 

Bakanlak, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle dü
zenler. 

Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle gö
revlidirler. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bu maddenin üçüncü satırındaki "etiket konulması" ifade
sinden sonra bir virgül var, virgülden sonra, tekrar "etiket konulması mümkün olmayan" biçimin
de düzenlenmiştir; tashihen, zabıtlara böyle geçmesi için ifade ettim. 

Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı efendim? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu adına ben konuşmak isti
yorum. 

CENGlZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, ANAP Grubu adına Sayın Rauf Ertekin konuşacak
lar. 

BAŞKAN-Tamam efendim. 
CENGlZ BULUT (İzmir) - Ben de, şahsım adına söz istiyorum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, düşünelim; bir dakika... 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kapusuz; buyurun. 

RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce, hep beraber, ibretle takip ettiğimiz gibi, gündemde sıralar halinde bulunan, görü
şülmesi gerekli olan tasarılar, teklifler, su gibi geçti, bir yerde takıldı kaldı; sağ olsun, Hükümeti
miz de, Komisyonumuz da bulundu. Yarım olan birçok tasandan bir tanesi de, tüketicinin korun
masıyla ilgili yasa tasarısıydı, ki, sıra sayısı 619 olan bu tasan 12 nci maddesi itibariyle görüşül
meye devam ediliyor. 

Daha önceki maddelerde de yeri geldiğince ifade etmeye çalıştığımız gibi, öncelikle tüketici 
zaten tükendi. Bugün, tüketici denilen grup, acaba, hakikaten, tüketici vasıflannı kendi bünyesin
de bulundurabiliyor mu; istediği şeyleri tüketme imkânına sahip mi? Bunu, hep beraber düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Maalesef, sağ olsun son yıllardaki Hükümetler, bu milleti iflas ettirip, tüketti
niz... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Herkes tüketicidir... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet; ama, işte, tüketicinin tüketme vasfını elinden aldınız; 
tüketemiyor. Ekmek almaktan acze düşmüş bir toplum durumuna geldiysek, o zaman, ne yapmak 
mecburiyetindeyiz; bu tüketicinin varlığının olup olmadığının münakaşasını yapmak mecburiyetin
deyiz. Zaten, vatandaşımız da bunu çok iyi değerlendiriyor; çok iyi değerlendiriyor, efendim... 

Şimdi, diğer maddelerde olduğu gibi, bu maddede de birtakım hususlar güzel güzel ifade edil
miş; ancak, dikkat edilecek olursa, bu etiket konusu... Düşünüyor musunuz; siz satıcısınız; karşı ta-
raftakilerin hakkını koruma açısından, tüketicinin meseleleri bilebilmesi açısından etiket takılma-
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sini zorunlu kılıyorsunuz. Peki, bunun kalma süresi ne olacak? Bugün, gördüğümüz tablo odur ki, 
her gün fiyatları değiştirmek^ hatta, her saat fiyatları değiştirmek gibi bir zorunluluk söz konusu. 
Bu kadar değişen fiyatlar karşısında, satıcı pozisyonundaki, üretici pozisyonundaki insanları da dü
şünmek mecburiyetindeyiz. 

. Sizler, bugüne kadar yaptığınız gibi, bugün de bu meseleleri maalesef, istismar ederek günde
me getiriyorsunuz; çünkü, bugün, tüketiciyle, güya koruma görevini üstlendiğinizi savunduğunuz 
bu kesimle ilgili bu tasarıyı getirdiniz; fakat, bir bakıyorsunuz, bu insanların hakkını, asıl siz, eli
nizdeki imkânlarla gasp ediyorsunuz... Bir misal vermek istiyorum: 

En son yapılan zamlardan bir tanesi, bütün tüketiciyi ilgilendiren, her emtianın içerisine, her 
üretilen malın içerisine giren petrole yapılan zamdır. Bu yapılan zamlarla birlikte, vatandaş, tüke
tici, acaba hangi oranda korunabildiL Düşünebiliyor musunuz, bugün, 1 litre benzinin bedelinin 
içerisinde yaklaşık yüzde,70 vergi var; aynı şekilde 1 litre mazotun bedelinin içerisinde yüzde 65 
civarında vergi var. Siz, bunlan artırarak, vatandaştan direkt olarak vergi alma noktasında hiçbir 
ölçüyü kabul etmiyorsunuz; gece yatıyorsunuz sabah kalkıyorsunuz, zam uyguluyorsunuz, dünya 
piyasalarında fiyatlar düşmüş olmasına rağmen, siz, ha bire tüketiciye zulmetmek gibi, âdeta, fiyat
ları yükseltmek gibi bir anlayışın içerisindesiniz. Ondan sonra da, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin gündemine neyi getiriyorsunuz; Tüketiciyi Koruma Yasa Tasarısını getiriyorsunuz..* Bu, bir te
zattır. Bunu, vatandaşa, biz, nasıl izah edeceğiz?!. Şu anda, televizyonlarının başında bizleri dinle
yen vatandaş, oturduğu yerden* kara kara düşünüyor; diyor ki: "Acaba, bunlar, niçin böyle bir ya
sa çıkarıyor da, öbür taraftan da bizim kanımızı emiyorlar?!." Bunu, nasıl izah edeceksiniz?!. 
Mümkün değil; ama, dostlar alışverişte görsün kabilinden, güya, Batılılara "görüyor musunuz efen
dim, biz, rekabetin korunması çabası içerisindeyiz...", öbür taraftan, "tüketiciyi koruyoruz, çocuk 
haklarını koruyoruz vs" gibi, birtakım, istenilen, güya olması gerekli olan kanun maddelerinin çı
kartılması noktaî nazarından, kendinizi mükellef gördüğünüz için, bu yasa tasarısını getiriyorsu
nuz; ama, bu tasarının, hakiki manada tüketiciyi korumakla hiçbir alakası yok. Dolayısıyla, her 
gün, her saat değişen fiyatlar karşısında* satıcıların ne yapması mümkün değil; bu etiketleri sürek
li değiştirmesi mümkün değil. Zaten, vatandaş da böyle bir şey beklemiyor. 

Diyorsunuz ki: "Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usûl ve esaslarını bir 
yönetmelikle düzenler." Şimdi, bu çıkacak, bu çıktıktan sonra, bir de yönetmelik çıkaracaksınız; fa
kat, çıkarmış olduğunuz hem kanun neni yönetmelik ne yapılmayacak, tatbikatta uygulanır olma
yacak... 

Bu arada, giderek, hem hükümetlerin yükünü artırıyorsunuz, Bakanlığın yükünü artırıyorsu
nuz hem de bürokrasiyi ve uygulanacak formaliteleri çoğaltıyorsunuz. Bir diğer konu da, belediye-

ı lerin zaten yeterince olan yüklerine aslî bir görev daha ilave ediyorsunuz. Belediyeler için de di
yorsunuz ki, "belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürüt
mekle görevlidir." Peki, bugün, belediye başkanları, hangi siyasî partiden olursa olsun, istediği ka
dar bu görevi yapabilecek zabıtayı alabiliyor mu; tahdit koyuyorsunuz, müsaade etmiyorsunuz. On
dan sonra da, bu görev yarın yapılacak mı?.. "Niye yapmıyorsunuz" dediğiniz belediye yetkilileri, 
size, "benim, bunu yapabilecek sayıda elemanım yok" diyecek. Yani, bir olayı bütünlük içerisinde 
takdim etmek mecburiyeti var; ama, maalesef, bütün işleriniz, ülkeyi getirdiğiniz halden açıkça gö
rülmektedir. 

Yapmış olduğunuz işe, milletin karnını doyurmayı ön plana çıkarmak kaydıyla başlanmalıdır; 
ama bunların hiçbirisi konusunda ciddî bir çaba söz konusu değil. Kanayan yaralar, vatandaşın is
tek ve arzularının yerine getirilmesi konusunda hiçbir çaba görmüyoruz. Sadece, formalite gibi, gü
ya görüşülen bu maddelerle ve çıkarılacak bu kanunlarla, vatandaşların beklentilerine bir cevap 
vermek gibi, bu konuda, güya bir iş yapmış görünmek için çaba sarf ediyorsunuz. 
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Zaten, çıkarmış olduğunuz kanunların birçoğu, vatandaşa, aslında, kolaylık değil zorluk geti

riyor; çünkü, bu listelerdeki fiyatların hiçbiri; isterseniz Sayın Bakanımız talimat buyursunlar, şu 
anda piyasada bu konuyla ilgili... 

Zaten, tüketicinin korunması Anayasada mevcut, var; Anayasanın emri gereği var; ama, bun
larla ilgili şu ana kadar hiçbir koruyucu tedbir söz konusu değil. Aynı zamanda diyorsunuz ki "ser
best piyasa" Serbest piyasa şartlan içerisinde kişi, üretici, ithal edici, istediği malı istediği fiyattan 
satabilme yetkisini haizse, bunu nasıl koruyacaksınız? Diyemezsiniz ki, "efendim, sadece, burada 
ismi yoktur" veyahut da "burada ismi olmadığı gibi, fiyatını da karşısına yazmamışsınız" diyerek, 
siz, oradaki üreticiye ve satıcıya bu şekilde de müdahale edemezsiniz. Dolayısıyla, milyonlarca in
san "acaba, bu çıkarılan kanunda benim için hangi faide vardır" diye düşündüğü takdirde hiçbir şey 
bulamayacak. 

O halde, değerli milletvekili arkadaşlarım, böyle bir günde, sıkıntıların had safhaya çıktığı, her 
geçen gün sağanak yağmur gibi, milletin başına bela yağarcasına zammın yağdığı bir dönemde -ki, 
özellikle, iktidar milletvekillerini uyarıyoruz- şu memleketin dertlerine kulak vermek mecburiye
tindesiniz. Şayet, bunu yapmayacaksanız, bunu yapamıyorsanız, lütfen, bu koltuklardan çekip gi
din; vatandaş da arasın... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Halk bilir onu, halk... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır)- Belediyelerdeki işçiler ne oluyor? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, elbette, halk bilir. Biz de burada halkın temsilcisi
yiz; ama, sizi, buraya, vatandaş, ille de bağlı kalın diye göndermedi ki... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Belediyelerde ne oluyor?.. Belediyeler ortada... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İşte, bakın, belediyelerde ne olduğunu da konuşuruz; onu da 

konuşuruz. Onunla ilgili meseleleri getirin buraya... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Çıkıp, hep bunu söylüyorsun... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, lütfen, şuna dikkat edin. Şayet, yapılan 

uygulamalarda bir yanlışlık varsa, onu, başka ağızlarla veyahut da oturduğunuz yerden değil, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin gündemine, Türk Milletinin huzuruna bu konuyu getirirsiniz, meclis' 
araştırması istersiniz; benzeri uygulamalarla ilgili meseleleri, beraberce, şurada müzakere ederiz; 
ama, oturduğunuz yerden, sadece laf atmak için "belediyelerde"... Efendim, belediyelerde bir şey 
olmuyor. Yapılan bütün işler, hak ve hukuk kuralları içerisinde yapılıyor. Kanunsuz hiçbir iş yapıl
mıyor; ama, siz -ki, vatandaş bunu çok iyi biliyor- sadece, Ankara Büyükşehir Belediyesinde... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Türkiye biliyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
...22 bin kişi çalışıyorsa, elbette, burada yaşayan yaklaşık 4 milyon insan, bundan, kendisine 

gelmeyen hizmetlerin gerekçesini ve bunları bu hale getirenleri hiçbir zaman gözardı etmeyecek
tir. 

Arz eder, teşekkür.ederim. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Yasa tasarısıyla ilgisi yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var efendim, var; yasa tasarısıyla ilgisi var... 

- 187 -



T.B.M.M. B : 7 0 19 .1 .1995 0 : 1 
BAŞKAN - Sayın Rauf Ertekin, Anavatan Partisi Grubu adına görüş belirtmek üzere; buyu

run efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili, 12 nci madde üzerinde, Anavatan 
Grubu adına söz aldım; bu vesileyle, tüm Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ta
sarısına, Anavatan Partisi Grubu olarak katılıyoruz; ancak, şu anda, gerçekten, 60 milyon insanın 
hepsini de tüketici olarak kabul edersek, -ki, burada* üreten de bir tüketicidir- bu noktadan hareket
le olaya bakarsak, 60 milyon insanın, şu andaki ekonomik sıkıntısı içerisinde, nasıl olacak da bu 
insanlarımızı tekrar tüketen insanlar haline getireceğiz? Bunları, vatandaşımızı, tüketici bir toplum 
haline getirmek için ne gibi tedbirler alınması lazım geldiğini konuşmak varken, tüketiciyi koruya
cağız diye, bu kanunu çıkarmak durumunda kalıyoruz. 

Altım çizerek belirtmek istiyorum ki, önce, gerçekten sıkıntı içinde olan 60 milyon insanımı
zın bu sıkıntılarının giderilmesi hususundaki çalışmaların yapılması lazım ve söylüyorum, Sayın 
Başbakanın, Hükümetimizi, dün, alelacele, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, Sayın Bakanımı
zın da açıkladığı, memurlara ve emekli işçi ve memur kesimine, ücretlerinde birazcık olsun iyileş
tirme yapmak üzere bir karar alındığını ifade ederlerken, bu arada, sanki, daha, o para milletin ce
bine girmeden, petrol ürünlerindeki fonların ve vergilerin artırılmasıyla, öbür cebinden alınmasının 
sağlandığını da buradan belirtmek istiyorum. Yani, Hükümetimiz çok akıllı hareket ediyor. Bir ta
raftan, memur ücretlerinde yeni artış yapacağım derken, öbür taraftan, petrole yeni vergilerle, pet
rol fiyatlarını artınyor. Bu, çok önemli.; petrol fiyatlarının artmlması, sadece petrol kullananlarla 
alakalı değildir. Öyle sanıyoruz ki, önümüzdeki günlerde, petrole yapılan bu ek zamlar, A'dan Z'ye 
bütün üretim maddelerinin fiyatlarına binecektir; bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, şu anda me
mura verilmek durumunda olan ek ücret -ki, rakamım bilemiyoruz- zaten cebinden gitmiş durum
dadır. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, etiket konusu fevkalade önemli bir hadise; ancak, enflasyonun bu 
kadar büyük rakamlara, yüzde 150'lere vardığı bir dönem içerisinde, sadece etiket koyarak, sadece 
sıkı kontroller yaparak -bir şeyin fiyatım kontrol etmekle; menşei, cinsi, fiyatı hakkında malın üze
rine etiket koymakla- bu işin üstesinden gelinebileceğine inanmıyoruz. Bugünleri, daha önceki yıl
larda, 1980'den önceki yıllarda biz yaşadık. Siz ne kadar etiket mecburiyeti koyarsanız koyunuz, 
ne kadar fiyat kontrolü yapıyoruz derseniz deyiniz, üretim yoksa, mal arzı, vatandaşımıza kâfi de
recede gitmiyorsa, netice itibariyle, bankonun altından, ikinci fiyatlarla, tüketiciye nelerin iletildi
ğini hep beraber seyrettik. Ancak, 1980'li yıllar içerisinde alınan ekonomik tedbirlerin neticesinde, 
hem üretimin artması hem rekabet sisteminin Türkiye'de uygulanmasıyla alakalı politikaların gün
deme konulmasıyla birlikte, tüketicimiz, kaliteli mala, istediği evsaftaki mala ve istediği fiyatla ala
bilme imkânına kavuşmuş oldu. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Serbest pazar ekonomisi içerisinde, polisiye tedbirlerle, sıkı ted
birlerle bir yere varmak mümkün değil. Etiket konulması; insanlarımızın, alacağı mallar üzerinde 
menşeini, cinsini ve fiyatını rahatlıkla görebilmesi tabiî ki uygun; ancak, sadece bu işlemin yapıl
ması, tüketiciyi koruma noktasında kâfi değildir. Bunun, esas kökünde yatan, ekonomideki radikal 
tedbirleri almak, insanlarımızın, daha kaliteli, daha ucuz mala kavuşabilmeleri için -tüketicilerimi
zin, yani, 60 milyon insanımızın bu mallara kavuşabilmeleri için- alınması gereken ekonomik ted
birleri almaktan başka çare olmadığını, burada, bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tüketiciyi korumayla alakalı bu kanun tasarısını gündeme getiren 
-belki de geç kalmış bir kanun tasarısıdır diyorum- bugün, bu kanun tasarısını önümüze getiren bu 
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Hükümete sormak lazım: 1991'de, Anavatan Partisi İktidarını devrettiğimiz andan itibaren, hatır
larsınız, daha önceki bizim ekonomik politikalarımız gereği, bilhassa, devletin ürettiği tekel ürün
lerinde, sigarada, içkide ve diğer ürünlerde "etiket fiyatı üzerinden satılma" diye bir şey vardı; an
cak, Hükümet, gelir gelmez, etiket fiyatları üzerinden satmayı kaldırdı, şu anda, sigaralar, eski fi
yattan üzerinden değil, yeni fiyatları üzerinden satılmakta. Bu durumda, etiketin ne kıymeti kal
dı?!. 

Demek ki, bu ekonomik sistem içerisinde öyle bir noktaya geliyoruz ki, her gün etiket değiş
tirmek zorunda kalıyoruz; ancak, altını çizerek belirtmek istiyorum, üzerinde bir etiket olan ve in
sanlarımızın tüketimine verilmiş olan, tüketiciye arz edilmiş olan, bilhassa, tekel maddelerindeki 
bu fiyat sisteminin ortadan kaldınlmasıyla, belli insanlar, haksız kazançlar elde ettiler; dolayısıyla 
da, tüketici, bu noktada mağdur edildi. 

Aynı şey, ilaç fiyatlarında da mevzubahis -benim de mesleğim- ilaç fiyatları öyle bir noktaya 
geliyor ki, her gün değişme noktasında ve tüketiciyle, insanlann ihtiyacı olan ilacı, o insanlanmı-
za arz eden eczaneler karşı karşıya geliyor bu fiyat artışlan yüzünden. 

Netice olarak söylemek gerekir ki, bu sistemde, sadece etiket koymakla, etiketi kontrol ettir
mekle bir yere varmak mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, esnaf, zaten sıkıntı içerisinde. Bir de, 
esnafın üzerine, siz, kalkıp, "etiketi koydu mu koymadı mı; ne oldu, ne geldi" diye belediye zabı
talarını salarsanız, bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Ben, bu maddede, etiket kontrolünün uy
gulanması ve izlenmesine ilişkin yürütmeyle alakalı görevin, belediyelere değil, esnaf odalanna, 
esnaf birliklerine verilmesinden yanayım; çünkü, esnaf odaları, bir noktada, bazı üretim maddele
rinde, üretici gibi görülüyorlarsa da, aynı zamanda da tüketicidirler. Kendilerinin kontrol etmeleri 
daha uygundur. Belediye zabıtalarını, bir de esnafın üzerine salmayın. 

Şu anda, çok değişik yörelerimizde, belli belediyelerimiz, belirli bazı düşünceler içerisinde, 
esnafımızın üzerinde baskı uygulamaktadır. Bunları, politik baskı olarak addedin, siyasî baskı ola
rak addedin, bir baskı vardır. Bir de, esnafın üzerine, maliyeciden sonra, belediye zabıtalannı sal
mayın. Bunu, gene, hem üretici olan hem tüketici olan esnaf odaları, esnaf birlikleri yapsın. Ken
dileri, fiyatlarını denetlesinler; kendileri etiketlerin izlenmesini kontrol altına alsınlar. En uygunu 
budur diyorum. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî, sözümün başında da ifade ettiğim gibi, sadece etiket koymak, sa
dece "üreticiyi koruyoruz" diye kanun çıkarmakla bir yere varmak mümkün değil. Yüzde 150'le-
re varan bu enflasyonun altında inim inim inleyen bütün halk kesimleri, şu anda sıkıntı içerisinde. 
Günlük, "acaba bir ekmek alabilir miyim" hesabını yapıyor ve öyle bir noktaya geldik ki, işte, dün 
seyrettik İstanbul'daki PTT memurlarımızın yürüyüşünü... Efendim, orada memurlarımıza reva gö
rülen hareketleri, hep birlikte, televizyonda üzülerek izledik. Bu insanlar, acaba niçin bağırıyorlar, 
niçin sokaklarda yürüyorlar? Elbette ki, haklı yönleri var. Bunlara, bu hareketlere, Hükümetin, ku
laklarını tıkamamasını rica ediyorum. Yoksa, sadece PTT işçilerimizle alakalı değil, toplumun bü
tün kesimlerinde aynı sıkıntı var ve arkasından kalkılıyor, hem, bir tarafta, Hükümet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN - Lütfen, efendim... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - ... "memura işçiye -efendim, bilhassa memur arkadaşları
mıza- grevli, sendikalı toplusözleşme" diyor; "hak, istenir, alınır" diyor, öbür tarafta, bu hakkı is
teyen sendika kurmuş yöneticiler, yaptıkları görevden dolayı, başka illere sürülüyorlar; bu entere
sandır!.. 
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Hükümetin, bu çifte standardı bırakması lazım, gerçekleri görmesi lazım, insanlarımızın bu sı

kıntısına kulak vermesi lazım; yoksa, gidişat, iyi değildir; Hükümete olan güven iyice sarsılmıştır. 
Artık, bu noktadan itibaren, geçmişi fazla deşelemeden, alacağımız tedbirlere bakmamız lazım. 

Bu duygularla, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ertekin, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Sosyaldemokratlar ne yapıyorlar?!. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)— Sosyaldemokratlar konuşacaklar galiba!.. 

ABBAS INCEAYAN (Bolu) - Onlar, kongreden sonra konuşacaklarmış!.. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Biz, yeri gelince, her yerde konuşuruz; fakat, gerek

siz de konuşmayız. 

BAŞKAN - Gruplar adına söz talebi yok. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Yakın?.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) -Yok. {,-' ., 
BAŞKAN - Sayın Gaffar Yakın'ın hazır olmadığı binnida anlaşıldı. 
İkinci sırada, Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tüketicinin ko

runmasıyla ilgili kanun tasarısının, etiketle ilgili maddesi üzerinde konuşmak için huzurlannıza 
geldim. 

Tabiî, tüketici kim dediğimizde, önce tüketiciyi sayalım; karıştırmayalım. Üretici nedir, tüke
tici nedir; tüketici demek, cebinde, zeytin almaya parası; cebinde, et almaya parası ve cebinde, ev 
kirasını ödeyebilecek miktarda parası kalmamış; yine, su parasını, elektrik parasını, okula giden ço
cuğuna bir sandviç parasını veremeyecek kadar fakirleşmiş memur demektir. Bir insan, 4 milyon 
200 bin lirayla, aldığı bu maaşla nasıl tüketici olur; bu insan, etiketlerle nasıl ilgilenir? 3 milyon 
800 bin lira civarında maaş alan bir emeklinin, perişan olmuş bir emeklinin tüketici olması düşü
nülebilir mi? 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - "Tüketici" değil, "tükenmiş" oluyorlar... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Bu arkadaş için etiketler hiçbir şey ifade etmez. 1,5 milyon li

ra maaş alan, 6 ncı kademeden emekli olmuş bir Bağ-Kur'lurtun etiketle uğraşması mümkün mü
dür? Bu etiketi biz kimin için çıkarıyoruz? Eğer, perişan olan memuru ilgilendirmiyorsa; eğer, pe
rişan olan işçiyi ilgilendirmiyorsa; perişan olan emekliyi ilgilendirmiyorsa; Allah'a emanet edilmiş, 
vergisini ödemeyecek kadar biçare kalmış, perişan edilmiş esnafımız, eğer, cidden bir şey alama
yacak kadar fakirleşmişse... Köylü, zaten o kendi kaderine terk edilmiş... 

Şimdi, tüketici kim; kimin cebinde para var ki, gidecek, alışveriş edecek; neyle verecek? Eti
ketlere bakacakmış!.. Hangi etiketlere?.. El yakan etiketlere mi, yürek yakan etiketlere mi? 

Pabuç... Pabuç... Kaç para bir pabuç biliyor muyuz? Etiketin üzerine yazsa, mümkün değil... 
Zaten, herkes dışarıdan bakıyor. Etiketler yazılıyor; ama, o pabucun üzerindeki etiketin ne ifade et
tiğini, bir gömleğin kaça olduğunu, sigaranın kaça olduğunu, ekmeğin kaça olduğunu, zeytinin ka
ça olduğunu, sabunun kaça olduğunu... Mazot... Mazot... El yakan, yürek yakan bu etiketler ne ifa
de eder; kimin için yazılacak bu etiketler? Mutlaka, etiket... 

Ben belediye başkanlığı yaptım. Bizde, sabit fiyatın; yani, belirli bir fiyatın; yani, enflasyonun 
çok az oynadığı; Karadenizin dalgaları gibi korkunç değil, Ege Denizinin dalgaları gibi hafif hafif 
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çalkalandığı bir yerde etiket geçerlidir; ama, şu anda, Türkiye'de, bizim enflasyon, Karadenizin dal
galan gibi korkunç dalgalanıyor, bir yukarı, bir aşağı... 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)-Aşağı yukarı!.. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - ...Ne kayıkta insan, ne kayık bıraktı, ne tüketici bıraktı... 

Şimdi, böyle, enflasyonun aşağısı yok; doğru, hep yukarıya... 
Enflasyonun yüzde 150 olduğu bir yerde, etikete, bir esnaf ne yazacak? Bugün bir fiyat yaza

cak, yann fiyat değişiyor. Aha, aha, işte mazot fiyatları ne oldu? Benzin fiyatlan ne oldu? Buna 
benzer... Şimdi, bu mazot fiyatlanyla bütün dükkânlarda, bütün bakkallarda, bütün manavlarda, 
trak, bütün fiyatlar değişti... 

Memurun maaşı, işçinin maaşı, Bağ-Kur'lunun maaşı, emeklinin maaşı... 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Artacak, artacak... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ee, artacakmış!.. Artırın da "artırdık" deyin. Bekliyoruz; inşal

lah... Getirin, emekliye getireceğiniz her türlü zam, işçiye getireceğiniz her türlü zam, memura ge
tireceğiniz her türlü zam için bütün Parlamento olarak arkamzdayız, veriniz zammı. 

Etiketi konuşuyoruz... Bakınız, etiketleri, yalnız, biraz büyük yapmak lazım; çünkü, son za
manlarda, Hükümetin, memuruna yerdiği para birimi değişti. Eskiden, yalnız Türk parası olarak 
veriyordu, şimdi, Hükümet, piyango bileti veriyor. O zaman, etiketlere, piyango bileti yerini de aç
mak lazım! Eskiden, para veren Hükümet, şimdi kazı kazan da veriyor; etiketlere, kazı kazanı da 
yazmak lazım! Hisse senedi satıyor Hükümet artık, o hisse senedini de yazmak lazım! Çünkü, öy-, 
le ya, memura piyango bileti veren, memura kazı kazan veren, memura hisse senedi vermeyi tek
lif eden bir Hükümetin koyacağı etiketlere bunların hepsini yazmak lazım! Yani, alışveriş parayla 
mı olacak, piyangoyla mı olacak, kazı kazanla mı olacak?! Bunları belirtmekte fayda yar. 

Bakınız, işte burada, ne demiş Hükümet... , 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümleniz... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Evet, evet... 
Türkiye'de, etikete bakacak kadar, cebinde parası olan vatandaş mı bıraktınız ki? Vatandaş pe

rişan, işçi perişan, memur perişan, emekli perişan, köylü perişan, küçük esnaf perişan; velhâsıl, 
Türkiye perişan... Kim bakacak etiketlere? 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Sen de perişan... 

BAŞKAN - Sayın Bulut, teşekkür ediyorum. 
Sayın Gökalp, buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 619 

sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci maddesi üzerinde, kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. Bu sebeple, Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; haklı olarak, benden önce konuşan tüm arkadaşlarım, ger
çekleri burada dile getirdiler. Evet, tüketicinin, tüketecek hali mi kaldı?!. Dün, Sayın Başbakan, 
memurlara bir haber verdi; onların ağızlarına bir parmak bal çaldı -Anadolu deyimiyle- ama, bu 
bal, memurların midesine inmeden, ağızlanna gelmeden geri alındı. 

Düşünebiliyor musunuz arkadaşlarım; akaryakıta, son bir yılda yüzde 200 zam yapıldı. Bun
dan, ben eminim, Doğru Yol Partisindeki çok milletvekili arkadaşlarım da rahatsız, Sosyaldemok-
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rat Halkçı Partideki çok milletvekili arkadaşlarım da rahatsız; ama, onlar diyecekler ki "bunun baş
ka yolu yok, başka yordamı yok; zam yapmak zorundayız." işte, burada, bu görüşe katılmıyoruz; 
zam yapmadan da, adam gibi, vergi alınarak, vergi sağlanarak, bu ülke yönetilir. Mühim olan, ver
gi almak. Çok kazanandan, çok; az kazanandan, az vergi almakla ülke yönetilir. Büyük holdingle
re, büyük şirketlere yalvararak yakararak vergi alamazsınız; vergiyi salarsınız, vergiyi alırsınız; 
ama, buna, irade lazım, siyasî irade lazım buna; buna, siyasî istikrar lazım. Maalesef, Hükümette 
bu siyasî irade yok, bu siyasî istikrar yok; bu olay yok... 

Değerli milletvekilleri, Sayın Maliye Bakanının bize sunmuş olduğu, tüm milletvekillerine 
sunmuş olduğu bir kitap var. Bakınız, bu kitapta ne diyor: Taşıt Alım Vergisi, 7 trilyon 500 milyar 
liradan, İ5 trilyon liraya çıkmış. Yani, artış oranı yüzde 100. Akaryakıt Tüketim Vergisi, 46 tril
yondan, 95 trilyona çıkarılmak isteniyor, artış oranı yüzde 106. Yani, bu matbu kitabın bize dağı
tıldığında akaryakıt fiyatı neyse, onun yüzde 100 oranında, bir sene içerisinde zam yapılacağı de
mektir. Değerli milletvekilleri, buna rağmen, 1994 yılında, Kurumlar Vergisi olarak, büyük hol
dingler, büyük şirketler, Türkiye'nin her tarafına dağılmış büyük şirketlere, 42 trilyon liralık vergi 
tahakkuk edilmesi için vergi salınmıştır. Bu vergilerin bir kısmı da henüz verilmemiştir. 1995 yılı 
içerisinde ise, 1994 yılında 42 trilyon liralık vergi salınan bu kesime, sadece, yüzde 12,4 oranında 
vergi artışı sağlanarak, 42 trilyon 200 milyar lira vergi salınması hedeflenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, işte, Türkiye'nin sıkıntısı budur. Özelleştireceğim.diye, 1929'dan günü
müze kadar, cumhuriyet döneminde başlayan tüm kamu kurumlarını satsan, bu işin içinden gene 
çıkamazsın; öyle bir an gelir ki, sata sata, kamuya ait mal bulamazsın, taşınmaz bulamazsın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

...Kamuya ait hizmet binaları bulamazsın. Bunun için, Hükümetin, aklını başına toplaması la
zım. Sosyal adaleti tesis edecek ve az kazanandan, az; çok kazanandan, çok vergi alınarak, Türk 
halkının, insanlarımızın giderleri yönünde vergi toplanarak, kamu hizmetlerinin giderilmesi sağ
lanmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Kurulu tekrar selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, gündem dışı konuşmanızı da ye

rine getirmiş oldunuz; çünkü, Türkiye'deki ekonomik kötü gidişle ilgiliydi talebiniz, böylece, o da 
yerine gelmiş oldu. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Evet efendim. 

Teşekkür ederim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Benim de bir talebim vardı; ama, kuyrukta bekliyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, beklerim bundan sonraki maddede Sayın Bulut. 
Nasıl olsa hep perişan!.. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. • • - . • ' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde okunduğu şekliyle ka
bul edilmiştir. -

13 üncü maddeyi okutuyorum: -, 

Garanti Belgesi 
MADDE 13. - İthalatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları 

için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye 
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verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. 
Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgarî bir yıldır. Garanti belgeleri, satın alı
nan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. 

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iş
çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen par
ça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür. 

Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arz 
etmesi veya tamiri için gereken azamî sürenin aşılması hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak 
yenisi ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu tale
bine karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur
lar. 

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynakla
nan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır. 

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu mal
ların arızalarının tamiri için gereken azamî süreleri Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte müştere
ken tespit ve ilanla görevlidir. 

BAŞKAN - Bu maddeyle ilgili gruplar adına söz talebi?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grup adına Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Refah Partisi Grubu adına. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - ANAP Grubu adına... 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına mı efendim? 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Evet efendim. " 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şahsım adına... 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Şahsım adına... 
BAŞKAN - Sayın Bulut, yetki belgesi?.. Grup başkanvekillerimiz var mı efendim?.. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Kapusuz, siz buyurun efendim; biz, diğerlerini yazarız. 
Kişisel söz talebi; Sayın Bulut'un, Sayın Dumankaya'nın, Sayın Ertekin'in. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Bulut, Grup adına... 

BAŞKAN - Kim var efendim?.. Grup başkanvekillerimizden var mı yetki belgesi?.. 
Yetki belgeniz var mı efendim? 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Olacaktı efendim. 
BAŞKAN - Kimde olacak efendim?.. Kimdeyse, onu bir bulun Sayın Bulut; yani, içtüzük kar

şısında bizi perişan etmeyin. 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Ben, grup başkanvekillerine bakayım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; müteakip madde için tekrar huzurlarınızdayım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bu, tüketici yasasıyla ilgili olarak, biraz önce birkaç cümle ifade ettim; arkadaşlarımızdan ser
zenişte bulunanlar oldu veyahut da konunun dışında laf atmalar oldu, ancak, birkaç hususu özellik-
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le vurgulamak istiyorum. Memleketimizde birçok yasa var. Mesela, bu yasalardan bir tanesi de, 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundur; elan hukukî geçerliliğini koruyan bir ka
nundur. Şimdi, bu kanunun müzakeresi sırasında, ister istemez kafalarımıza bu konu takılıyor. Dü
şünelim; bugün, Türkiye'de, şu anda 1 milyonluk banknot çıktı. Şimdi, siz, bu çıkardığınız paray
la, tüketicinin hakkını hangi oranda koruduğunuzu savunabiliyorsunuz veyahut da Türk parasının 
kıymetinin korunmasının ölçüsünün ne olduğunu ortaya koyabiliyor musunuz?.. Maalesef. 

Bakınız, şu anda, bu Hükümetin memlekete -maalesef diyeceğim- hediyelerinden bir tanesi, 
teslim aldığı günden bugüne kadar, hep banknotların klişelerini değiştirmek, rakamlarını çoğalt
makla uğraşmasıdır. Bu sıfırların çoğalması, acaba, memleketimizin ve özellikle fakir ve fukaramı
zın, tüketici kesimimizin hangi derdine derman olacak?.. Özellikle, elbette, tüketici dediğimiz bü
tün insanlarımızın kollanması ve korunması yerinde bir duygu, hatta bu kanun da uygun bir kanun; 
fakat, siz, işin esasını, özünü kaybettikten sonra, bunun şeklen çıkarılmasının bir manası olmaya
cak. 

Düşünelim, bir satıcı, ister pazar yerindeki satıcı olsun ister bir küçük esnafımız olsun isterse 
bir köydeki küçük bir bakkalımız olsun; acaba, hepinizin hatırladığı bu küçük etiketlere bu sıfırla
rı nasıl yerleştirecek? Düşünün, 1 milyon, 100 bin, 200 bin gibi rakamları bu etiketlere yazmak 
mümkün olmayacak. Dolayısıyla, demek ki birtakım yasaların varlığını kabul etmiş olmak, o hak
kın korunduğunu kabul etmek manasına gelmiyor. Bugün, şu Hükümet, maalesef, Türk parasının 
kıymetini koruyamamıştır, koruyamamaktadır. ' ' ' • > , 

Aynı şekilde, küçüklerin muzır neşriyat karşısında korunmasıyla ilgili kanun maddeleri, var. 
Peki, bugünkü medyanın birtakım uygunsuz tavır ve davranışları, televizyonların birtakım uygula
maları karşısında, bu Yüce Milletin ahlakını, birtakım değerlerini koruma noktasında, bu kanun ye
terli kalıyor mu; maalesef kalmıyor. 

Aynı şekilde, bunları çoğaltmak mümkün; fakat, bu işin üstesinden gelebilecek siyasî bir ikti
dara gerek var. Onun için, atalarımız ne demişler: "At sahibine göre kişner." Siz, koruma yasası 
çıkarırsınız, siz kendiniz inanmadığınız için, korumanız zaten mümkün değil. 

Hakikaten, bu Hükümet, bu fakir ve fukara milleti korumak istiyorsa, bunda samimî ise, lüt
fen, bugünkü satışa arz edilmiş olan malların içerisinde, haksız olan, girmiş, vergiler var; bunu çı
karmak lazım. 

Yine, bir haksızlığın en önemli maddelerinden bir tanesi, maliyetin yüzde 30, yüzde 40'ına, 
hatta yarısına varan finans yükü var, ki, faiz... Bunu çıkarın. 

Yine, siz, tüketiciyi korumak istiyorsanız, bu haksız para değerini düşürmekten vazgeçin. 
Keyfî, biı* nevi medyaya destek olmak mahiyetindeki, birtakım holdinglerin ve birtakım ku

rum ve kuruluşların, özellikle reklam vererek, milletin cebinden, fakir ve fukaranın tüketmiş oldu
ğu her üründen dolayı, onun içerisine giren reklamı, maliyetin içerisine girmekten çıkarın. Eğer, o 
zaman, kendi malına güvenebiliyorsa, tüketicinin o maldan memnun olması kendisi için yeterli bir 
şeyse, lütfen, reklam yapmasın; eğer yapmak istiyorsa, kendi bünyesinden yapsın; ama, maalesef, 
ne yapıyorsunuz, haksız olarak, keyfî yapılan, birtakım, "reklam" adı altındaki gösterilen masraf
ları, yine, bu fakir ve fukaraya, ne yapıyorsunuz; ödettiriyorsunuz. Hakikaten, tüketiciyi koruya
caksak, bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Elbette, garanti belgesi hakikaten güzel bir şey; fakat, bu 
kadar çeşitli ürünün var olduğu bir memlekette -ki, bu çeşitli ürünlerle ilgili Sanayi Bakanlığının 
birtakım tespit çalışmalarından yasada bahsedilmektedir- şimdi, bunların hangilerinin garanti bel
gesi olacak?.. Asgarî bir yıl diyor; azamî bir süre de konulmuyor. Bu, galiba, daha sonra bir yönet
melikle tespit edilecek; fakat, burada, hepimizi yakinen ilgilendiren bir konu var. Bu, garanti bel-
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gesiyle ilgili kısımda deniliyor ki, "garanti belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih, sayı 
ile bandrol seri numaralarını içermek zorundadır." Tamam, bu güzel, mutlaka bulunması lazım; an
cak, satıcı için deniliyor ki; şayet malda, malzeme, işçilik ve montaj hatası var ise; ne yapılacak; 
satıcıya götürülecek. Satıcıların birçoğu, ne değildir; üretici değildir, tüccardır, alıp satmaktadır. 
Her malı da, kendi şartlan içerisinde, mutlaka, aldığı şekliyle satmaya çalışmaktadır. 

Şimdi, burada, tüketici açısından, hakikaten, satılan malın bir garanti belgesinin olması mut
laka gerekir; fakat, teslim ediyor... Satıcı, bu malı kendisi imal etmediği için, üreticiye gönderecek.-
Gönderilmiş olan bu arızalı mal, tekrar o tüketiciye ne zaman iade edilecek; burada bir açıklık söz 
konusu değil. Adam, bu malı iade etmek istemiyorsa veyahut da o sattığı malı geri alıp, onunla il
gili birtakım uygulamaları yapabilmesi için -istismar etmek istiyor ise- ne yapacaktır; o malı, za
man dilimi içerisinde tüketiciye geri vermeyecektir. İkinci bir bölümde de deniliyor ki, "satıcının 
bu talebi reddedilmez." Bunun için de ne yapılmaktadır; özellikle, "tüketicinin, bu konudaki duru
munu korumak için, Türk Standartları Enstitüsü ve Bakanlık, bu konuda bir karar verecek" denili
yor. Bakanlığın vereceği bu karar, tüketicinin, getirmiş, iade etmek istediği malla ilgili vereceği ka
rar, alıcı veyahut da tüketiciyi tatmin etmediği, satıcıyı tatmin etmediği takdirde, uzlaşmazlık orta 
yere çıkacak. Bu uzlaşmazlık karşısında, zaten mahkemelerden usanmış, mahkemelerden yılmış 
olan bu milletin evlatları, acaba, tekrar mahkeme kapısına mı gidecek? Yoksa, bu konunun, bir yet
kili komisyon tarafından mahkemesiz halledilmesi konusunda, bir süre veyahut da bir karar mercii 
maalesef yoktur. 

Adalet Bakanlığının bütçesini görüşürken, çıktı, Sayın Bakan burada yakındı, dedi ki, "efen
dim, bugün mahkemelerde 11 milyon dosya var." Şimdi, düşünün değerli milletvekilleri, 11 mil
yon dosya varsa; bir dava eden, bir dava edilen, birer tane de şahitleri olsa, dörtle çarptığınız tak
dirde, 44 milyon bu memleketin evladı, biri, diğeriyle davalı konuma gelmiştir. İşte, son otuz yıl
lık, kırk yıllık, elli yıllık yanlış uygulamaların tabiî sonucu... Âdeta, bu milletin evlatları birbiriyle 
mahkemelik duruma düşürülmüştür. Şimdi, yetmiyormuş bu, bunda acze düşmüş bir Adalet Ba
kanlığı var iken, siz, binlerce mal, binlerce garanti belgesi ve bunların tatmin edilmemesi karşısın
da, hal noktası; ki, gösterdiğiniz gibi, "Bakanlık ve Türk Standartları Enstitüsü karar verecek" di
yor, Bu kararı da tüketici razı olmadı, mağdur edildi; yanlış bir karar çıktı... Binlerce mahkemeye 
gidildiğini bir düşünün; çok büyük bir yanlışlıktır. Bu konuyu mutlaka halledecek, o kararın da bir 
başka yere m iiracaat edilmemesinin önünün kapanması açısından, bir kurul oluşması lazım; tüke
tici açısından da lazım, satıcı açısından da lazım; ama, maalesef, bu konuda, benim görebildiğim 
kadarıyla, -eksik tarafı varsa Bakanın ve ilgili Komisyondaki arkadaşlarımızın açıklama getirme
sinde fayda mülahaza ediyorum- aksi takdirde, ihtilaf konusu, dava konusu çok artacaktır. 

Değerli i rkadaşlar, şimdi, özellikle bunun fiyatları konusunda, biraz önce de söylemeye çalış
tığım gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, son cümlenizi ifade eder misiniz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, ifade etmeye çalışıyorum. 
Bakınız, Türk Lirasının sıfırlarını yazamayacağınız bu etiketlere, acaba Sayın Bakan ve Sa

yın Hükümet, doları veyahut da hisse senetlerini mi yazdıracaklar?.. Türk parasının bu memleket
te geçerliliği ne zaman temin edilecek?.. Bunlar benim dikkatlerimi çekmektedir. Herhalde, bütün 
vatandaşlarımızın, özellikle tüketicinin ve satıcıların da, mecburiyet getirdiğiniz bu etiketteki sıfır
ları neyle, nasıl ifade edeceği konusunda bir açıklık getirirseniz, memnun olur; teşekkür ederim. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 
10 dakika yeter mi Sayın Bulut? 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Efendim, idare ederiz. 
BAŞKAN - Peki, buyurun; şimdi göreceğiz inşallah... 

ANAP GRUBU ADINA CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka-
daşlanmız; tüketicinin korunmasıyla ilgili bu garanti belgesine geliyoruz... 

BAŞKAN-Ne belgesi efendim? 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Garanti belgesiyle ilgili maddesine geliyoruz efendim, 13 ün

cü maddeye geliyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabiî, garanti deyince; garantiler çeşitlidir. Şimdi, memle
kette, memleketimizde, kimsenin verdiği sözü tutmadığı, hiçbir sözün garanti olmadığı bir yerde, 
verilen sözlerin hiçbir garantisi olmadığı bir yerde, gariban bir sanatkârı yakalıyoruz, ufak esnafı 
yakalıyoruz, yaptığı anahtarın garantisini, yaptığı çekicin garantisini istiyoruz; ama, siyasîlerin ver
diği yüzde 20 enflasyonun garantisini istemiyoruz. , 

Türkiye'nin esas isteyeceği garanti, Türkiye'nin esas çıkaracağı tüketiciyi koruma kanunu, bir 
çekiç için garanti değil, bir tekerlek için garanti değil; enflasyona karşı garanti alınması lazım. Ezi
len memurun, ezilen işçinin, ezilen emeklinin, perişan olan köylünün ve küçük esnafın, Hüküme
tin yapmış olduğu yanlış politikaya karşı korunacak esas bir kanun çıkarmamız lazım; esas garan
ti budur değerli arkadaşlarımız. 

Bakınız, biz, mutlaka üretim mallarında bazı garantiler bekliyoruz. Memleketin bakanı çıkmış 
garanti veriyor. Üç tane banka (TYT Bank, Marmarabank, Impexbank) batıyor, memleketin Baka
nı Sayın Aykon Aydoğan (ANAP sıralarından gülüşmeler) "merak etmeyin, garantiyi ben veriyo
rum, batmayacaktır" diyor. Bir hafta sonra, üç banka iflas ediyor, binlerce insan mağdur oluyor; 
ama, biz gene gidiyoruz, küçük bir demirci dükkânından, ürettiği malın garantisini bekliyoruz, iki 
üç kişinin mağdur olduğu mal üzerinde garanti bekliyoruz; ama, öteki tarafta; ama, beri tarafta, Hü
kümetin bakanının, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bakanının yanlış vermiş olduğu geçersiz bir 
garanti belgesi yüzünden ve devletine inanan yüzbinlerce insan mağdur olmuş; bu garanti söz yü
zünden yüzbinlerce insan perişan olmuş ve paraları batmıştır. Bu insanlar, eğer sayın bakan garan
ti vermeseydi, eğer konuşmasaydı, devlet adına konuşmasaydı, paralarını çekeceklerdi bu mudiler, 
bu insanlar ve neticede bundan kurtulacaklardı. 

Bakınız, bir memleketin, bir esnafın garantisinden çok, bakanlarının garantisine, Başbakanın 
garantisine ihtiyacı vardır. Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı çıkar "gidin, bankalardan istediği
niz kadar dövizle kredi alın, ev alın, araba alın" derse, Sayın Başbakanın garantisine güvenen va
tandaşlar, gider, bankalardan kredi alırlar ve onunla konut sahibi olurlar; ama, Başbakanın verdiği 
garanti tutmamıştır, enflasyon; neticede döviz oynaması; doların, Karadeniz dalgaları gibi sıçrama
sı yüzünden, burada da yüzbinlerce insan mağdur olmuştur; yüzbinlerce insan kan ağlıyor, evini sa
tıyor kurtulamıyor, intihar ediyor kurtulamıyor. Garantiyi veren kim; Türkiye Cumhuriyetinin Baş
bakanı. Biz, neyle uğraşıyoruz; bütün bu garantileri bir kenara bırakmışız, anahtarla, çekiçle uğra
şıyoruz veyahut da ufacık bir telle uğraşıyoruz, onun garantisini arıyoruz. Peki, bu insanlara, mağ
dur olan bu insanlara, batan bankaların, iflas eden bankaların kandırdığı mudilere verilen garanti?.. 
Devletin garantisine karşı, bu insanlara karşı, yani, bu batan bankalara karşı devletin bir garanti 
vermesi gerekmez miydi? Verdiği, garantiyi, sözü tutması gerekmez miydi?.. Uyguladığı politikay
la, bu memlekette "ben doları böyle tutacağım ve merak etmeyin arkanızda ben varım, bana inanın, 
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benim fikrime inanın" diyen Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına inanan insanlar, bugün, dolar 
yüzünden ezilmiş, bükülmüş, kapı kapı dolaşıyorlar. Ne oldu bunlara verilen garantiler?.. Biz uğ
raşırız... Garanti... Ne garantisi; arabanın supap garantisiyle uğraşırız biz... 

Değerli arkadaşlar, dün, evvelki gün, bu memlekette 46 trilyon liralık, üç aylık vadeli bono sa
tıldı. Garanti var mı?.. Yok; bunun da garantisi yok. Garanti deyince, aklımıza, yalnız, bir bisiklet 
tekerleği mi veya yalnız bir bisiklet mi gelir, üretim olarak. Esasında, Türkiye'de önce verilecek 
olan olay, siyasîlerin garanti vermesi lazım; vermiş oldukları sözü garanti etmiş olmaları lazım; tu
tamayacakları, yapamayacakları işi vaat etmemeleri gerekir. 

İşte, bakınız, geçen gün "Hazineden rekor satış" diyor. Peki, bunun garantisi?.. 46 trilyon lira
lık bonoyu bir günde bitirmişler. Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, Hükümeti buna garanti veri
yor. Tüketmişler 46 trilyon liralık bonoyu, hemen bir günde. Kim almış; memur mu, işçi mi, emek
li mi? Kim almış; esnaf mı? Kim almış; köylü mü? Bunun garantisi sağlam; çünkü, burada, bu re
kor satışta, 46 trilyon liralık bono satışından işçi almamıştır, memur almamıştır, emekli almamış
tır, Bağ-Kur'lu almamıştır, köylü almamıştır; onu, küçük esnaf almamıştır; bunu, büyük rant sahip
leri, "zincir şeyini kırdım" diyenler, büyük rant sahipleri, büyük para babaları almışlardır; onun 
için, bunun mutlaka garantisi vardır. Neden; çünkü, memurum yoktur bunun içinde, işçim yoktur 
bunun içinde; nereden alacak benim gariban işçim, nereden alacak memurum; 4 milyon 200 bin li
ra maaş alan bir memurumun, 3 milyon lira maaş alan, 1,5 milyon lira maaş alan insanların bunla
rı alması mümkün değil; ama, bunların garantisi vardır. 

Biz neyi tartışıyoruz Türkiye'de; bisikletin tekerleğini, bisikletin pedalını tartışıyoruz... Onun 
garantisi olması lazım, bisikletin tekerleğinin garantisini ihmal etmemek lazım; ama, işçinin maaşı
na, ama memurun maaşına karşı enflasyonu garanti etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, şimdi, yine Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, "memlekette 
yüzde 20 enflasyon olacak" derniştir. Bu, bir garanti olması lazım. Biz siyasîler, önce bisiklete kar
şı, arabaya karşı, metal madenlere karşı çıkaracağımız garanti kanunlarından önce, siyasî alanda ar
tık garanti kanunları çıkarmamız lazım. Bakınız, şimdi, yüzde 20 enflasyon denildiği bir yerde, Sa
yın Başbakan, Sayın Hükümet garanti sözünü tutmamıştır; enflasyon yüzde 150 olmuştur. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri) Peki, enflasyonun yüzde 150 olduğu yerde, memurun aldığı artış ne
dir; yüzde 15... Hayır, net yüzde 11. 

Şimdi, burada bir beyanat veriliyor: "Memura yüzde 70 zam yapacağız..." Garantisi?.. Garan
tisi var mı; yok. Çünkü, memura yapılacak olan yüzde 70 zam, daha evvel verilmiş olan yüzde 11 
zammın yüzde 70'i, yüzde 6 yapar. İşte garanti... Ne garantisi; işte, dolambaçlı garantiler. 

Değerli arkadaşlarım, bir hükümet, çift anahtar dediği zaman, o, bir garanti olması lazım; si
yasîlere güvenilmesi lazım; garantiyi, bu manada, bu anlamda almak lazım. Çift anahtar denildi
ğinde, bu çift anahtarı tatbik etmesi lazım. Bununla ilgili verilen garanti, tutulmuş mudur?! 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Var... Geriye aldılar... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Önce bu garantileri sağlayalım. 
Bakınız, memura, sendika diye garanti verilmişti, aslan sosyal demokratlar tarafından ve Hü

kümet tarafından; ama, bu garanti tutulmamıştır; dövülmüşlerdir, öldürmüşlerdir. Bakanlar yürü di
yor. Hani, bizde bir laf vardır; "tavşana kaç, tazıya yakala" diye. Bakanlar "yürüyün" diyor, öbür 
taraftan, maşallah, vurun copu... Nerede bunun garantisi?! Hani garanti?! 

Askerlik süresi inecek diye garanti verdi Hükümet. Önemli değil... Neden; o, yüzbinlerce in
sanı ilgilendiriyor; biz gidelim, gene, bisikletin tekerleğiyle uğraşalım, o garantilerle uğraşalım; 
ama, neticede askerlik, 12 aya, sonra tekrar 18 aya... 
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işçiye, siyasî meydanlarda bu insanlar söz verdiler, indireceğiz diye emeklilik yaşını. Geldi

ler, indirdiler. Bir başbakanın, bir hükümetin verdiği söz, garanti olmalı. Bugün, bakıyoruz, çalış
malar yapılıyor; Türkiye'de emekliliğin, 50-60 yaşına çıkarılması gerekiyor diyorlar. Ne oldu ga
rantiler?! Nerede garantiler?! 

Değerli kardeşlerim^.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - İndirirken de bağırdınız, çıkarırken de... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Hayır, bizler, niye çıkarıyorsunuz diye bağırmıyoruz. Anava
tan Partisi, Türkiye Cumhuriyetinde, Emeklilik Kanununu, seçim kaybetme korkusu olmadan çı
karmıştır. • . - • 

Değerli kardeşlerim, biz bunu çıkardık... 

BAŞKAN - Sayın Bulut, toparlayın lütfen... Sayın Bulut, son cümleniz efendim, 30 saniyeniz 
var, lütfen... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Peki efendim... 
Metalden önce, bisikletten önce, insanların verdikleri sözün garantisi olması lazım; siyasîlerin 

her verdiği sözün garantisi olması lazım, yapamayacağı işi vaat etmemesi lazım, işleyemeyeceği 
malı yapmaması lazım. Gelin, siyasîler olarak, önce vatandaşımıza biz garanti olalım, sonra bisik
leti, sonra ayakkabıları, sonra arabaları kurtaralım. 

Teşekkür ederim. 
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bulut, teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Ortadireği perişan ettiniz. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ortadireği perişan ettin SHP'li, ortadireği perişan ettin... 
EMİN KUL (İstanbul) - Ortadireğin üzerine köpekleri salmışsınız. 

. MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - 12 Eylülde siz sendikacılar olarak ne yaptınız?! 
BAŞKAN - Grup adına başka söz talebi yoktur. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Dumankaya; buyurun efendim. . 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum 
Bir tespit yapmak istiyorum. Tespit etmek istediğim şey şudur: Bu Meclisten çıkan kanunları 

kim çıkarıyor; iktidar mı çıkarıyor muhalefet mi çıkarıyor, işte bunun tespiti meydandadır. Bu ka
nunları çıkaracak iktidarın sayısı en az 114 kişi, yani karar yetersayısının burada olması lazım; bu
nun azamîsi de yoklama sayısıdır; 150 kişinin burada olması lazım. Şu anda iktidar sıralarında 10-
11 kişi vardır. Demek ki, bu çıkan kanunlar, muhalefetin çalışmalarıyla, muhalefetin iyi niyetleriy
le çıkıyor; bunun tespitini yapmak lazım. Yoksa, televizyona çıkıp, işte, biz şunu çıkardık, şunu 
yaptık demeye hakkınız yoktur. 

. Bunu belirttikten sonra; bu, tüketiciyle ilgili yasa, olumlu bir yasadır. Bu, Anavatan Partisi dö
neminde Meclise kadar getirilmiştir; ama, sonra geri çekilmiş, ufak tadilatlar yapılmıştır. 

Şimdi, tüketici kim, kim tüketecek bu şartlarda; memur mu tüketecek, işçi mi tüketecek, köy
lü mü tüketecek, çiftçi ırii tüketecek; hayır... Bunların takati kalmadı. Kim tüketecek; faizci tükete
cek; kim tüketecek; yolsuzluk yapan tüketecek... Yoksa, değerli arkadaşlarım, bugün işçiler yürü
yor, bugün memurlar yürüyor. Kötü niyetle yürümüyor; açlıktan yürüyor. Bugün, o yürüyen me
murların -dünkü bir rezaletti- üzerine köpeklerle saldırıldı. Bu, Türkiye'nin utanç tablosudur. 
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Değerli arkadaşlarım, gülmeyelim, düşünelim... O memur, 4 milyon maaş alıyor. 

Ben, yılbaşında hastanedeydim. Değerli arkadaşlarım, oraya gitseniz, cebinizde 500 milyon 
olsa ve onunla bir arsa alacağız deseniz, oradan aşağı inemezsiniz. Esir insanlar, aç insanlar... Has
tanede bir yetkili bana ne söyledi, biliyor musunuz, "buzhanede 1 gram et yoktur; yarın öğlen, et
siz pırasa vereceğiz." Böyle bir durumda, gelecek, tüketici memur, senin bu malının garanti belge
si var mı; öyle alacağım diyecek... İmkânı var mı ona? Onu zaten vadeli alacak; o, zaten, çürük ma
lı ona verecek; çünkü, maaşı yetmiyor ki, bir ayın maaşını öbürüne yettirmiyor ki; aç, sefil ve pe
rişan bir durum vardır. 

Sayın arkadaşımın dediği gibi, köylere gidin, şehirlere gidin, gecekondulara gidin; inanın ki, 
çok kötü bir manzara vardır. Bugün, şu soğuk günde, evinde, odun almadan, insanlar oturuyor; ÇOT 
cuğunu hastaneye getirip, esir durumdadır. 

Siz bakmayın; sizden rica ediyorum iktidar milletvekilleri; şu hastaneleri bir gezin, şu Sigorta 
hastanelerini bir gezin, şu bakkallara gidin, esnafa gidin; malı nereden alıyor, nasıl alıyor, nasıl ge
çiniyor, bunun bir hesabını yapın; yoksa, rantçılar alıyor, faizciler alıyor. 

Bakınız, ben, bir kahvede konuşurken, bir kişi, sadece bir kişi bu iktidarı savunuyordu. Dedim 
ki, bu iktidarı savunan ya faizcidir ya yolsuzluk yapan kişidir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, son cümlenizi ifade eder misiniz... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
Arkadan bir kişi dedi ki, sayın milletvekilim bunu nereden tanıyordu; bu, gerçekten faizciydi. 
Değerli arkadaşlarım, o nedenle, hiç kimse burada garanti belgesi soramaz. Fiyat nedir; me

mur, işçi, emekli, köylü, çiftçi soramaz. Ne fiyat varsa, o fiyata alacak onu; çünkü, veresiye alacak. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, teşekkür ediyorum. 

Sayın Ertekin, buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Serbest piyasa ekonomisinin sonu bu, onu da siz getirdiniz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Üç senedir İktidardasınız, ne yaptınız? 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - "Öyle bir kazık çaktık ki, kimse çıkaramaz" diyen sizsiniz. 
BAŞKAN-Sayın Yılmaz, müsaade eder misiniz... 

Buyurun Sayın Ertekin. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Tüketiciyi Koruma 

Kanun Tasarısının 13 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım, arkadaşlarım müsaade eder
se, görüşlerimi belirtmek istiyorum. 

Sayın Yılmaz'ın sinirlenmesini yadırgadım; çünkü, Hükümet şu anda dördüncü yılına girdi ve 
bu Hükümetin ortağısınız. 1991 seçimlerinde, bu olayları vatandaşa izah ettiniz ve biliyordunuz ki, 
iktidara gelecek olan, iktidara talip olan partiler, ülke ekonomisinin ne durumda olduğunu, vatan
daşa yaptıkları vaatleri nasıl yerine getirebileceklerini bilmeleri lazımdı. , 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - 1991 Ocak ayında, Zonguldak'ta işçiler yürüdü, siz de başında 
yürüdünüz; şimdi ise, işçiler yürüyor, coplatıyorsunuz. 

M.RAUF ERTEKİN (Devamla)- Hükümet, ağlama duvarı değildir. Şu anda Türkiye'nin bu sı
kıntılarına çare bulacak olan, Hükümet -DYP ve SHP kanadı- olarak sizsiniz; bunun başka yolu 
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yok; yani, çıkıp çıkıp, hâlâ, şu andaki beceriksizliğin faturasını Anavatan Partisi iktidarlanna yük
lemenizi benim aklım almıyor ve zaten buna vatandaş da gülüyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Türkiye'nin bugünkü duruma gelmesine siz sebep oldunuz. 
M. RAUF ERTEKlN (Devamla) - Hayır efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bunu, Anavatan Partisi (Anamuhalefet Partisi) mensubu olarak 
ben söylemiyorum... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Mustafa Taşar söylüyor!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - 1993 yılı içerisinde 50 nci Hükümetin kurulmasıyla birlik
te devletin en yüksek noktasına giden Sayın Cumhurbaşkanı, bugün ülkenin bu duruma getirilişi
nin sebeplerini anlamakta müşkülat çektiğini ifade ediyor. Bunu, ben söylemiyorum, Sayın Cum
hurbaşkanımız söylüyor ve diyor ki "49 uncu Hükümet olarak biz, 50 nci Hükümete böyle bir ül
ke devretmedik." Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı. Bize inanmıyorsunuz; Cumhurbaşkanına -49 un
cu Hükümetin Başbakanı-inanın. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Cumhurbaşkanı söyledi... Yapsaydınız. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, mesele "siz yaptinız-biz yaptık" me
selesi değildir. Mesele, bugün Hükümet varsa, bugün bu Hükümet görevdeyse... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Çare bulacak... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - —bu Hükümetin, şu andaki sıkıntılara çare bulması lazım
dır. (ANAP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Çare bulamıyorsa gidecek. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Biz de, Anamuhalefet Partisi olarak "bu Hükümet, bunla

ra çare bulma yolunda bu Parlamentonun önüne iyi şeyler getiriyorsa, desteğiz" diyoruz; ama, ma
alesef -yine söylüyorum- hiçbir şekilde böyle bir çalışma yok; tüketiciyi koruma kanunu getirdik!.. 

Başından beri söylüyorum; şu anda Türkiye'de tüketici mi kaldı? Bir söyleyin; sosyal demok
ratsınız; her seferinde bağırıyordunuz, "bu insanlar, bu asgarî ücretle geçinemez, nasıl şeydir bu" 
diye bağıranlar sizdiniz 1980'li yıllarda; şimdi ne yaptınız? 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Yasa çıkaralım; getirin, destekleyelim. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Olmaz değerli arkadaşlarım, olmaz. 
Çare, çare, çare... Parlamento çare olmak zorunda. Burada bulunacak bunun çaresi. 

Eğer Hükümet bu işi -çare bulamıyorsa- beceremiyorsa, şu kanunun garantiyle ilgili madde
sinde olduğu gibi:.'. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Beceremiyor da... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Kanunun garantiyle ilgili maddesinde ne demişiz: "Garan
ti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi ve
ya tamiri için gereken azamî sürelerin aşılması hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisiyle 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir." 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Hükümet sık sık arıza yapıyor. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tüketici, bu Hükümetin garantisini 

bıraktı ve talep ediyor; neyi talep ediyor; buyurun seçime gidin diyor; ama, bundan da kaçıyorsu
nuz; değilse, getirin, kendi içinizde bir anlaşın... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Bu madde, bakanlar için de geçerli mi? 
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M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) - Öncelikle, tüketiciyi koruma kanunundan önce, bu insan

larımızın -emeklinin, işçinin, memurun, esnafın, dar gelirlinin, çiftçinin, köylünün- toplumun bü
tün kesimlerinin evvela ekonomik durumunu bir iyileştirelim de, ondan sonra bunları getirelim. 

Ben, deminki konuşmamda da söyledim; söylediğim şuydu: Etiket koysanız, polisiye tedbir
ler alsanız, ne fark eder ki; arkadaşlarım da izah etti; bir şey fark etmez; polisiye tedbirlerle bir ye
re varmak mümkün değil. Siz, tüketiciyi, tüketicilikten çıkarmışsınız; fiyatları kontrol altına alıyo
rum deseniz de ne fark eder? İşte görüyorsunuz, devlet olarak, daha dün petrole yaptığınız zam
mın hesabını veremeyeceksiniz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Mazot kaç lira oldu... 

M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - Siz değil miydiniz, buradan, kürsülerden bağım" bağım ba
ğıran "2 bin liraya petrolü satıyorsunuz, 1 400 liradan alıyorsunuz; yazıktır, günahtır bu millete" 
diye... Bugün kaç para mazot; 17 bin küsur lira; yarın ne olacağı belli değil, garantisi yok. Onun 
için diyorum; yani, vatandaşımız, artık, Parlamentoya olan güvenini sarsma noktasına geldi. Geli
niz, gerçek konulan ortaya koyalım. 

BAŞKAN - Toparlar mısınız Sayın Ertekin. Efendim, toparlayın, son cümlenizi... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 

Gerçek konuları ortaya koyalım. Evvela, mevcut olan sıkıntıları giderelim ve toplumumuzun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Bundan sonraki maddeler üzerindeki konuşmamda görüşlerimi arz edeceğim. 
Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Biraz da Taşar'dan bahset! 
BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum Sayın Ertekin. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının 13 ün

cü maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 
"Bakanlık hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu 

malların anzalannm tamiri için gereken azamî süreleri Türk Standartlan Enstitüsünün görüşünü 
alarak tespit .ve ilanla görevlidir." 

Turhan Tayan Ziya Halis Fahri Gündüz 

Bursa Sivas Uşak 

Tahir Köse Sabri Yavuz 
Amasya Kırşehir 

Gerekçe: Böylece söz konusu tespit ve ilan çalışmalarının daha kısa sürede ve daha gerçekçi 
bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olacaktır. 
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BAŞKAN - Efendim, Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 
gerekçeyi uygun bulmamıza rağmen, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Katılıyoruz. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Efendim, Hükümet önergeye katıldı; Komisyon, prensipte katılıyor olmakla beraber, yeterli 

sayıları olmadığından katılamıyor. 

Karar yetersayısını arayacağım. . 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Önergeyi geri çeksinler. Sayın Başkan, önergeyi geri çekerlerse de
vam edebiliriz. 

BAŞKAN - Efendim, önergeyi oylarınıza sundum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Efendim, Sayın Divan Üyemiz işin anlaşılmadığını ifade etti; yeniden oylayacağım. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Her halükârda karar yetersayımız yoktur. 

• 17.55'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.38 

. • ; • • - . . ' • ; • . , ; • • _ _ © — - — _ • . • / • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.55 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

. _ — . '© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

12. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kamın Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 619) (Devam) 

BAŞKAN - Müzakereye konu kanun tasarısının 13 üncü maddesinin müzakeresinin ikmalin
den sonra, değişiklik önergesinin oylanması esnasında karar yetersayısının aranması istenilmişti... 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Sayın Başkan, önergemizi geri çekiyoruz. 

BAŞKAN - Bu kerre, önerge sahipleri, önergelerini geri aldıklarını ifade ettiler ve önerge ia
de edildi. 

Şimdi, 13 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. -

Şimdi, 14 üncü maddeyi okutuyorum: 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 
MADDE 14. - Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların, bakım, onanm ve kullanılmasına ait 

tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin ba
kım, onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte satılması 
zorunludur. 

Bakanlık sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ile satılmak zorunda 
bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz talebi var mı efendim? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan 619 sıra sayılı Tüketicinin Korunmasıyla İlgili Yasa Tasarısı üzerinde 
söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa gibi, Patent Yasası, rekabet hukukuna ilişkin yasa, Avrupa 
Gümrük Birliğine girmemizle ilgili olarak çıkarılması gereken ve çağdaş toplumların hepsinde bu
lunan yasalardır. Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu yasaların Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi esnasında, ülkemizde yararlı her yasada yaptığımız gibi, örneğin Özelleştirme Yasa
sında yaptığımız gibi... 

ALİ ESER (Samsun) - Amma yaptınız ha!.. 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) - ...yapıcı katkılarda bulunduk, 
Sayın Eser, 58 maddelik Özelleştirme Yasasının 35 maddesini değiştirdik. 

ALİ ESER (Samsun)-Buradaengellediniz. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Size teker teker izah edeyim. Değiştirenlerden biri de be
nim; satır satır biliyorum. 

ALİ ESER (Samsun) - Burada engellediniz siz. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Burada engellemedik; sizinle birlikte, karar yetersayısın

da oy kullandım ve son günde gene oy kullandık. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, bu yasa -aslında bizim yaptığımız itiraz, bilimsel itiraz- uzun bir ya

sadır. 36 madde hakikaten uzundur ve dikkat edin, bundan evvel görüştüğümüz etiketle ilgili mad
de, garanti belgesiyle ilgili madde, tanıtma ve kullanma kılavuzuyla ilgili madde, aslında tek mad
de haline gelebilirdi; yani, tüketiciye arz edilen malların üzerinde etiket olur, garanti belgesi olur, 
kullanma ve tanıtma kılavuzu olur. Bu belgeler, Türk Standartları Enstitüsüyle ortaklaşa hazırlanır, 
işbirliği içinde hazırlanır denebilirdi ve bu şekilde bu kanun tasarısının bu kadar uzun olması ge
rekmezdi; ama, burada görüşüyoruz, bilmiyorum, gereken redaksiyonun yapılması mümkün mü. _ 

Değerli arkadaşlar, fevkalade önemli bir yasa tasarısıdır. Tüketiciyi koruma konusu, Avrupa 
Ortak Pazarının yürürlüğe girdiği, hayatiyet kazandığı ilk günlerden itibaren, önemli olarak, bütün 
üye ülkelerde yer almıştır ve Türkiye'de de bu yasa tasarısının gecikmeyle de olsa, tekrar gündeme 
gelmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de tüketiciler gerçekten korunmaya muhtaçtırlar ve daha önce 
Türk sanayiinin "ne üretirsen üret yurt içinde satarım" prensibi, 1983 yılında iktidara gelen Anava
tan Partisinin getirdiği serbest piyasa ekonomisi düzeniyle yıkılmıştır. Sanayi kesimi, Türkiye'de
ki üreticiler, rekabet koşulları altında, daha kaliteli mal; ama, daha ucuz mal yapar duruma getiril
mişlerdir. Bugün de toplumda bu vardır; çünkü, Anavatan Partisi, gereğinde, üretilen bir malın, tü
keticiye, bozuk ve pahalı fiyatla intikal etmesini önlemek amacıyla, ithalat musluklarını kullanabil
meyi bilmiştir ve bu şekilde, sanayimiz, bir nevi terbiye edilerek, bugünkü rekabet ve kalite şartla
rına ulaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde, ekonomilerde, batı ülkelerinde, tüketiciler, satın al
dıktan mallarda, bazı husustan ararlar. Diğer bir deyişle, gelişmiş ülke tüketicileri, alışverişlerini, 
bilinçli olarak yaparlar ve tezgâhlardan veya malın arz edildiği yerlerden, dükkânlardan, öyle ko
layca malı almazlar; bazı şeyler ararlar. 

Bilgi toplumunda, medyanın etkisiyle, kullanma ve tüketim alışkanlıklan, radikal olarak de
ğişmektedir. Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ve rekabetçi ekonomik düzene dayalı Ba
tı pazarlarında, bir malı tüketicilere satabilmek, üretmekten daha zordur. Yoğun rekabet şartlarının 
geçerli olduğu ekonomilerde, bir malın fiyatı, kalitesi, tüketimde rol oynar. Diğer bir husus da -bu 
maddede yer aldığı gibi- tanıtılması ve kullanma kılavuzunun bir malla birlikte bulunmasıdır. 

Özellikle, hızlı tüketilen mallar kategorisinde, marka ve fiyat çok önemlidir. Firmalar, tüketil 
çilere mal satabilmek için, olmadık pazarlama stratejilerini ve satış taktiklerini geliştirmişlerdir. Pi
yasaya dönük faaliyetler, etkin dağıtım, reklam ve promosyon kampanyaları, âdeta bir yarışma ha
vası içinde uygulanmaktadır. 

Pazarlama, 21 inci yüzyılın, kompütürle birlikte en geçerli mesleği olacaktır. Bu nedenle, iş
letme eğitimi veren üniversitelerde, pazarlama branşlan, büyük rağbet görmektedirler. Batı ülkele
rinde yapılan araştırmalarda, tüketicilerin, örneğin, günlük kullanım maddeleri olan temizlik mal-
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zemelcri ve alkolsüz içecekler arasında, en ucuz olanı tercih ettikleri belirlenmiştir. Bununla bera
ber, tüketicilerin belleklerine yerleşen marka imajına yöneldikleri de bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlar, mesela, tüketiciler, ucuz diye, bilinmeyen, tanınmayan markalan, otomo
bil, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi, dayamklı tüketim mallannı kolay kolay almak istemezler, 
hatta almazlar. Tüketiciler, aldıkları her mala güvenmek ve ondan en büyük en fazla en yüksek ran
dımanı almak isterler, garanti isterler, kullanma kılavuzu isterler, ki bu madde bunu düzenlemek
tedir. Malı üreten firmanın verdiği garanti de, malı tüketmek için önemli bir tercih nedenidir. 

Reklam konusu, mal pazarlamada en önemli faktördür. Reklamlar, tüketici tercihini yönlendi
rirler. Reklamlar, tüketicileri aldatmaya veya yanlış şartlanmaya yönelik olmamalıdır. Sorumlulu
ğu, marka imajı yaratmak ve bunu korumak olan reklam ajanslan da, kendilerini, gelişen ekonomi 
içinde yenilemek ve tüketicilere daha cazip daha anlaşılır; ama, daha doğru mesajlar vermeye ça
ba göstermelidirler. Diğer bir deyişle, reklam ajansları da değişime ayak uydurmak mecburiyetin
dedirler. 

Bu nedenle, bu maddede yer alan tanıtma ve kullanma kılavuzunun doğruyu aksettirecek şe
kilde, kolay anlaşılır ve tüketiciye, o malı, en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak şekilde, dizayn 
edilmesi, yazılması gerekmektedir. 

Bu maddede önemli gördüğüm bir husus da, Türk Standartlan Enstitüsüyle birlikte, tespit ve 
ilan edilmesi hususudur ki, Türk Standartları Enstitümüz, son yıllarda özellikle yaptığı çalışmalar
da, Avrupa Ortak Pazarında veya Avrupa Birliğinde kendinden söz edilen bir kuruluş haline gel
miştir. Özellikle, ISO 9000 Antlaşması ve Türk Standartları Enstitüsünün bunu uygulaması, haki
katen başarılı çalışmalar arasındadır. Bu vesileyle, Türk Standartlan Enstitüsünün, bundan sonra da 
bu kanunda ve gelecek olan kanunlarda başanlı hizmetler vermesini diliyorum. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, bu maddeyi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesi
leyle hepinize saygılar sunuyorum.(ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN -Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kapusuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz tasarının 14 üncü maddesine geldik. Özellikle bu madde, diğer mad
deler gibi, tüketici açısından, kullanıcı açısından çok önemli bir maddedir; ancak, bu maddede çok 
ciddî bir eksiklik olduğunu vurgulamak istiyorum. Tanıtma ve kullanma kılavuzuyla ilgili yapılan 
çalışmalarla alakalı olarak, sanayi mallarından bahsedilmektedir. Ancak, burada unutulmuş olduğu 
kanaatindeyim ki, gıdayla alakalı maddeler burada yer almamaktadır. Peki, sanayi mallarıyla ilgili 
teknik birtakım özellikleri ihtiva edecek de kullanma kılavuzu, hangi özelliklere sahipse, gıdayla 
alakalı olduğu takdirde niçin bu, dışarıda kalacak; bunun izahı mümkün değil. Eğer arkadaşlarımız 
ve Sayın Bakan da katılırsa, bir önergeyle burayı düzeltelim. Çünkü, bugün yurt dışından getirilen, 
birçok dünya ülkelerinden ithal edilen gıda maddelerinin, sağlık açısından ve özellikle de inancı
mız açısından neyi ihtiva ettiğini bilmemiz çok zarurî bir ihtiyaçtır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Onun için ayrı bir kanun çıkaracaklannı söylediler. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır efendim, bu konu direkt alakalı bir mesele. Dolayısıy

la, özellikleri, ithal edilen malın tanıtma kılavuzunda mutlaka bulunması lazım. Alkol mü var? Baş
ka yağlar mı karışmıştır? Her ne konuda olursa olsun, içinde bulundurmuş olduğu maddeleri ihti
va eden bu tanıtma kısmına bunu koymamız lazım. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Alkolden bahset. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, evet, alkolden bahsetmek mecburiyeti var, siz 
alkolü kullanabilirsiniz; ama, kullanmak istemeyenler bilir, bu malzemenin, bu ithal edilen malın 
içerisinde alkol var, ben bunu almıyorum diyebilir. 

Zaten, bu maddenin gayesi nedir; tanıtma. Ne tanıtılacak; üretilen ve ithal edilen mal neyse, o 
tanıtılacak. Sadece bunun teknik özellikleri, bakım, onarım olmayacak, aynı zamanda, o malın tek
nik özellikleri de olacak ki, kullanma kılavuzunda, şayet bir aksilik -bir önce ki maddeyi geçirir
ken söyledik- herhangi bir eksik tarafı olursa ne yapılacak; yetkililerden bunun değişmesi konusun
da talepte bulunacak. Bunlar olmazsa, yeterli bilgiye sahip olmayan tüketici nasıl korunacak? Ta
nımadığı bir malı nasıl alabilecek? Dolayısıyla, bu konunun mutlaka açığa kavuşturulması lazım. 

Tabiî, bu arada, yine görevlendirme; TSE, Bakanlığa havale ediliyor. Bakanlık, hangi üretilen 
malların, hangi ithal mallarının tanıtma kılavuzuyla beraber satılacağı konusunda yetkili kılınıyor. 
Tabiî, bunu tespit ve ilan etme yetkisi veriliyor; ancak, bu tespit ve ilan yetkisinde şunun da belir
lenmesi lazım: Bugün, dünyada çok çeşitli mallar üretiliyor, artık serbest piyasanın -veyahut da ser- • 
best ithalatın demek daha doğrudur- yaygın olduğu ülkemizde birçok dünya devletlerinden mal ge
tiriliyor. Belki, özellikleri birbirlerine yakın olan mallar da bulunabilir; fakat, bunların hepsini, aca
ba Sayın Bakanlık nasıl tespit edecek? Bu tespit çalışmalarında ne kadar fazla elemana ihtiyaç ola
cak? Bunlar da çok düşündürücüdür kanaatindeyim. 

Bir diğer husus, bu, şayet, üretici firmalar tarafından hazırlanarak getirilecek olduğu takdirde 
de, başka sakıncalar ihtiva edebilir. Acaba, o mal, o kılavuzdaki teknik özelliklere sahip midir, bu
nun kontrolünü kim yapacak? Diyelim ki, birinci problemi çözüyorsunuz; yani, üretici firma diyor 
ki "Türkiye'de bu aranıyor, ben bunun Türkçesini de koyabilirim." Bu, meseleyi belki çözmeyecek
tir. Suiistimal edilebileceğini gözönünde tutacak olursak, o zaman, bunun kontrolünü kim yapacak; 
yine, orada bir kontrolsüzlük söz konusu olacak. 

Dolayısıyla, elbette, tüketici açısından, kullanmış olduğu, ister sanayi malı olsun -ki, zaten, 
burada sadece sanayi mallarından bahsedilmektedir- İlave olarak, gıda maddeleriyle ilgili ürünler
de olsun, ne yapılmak mecburiyeti vardır; mutlaka, tanıtım ve özellikle içinde bulunmuş olduğu 
özelliklerin güvenilir bir şekilde tüketiciye aksettirilmesi lazım. Aksi takdirde, bu madde, yeterin
ce, görevi yerine getiremeyebilir. Dolayısıyla, elbette, tüketiciyle alakalı olarak tasarının bu mad
desi, yeteri manada, tüketiciyi korumaya yetmeyecek. Niçin yetmeyecek; şunun için yetmeyecek: 
Biraz önceki maddede de söyledim aynı şeyi, burada, bir ihtilaf zuhur ettiği takdirde, Sayın Müs
teşarımız "efendim, biz, bu ihtilafları normal mahkemelere havale edecek olursak, dediğiniz sıkın
tı olabilir; yani, uzayabilir, bu arada satılan bir malla ilgili satıcının problemi, tüketicinin problemi 
uzun sürebilir; fakat, biz, bunu hızlandırmak açısından özel mahkemeler, tüketici mahkemeleri ku
racağız" diyor. Peki, ne zaman kurulacak bu tüketici mahkemeleri, zaman var mı; yok. Adalet Ba
kanlığının bu konuda bir çalışması var mı; bu da yok. Her şeyi -kanaatim odur ki- maalesef, başı
boş bir şekilde götürüyoruz, ciddî bir planlama ve programlama yok-

HALİL BAŞÖL (Tekirdağ) - Tavuk yokken yumurta arıyorsunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ha, doğru; tüketici yok ki, diyorsunuz, tüketme imkânına sa

hip insanları tükettik zaten, ne yok; bu sefer tavuk yok ki yumurta arıyorsunuz. 

Efendim, bakınız, bu, yarın yasa çıkınca ne olacak; resmen yürürlüğe girecek. Peki, bu yürür
lüğe girdiği takdirde, tüketiciyle satıcı arasında ihtilaflar orta yere çıkacak. Bu çıkan ihtilafların so
nucu, komisyon tarafından, kurul tarafından halledilmeyince, siz, vatandaşın mahkemeye gitmesi
ne mani de olamayacaksınız, o zaman ne olacak; mahkemelerin kapısında bekleyen yığınla vatan-
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daş ve biriken dosyalar olacak, niye; bu malın alım ve devrinde, vay efendim teknik özelliğini ta
şıyordu taşımıyordu; sakattı, normaldi, değildi şeklinde bir sürü sıkıntı çıkacak. 

Bu sefer, mahkemeler ne yapacak; bu hususu bilirkişiye havale edecek; sonuç; çözümsüzlük... 
Bunun çözümü konusunda ne lazım; tüketicilerin bu tip problemlerini ortadan kaldırmak için özel 
mahkemeler lazım. Bu kanun tasarısı getirilirken ne yaparsınız; Adalet Bakanlığı da bu konuda ça
lışmalarını yapar, birlikte takdim edersiniz veyahut da dersiniz ki; efendim, bu şekliyle bir tasarı 
gündemde bekliyor, bundan sonra onu çıkaracağız... Ama, gündemde böyle bir tasarı yok. 

Dolayısıyla, sizin yaptığınız şey, bu milleti oyalamak. Böyle bir kanun, birileri tarafından, gü
ya çağdaş bir ülkede ve devlette bulunması lazımdır noktai nazarından, bulunsun kabilinden çıka
rılan bir kanun oluyor. Mühim olan, bu yasanın işleyebilmesi ve problemsiz yürütülebilmesidir. 
Kanaatim odur ki, maalesef, bu konuda da, siz, gidici olduğunuzdan, yarın milletin huzuruna çık
tığınızda, galiba, biz bunları bunları çıkardık, Tüketicileri Koruma Kanununu da çıkardık diyebil
mek için bunu çıkarıyorsunuz. Şayet samimi olarak tüketiciyi korumak istiyorsanız, gereksiz ve lü
zumsuz maliyete giren birtakım girdiler var ki, bunları çakarmanız lazım, haksız vergiler var, faiz
ler var, reklâmlar var, bunları mutlaka çıkarmanız lazım. 

Sonra, bu milletin kendi alınteriyle kazanmış.olduğu paranın değerini korumaktan aciz bir Hü
kümet, tüketiciyi nasıl koruyacak? Keyfî olarak, istediği zaman, istediği şekliyle paranın değerini 
düşürüyor, istediği şekliyle oynuyor; doların değeriyle istediği neticeyi alabilmek için faizleri yük
seltiyor, müdahale ediyor, ondan sonra da, burada konuşmalar yapılırken, serbest piyasa ekonomi
sinden bahsediliyor... Ne gezer bu memlekette serbest piyasa... Müdahaleci bir ekonomi söz konu
su. Lütfen... Yani, bizler neye dikkat etmek mecburiyetindeyiz; yaptığımız her işte dürüstlüğe dik
kat etmek mecburiyetindeyiz. Dobra dobra yapıyorsanız devam edersiniz, yapmıyorsanız çekip gi
dersiniz efendim. Bu kadar açık ve net. Bu millet de zaten bunu bekliyor. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Niyetleri yok... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Niyetleri yok; ama, bu millet bunları herhalde zorla buradan 

uzaklaştıracak. 1995 yılı da zaten bunun habercisi... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Nasıl zorla yahu?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, bu millet sizi ne yapacak... Git diyor, gitmiyorsunuz. 

Gitmezse ne yapacak vatandaş? 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - İhtilal mi yapacaksınız? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Onu sizler söylüyorsunuz, iktidar tarafları söylüyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Zorla diyorsun... Seçime gidersin... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır efendim, biz, kati surette... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi söyler misiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Son cümle efendim. 
Evet, bu memlekette, artık, darbelerin dönemi bitmiştir. Bunu kim ki, davet eder, kim ki buna 

zemin hazırlar, biz bunun karşısındayız. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Zorla deme. 

, SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, benim zorla kastettiğim şudur: Vatandaş sizi zorla 
uzaklaştıracak, bir başka kurum değil. Elbette, bir başka kurumun uzaklaştırmasına, hep birlikte, 
bir Parlamentonun üyeleri olarak karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Sağ olasınız. Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - İktidara nasıl geleceksiniz? 
SAÜH KAPUSUZ (Kayseri) - Vatandaşın tercihiyle... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, efendim, kürsüyle ilişkiniz kesildi, rica ediyorum... 
Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Eler; buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Ben de varını efendim, şahsım adına... 
BAŞKAN-Sayın Şahin daha önce talepte bulunmuş. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Bu, Hükümet tarafından değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, Başkanlığı alakadar etmez; kim ne taraftadır, değildir; onun çetelesini 

de tutmuyorum. 
^ Sayın Eler, buyurun. 

HASAN BASRt ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı 
sunarım. 

Görüşülmekte olan bu tasarının olumlu olduğunu belirtmek isterim; ayrıca, ben şahsen destek
liyorum da... Ancak, geç kalındığını da, altını çizerek belirtmek isterim. 

İktidar Partileri mensubu bazı arkadaşlarımızın, muhalefet milletvekilleri olarak bizlerin yapı
cı olmadığımız, öneriler vermediğimiz, kanun teklifinde bulunmadığımız konularında haksız şikâ
yetleri oluyor. Oysaki, ben, hep bu kürsüden söylüyorum, geçmişte de belgelerle ispat ederek, bu 
konularda önerilerde bulunduğumuzu belirttim. Örneğin, şu anda, elimdeki tutanaktan da anlaşıla
cağı üzere, İktidar Partileri olarak sizler, 27,10.1994 tarihinde Özelleştirme Yasasını çıkarırken, 
sizlere öneri verdim; sıralar, bugünkü gibi, o zaman da boştu; dinlemediniz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Dinletemedin. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) •-Beni tenldt edebilmeniz için, öncelikle beni dinlemeniz 

gerekir; oriu da yapmıyorsunuz. Bakınız, biz hep haklı çıkıyoruz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Biz buradayız; sıralar boş değil Hasan Bey; muhalefet bura
da. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli akadaşlanm, tüketicinin korunması, öncelikle tü
keticinin bilinçlendirilmesi yle olur, bilgilendirilmesiyle olur. Her tüketicinin arkasına bir kolluk 
kuvveti veremezsiniz. Tüketici nasıl bilinçlenecek: Tüketici, ekonomik özgürlüğüne kavuşursa, 
adaletli vergi verirse, kazancı nispetinde vergi verirse, ancak öyle bilinçlenebilir. 

Bakın söylüyorum: Bu tanıtma kılavuzlarının hazırlanmasında gene .bir eksiklik var. Bunların 
içeriğini ve tüketicinin, arzu ettiğiniz şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediğini kim kontrol ede
cek; onu ne yapıyorsunuz, nereye bırakıyorsunuz? Yok. 

Şimdi, size tekrar öneri veriyorum: İktidar mensubu değerli arkadaşlar, bu kanunla ilgili bir 
yönetmelik çıkacak. Tasarıya, yönetmeliğin hazırlanmasında, Bakanlığa yaptırım gücü verecek 
maddeler koyunuz. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, önemli olan, tüketiciyi korumak. Bakınız, elimde, İktidar Partile
rinin, yani Doğru Yol Partisi ile Sosyal demokrat Halkçı Partinin Ortak Hükümet Protokolü var. Bu 
da bir kılavuzdur, bir aktinizdir; ama, maddelere baktığımda, çok güzel yazılmasına rağmen, me
sela, vergi reformuyla ilgili olarak olumlu hiçbir şey yapmadınız. 
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Yine aynı şekilde, esnaf ve sanatkârlarla ilgili olarak, yine tüketicinin korunmasıyla ilgili ola

rak çok güzel temennileriniz var. Bunlar havada kalırsa -programda yazılı olan- hiçbir yaran ol
maz. 

Şimdi, size şunları öneriyorum: Kanun teklifi verdim. Yolsuzluklarla ilgili bakanlık kurdunuz. 
Neticede bir şey çıkmadı. Bir esnaf bakanlığı kurunuz. Bunu kurmak zaruridir ve bir ihtiyaçtır. 
Onun ötesinde hayvancılık ve su ürünleri bakanlığı kurunuz. Yolsuzluklarla ilgili bakanlık kurar
ken, bunları dışlamayınız. 

Ayrıca, yine şunu önerdim; kanun teklifi verdim ve bu kanun tekliflerini İktidar Partilerinin 
Meclisteki sorumlulan da bilir; esnaftan peşin vergi almayın dedim, Gelir Vergisiyle -hakkaniyet 
de budur- kazançtan vergi alınır. Kazanç olmadan peşin vergi alırsanız üretimi düşürürsünüz. Üre
timi azaltan ülkeler, tüketiciyi nasıl koruyacak? Zaten üretemiyorsun ki!.. Siz esnaftan peşin vergi 
alarak, aksine üretken olan esnafı tamamen ortadan kaldırdınız. Tabiî, haklı olarak, şimdi diyorsu
nuz ki, esnaf da yok, bakanlığı niye kuralım... 

Değerli iktidar mensuplan, size buradan öneri olarak şunu arz ediyorum: Bütün partililer -si
zin partilileriniz de- bütün esnaf hepsi, gecikmeden, bu bakanlığın kurulmasını sizden bekliyorlar. 
Adaletsiz olan bu peşin vergiyi kaldmn. Bakın bu kılavuzunuzu okumuyorum, zamanım az, işte si
zin kılavuzunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Eler, size bir tek dakika, hemen kullanın efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlanm, 27.10.1994 tarihindeki konuşmamda -Özelleştirme Yasasını çıkarmadan evvel-

bakınız ne diyorum: Ülkemize yatınm yapacak bu yöredeki yabancılann, ülkemizin ekolojik den
gesini bozmaması için, çevre yasamız yok, çevreyi koruyamıyoruz. Tüketici yasası yok, bunu çı-
kann da özelleştirme yapın dedim. Buradan, güldünüz; ama, bakınız, bugün, Doğu Avrupa ülkele
ri dahi, yabancılann ülkelerinde yapacağı yatınmlarda ve teknoloji transferinde, çevrenin korunma
sıyla, tüketicinin korunmasıyla ilgili zorunlu yasalar getiriyorlar ve belediyelere, yerel yönetimle- ' 
re de bu konuda yetki veriyorlar değerli arkadaşlanm. Hep geç kalıyorsunuz; söylüyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EDlP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - 14 üncü madde üzerinde mi konuşuyor? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Helal olsun sana Hasan... 
BAŞKAN - Evet, Sayın Eler, siz de geç kaldınız bitirmekte; ama, şunu bitirin lütfen. Lütfen, 

hemen bitirin... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Helal olsun sana... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, 14 üncü madde üzerinde mi konuşuyor? 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Biz öneri veriyoruz; fakat, yine de, burada iktidar men
subu arkadaşlar, bizim insicamımızı bozmak için söz atıyorlar; ama, biz, bu konuyu arz etmeye ça
lışıyoruz... * 

BAŞKAN - Sürenizi, siz kullanın lütfen. 

HAŞAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, bakınız, bu konuda elimde belge; 
konuşuyorum, şurada tutanağı var. Lütfen, bizim önerilerimizi dinleyiniz... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Yakında oraya gidecekler(î)... 
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HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Bu özelleştirmeden önce çevre yasasını çıkarınız ve tü

keticiyi koruma yasasını da çıkarmak zorundasınız. Çıkarmazsanız... Bu, tamamen, sizler için; ya
rın sorumlu olacaksınız, insan sağlığının temel koşulu, artık» çevre sağlığından geçiyor; tüketici 
böyle korunur. Öyle kılavuz basmakla -hükümet programı gibi- bunlarla avutumazsınız. Zaten, gü
ven kalmadı Hükümete; olmayan güveni de tamamen yitirmeyin. 

Bu önerilerimi, inşallah, kale alırsınız. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Eler» teşekkür ediyorum. 

Saym Şahin, buyurun. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizi moral ve psikolojik yön

den etkileyen çok önemli bir kanun maddesi geldi; bu madde getirildiği için teşekkür ederim. 

Bundan önce, bir yabancı malı elimize aldığımız zaman, dünyadaki en ufak millet veya dev
letlerin bile diliyle kullanma kılavuzu olurdu; ama, Türkçe olmazdı. Bu, hem ithal edilen malların 
kullanılmasını zorlaştırıyor hem de Türkçe bir açıklaması olmadığı için moralimizi de bozuyordu; 
inşallah, bu kanun, bu tür problemi halledecek. 

Ancak, daha önemli bir konu var -biraz önce, değerli milletvekili ve sözcü arkadaşlarımız bah
settiler- ithal edilen malların muhtevasının, kullananlar tarafından tespit edilmesi çok önemlidir. 
Kendi inancına, ahlakına, kendi bilgisine ve tecrübesine göre malı kullanacağına göre, ahlakın ge
reği, o imal edilen malın, ithal edilen malın, burada, her ne kadar, sanayi malları demişse de -Re
fah Partili sözcü arkadaşımızın konuşmasına ben aynen katılıyorum, fikrine katılıyorum- dışarıdan 
ithal edilen, sadece, sınai mallarında olmamalı, gıda maddeleri ve diğer malların da prospektüsle-
ri, kullanma kılavuzları Türkçe olarak yazılmalıdır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Son kullanma tarihleri de yazılmalı. 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Kullanma tarihleri de yazılmalıdır; özellikle, muhtevası çok 
önemlidir. 

Bir alkol tartışması geldi. Ben, doktorum; alkolün hiçbir tedavi edici etkisi yoktur arkadaşlar. 
Antiseptik özelliği, sadece, bakterileri tespit etmek içindir -münakaşa edildiği için söylüyorum- he
kimlikte kullanılan daha güçlü antiseptikler vardır; alkole de hiç ihtiyaç yoktur. Alkol, lipolitiktir; 
yani, yağları erittiği için, aslında cildi de bozar, beslemez; ama, dünyada yaygın bir şekilde kulla
nıldığı için, şu anda, muhalefet etmenin de. pek faydası olduğu kanaatinde değilim. 

Ancak, son zamanlarda, ithal etlerin Türkiye için önemini belirtmek İstiyorum. Bilhassa, son 
yedi sekiz senedir ithal edilen etlerin birçoğu, üç yönden sakıncalıdır. Ben, mesela, kullanmak is
temiyorum. Birincisi, Çernobil olayından sonra ithalat başlamıştır; radyasyonlu olabilir. İkincisi, 
çok iyi bir kontrol olmadığı için, domuz da olabilir; bunu kontrol edecek hiçbir mekanizma elimiz
de yok; çünkü, birçok kamyonda domuz eti de bulunabiliyor, kontrolsüz satılıyor. 

Üçüncüsü de, çok önemli, bizim inançlarımıza göre kesilmiyor Batı'daki etler. O zaman, o 
etin, bizim inançlarımıza göre kesilmediğini bildirmemiz lazımdır; ithalatta ve malların kullanılma
sında, muhtevanın ve şeklinin ve tarihinin bildirilmesi de bir ahlak meselesidir; bu bakımdan da 
önemlidir. 

Bir başka konu, Türk Standartları Enstitüsünün bu meseleyi denetlemesi çok önemlidir. Ger
çekten, Türk Standartları, çok iyi, gelişmiş bir müessesedir. Son zamanlarda, Türkiye'nin Avrupa 
Topluluğuna girmek veya Gümrük Birliğine girmek için ürettiği malları standardize edebilmek, 
Avrupa mallarına standardize edebilmek için, ISO 9000 standardı getirilmiştir ve Türk Standartla-
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n Enstitüsü de bu konuda kendisini çok iyi yetiştirmiştir. Tabiî, bu müesseseyi geliştirenlere bura
da teşekkür etmek lazım ve bundan sonra, inşallah, bu güzel gelişmiş, tüketiciyi koruma kanunu
nun Türkiye'de malların standardını daha iyi artıracağına inanıyorum. Türkiye'de üretilen malların 
da ahlakî normlara uygun şekilde üretilebilmesi için bir yolun açıldığına güvenerek, inanarak, bu 
tasarıyı getirene teşekkür ediyorum; bu vesileyle, sayın milletvekillerine saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyor Başkanlık, Sayın Şahin. 
Madde üzerinde müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle alakalı bir önerge yoktur. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Servis Hizmetleri 

MADDE 15. - İthalatçı veya imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın Bakanlıkça tes
pit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istas
yonları kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadırlar. 

Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyon
larının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartlan Enstitüsü ile müştereken tespit 
ve ilanla görevlidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına Sayın Maruflu ve Sayın Kapusuz söz istemişler
dir. 

Sayın Maruflu, Anavatan Partisi Grubu adına; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, görüşülmekte olan 
619 sıra sayılı Tüketicinin Korunmasına İlişkin Yasa Tasarısının 15 inci maddesi üzerinde söz al
mış bulunuyorum; sözlerimin başında, Anavatan Partisi Grubu adına, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddenin görüşülmesi dolayısıyla, bazı konularda sizlere bilgi arz 
etmek istiyorum. Dünyada; modern toplumlarda ve sosyal refaha doğru giden ülkelerde, tüketici
lerin haklan ve bu tüketici haklannın korunması anlayışı önplana geçmektedir. 

Tüketicinin korunması meselesi, bizde, Anayasamızda ve kalkınma planlarımızda oldukça ge
niş bir şekilde yer almıştır. Örneğin, 1982 Anayasamızın 172 nci maddesinde "Devlet, tüketiciyi 
koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır" denilmektedir ki, bu servis hizmetlerine ilişkin 15 inci mad
de de, bir ölçüde, tüketicileri servis verme konusunda aydınlatmaya yönelik bir maddedir. Aynı şe
kilde, devletin, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimleri teşvik etmesi de öngörülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, tüketicinin korunmasını geniş manada almak gerekir. Zira, tüketicinin 
alışveriş esnasında aldığı malın nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmesi de tüketicinin korun
ması kavramı içinde görülür. Esasen, demokratik toplum olmanın boyutları, modern toplum olma
nın boyutları, tüketici olan vatandaşların haklarının her alanda korunmasından geçmektedir. 

Bakınız, tüketicinin korunması konusunda, Avrupa Topluluğunu oluşturan 1958 Roma Anlaş
ması maddeleri arasında bu konu önemle yer almaktaydı. Söz konusu anlaşma çerçevesinde, Top
luluk içinde serbest ticarete konulan engellerin kaldırılması, üye devletler arasındaki alım ve satı
mın hızla geliştirilmesi Öngörülmekteydi. Bu çerçeve içinde tüketicilerin de geniş tercih olanakla-
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rıha sahip kılınması vazedilmişti, örneğin, 1958 yılından beri Avrupa Birliği ülkelerinin veya o za
manki ismiyle AET ülkelerinin, birbirlerinden ithal ettikleri maddeler -ki, bunlann içinde fotoğraf 
makineleri, otomobiller, soğutucular-yüzde 30'un üzerinde artış göstermektedir. 

Üye ülkeler arasındaki satış fiyatları arasında görülen farkların 0|rtadan kaldırılmasına dönük 
formalitelerin yerine getirilmesi de, Avrupa Birliği Anlaşmasıyla öngörülmektedir. Avrupa Toplu
luğunda rekabet politikasının uygulanması, tüketicileri koruyan bir anljayış içinde öngörülmektedir. 
Örneğin, topluluk ülkelerinde, anlaşarak yüksek fiyat uygulayan şeker satıcılarına, 9 milyon dolar 
ceza uygulaması; aynı şekilde, plak yapımcılarının Almanya'da fiyatları yükseltmesi karşısında, 
plak anlaşmasının askıya alınması da uygulanan müeyyideler arasındadır. 

Tüketiciyi kalite ve fiyat yönünden korumak ve tüketicinin başvuracağı -bu maddede de yer 
alan- servis istasyonlarını ve servis hizmetlerini kurmak amacıyla, Topluluk Tüketiciler Danışma 
Komitesi kurulmuştur. Bu komite, çalışmaları sonucunda, tüketicilerin korunmasıyla ilgili olarak 
aşağıda ana hatlarıyla belirtmek istediğim prensipleri 14 Nisan 1975 tarihinde kabul etmiştir. Bu, 
alınan kararlardan bir tanesi; ekonomik menfaatlann korunmasını, aldatıcı reklamların ve yanlış ti
carî uygulamaların yasaklanmasını kapsamaktadır. Bu arada, borçlanmalar ve taksitle satışların adil 
ölçülere bağlanması esası getirilmiştir. 

Yine, bu anlaşma çerçevesinde, tüketici zararlarının tazmin edilmesi öngörülmekte; ürünler 
üzerinde karşılaştırmalı, geniş deneylere dayanan metotların geliştirilmesi ve fiyat istatistiklerine 
yönelik yayın imkânları da sağlanmaktadır. 

Besin maddeler}, makyaj malzemeleri, deterjanlar, motorlu araçlar, tekstil Ürünleri, oyuncak
lar, bazı ilaçlar, suni gübreler.ve bazı veteriner ürünlerinde Avrupa standartlarının saptanması da 
yine bu anlaşma çerçevesinde öngörülmektedir. 

. Daha evvelki maddelerde görüştüğümüz etiketleme konusu da önemle ele alınmış ve tüketici
ye doğru bilgi verme; yani, mal üreten firmalara, tüketiciye doğru bilgi verme müeyyidesi getiril
miştir. 

Yine, tekstilde de etiketleme ve tüketicilerin çevresel bozulmadan menfi yönde etkilenmeme
leri öngörülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği ülkeleri arasında geçerli olan bu anlaşmanın içinde, 
servis hizmetlerinin tüketiciye en kolay, en ucuz ve en garantili şekilde bahsedilmesi imkânı da ge
tirilmektedir. işte, bu, bizim üzerinde şimdi durduğumuz ve görüştüğümüz madde, servis hizmet
lerinin; özellikle ithalatçı ve imalatçıların sattıkları malların, o malın kullanım ömrü içindeki ba
kım, onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonların veya acentelerin kurulmasını öngörmek
tedir. Yine, Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasını zorunlu görüyorsa, bu istas
yonların ve bü servis teşkilatlarının işleyişine dair esasları Türk Standartları Enstitüsüyle birlikte 
tespit ve ilanla görevli olmaktadır. 

Gönül arzu eder ki, bu servis istasyonları, hakikaten, tüketicinin haklarını, aldığı mallan ga
rantili bir şekilde kullanacak şekilde düzenlenmeli ve buna göre tatbik edilmelidir; çünkü, biliyo
ruz ki, gelişen toplumumuzda, vatandaşlarımız, artık, her türlü maddeyi, imkânlarını çok daha zor
layarak alabilmekte; ama, bu aldıkları mallardan uzun süre yararlanmak istemektedirler. İşte, bu 
servis hizmetleri, mal alınmadan önceki bazı bilgileri vermek kadar, malın alındıktan sonra tüketi
ciler tarafından uzun ve randımanlı bir şekilde kullanılmasına imkân veren bir organizasyondur. 

Bu maddenin yerinde bir madde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncelerle, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Maruflu; 

Sayın Kapusuz?.. 
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SAÜH KAPUSUZ (Kayseri) - Cevat Bey konuşacak efendim. 
BAŞKAN- Sayın Ayhan, Refah Partisi Grubu adına; buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşmekte olduğumuz 619 sıra sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının 15 inci 
maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Tüketicinin korunmasıyla ilgili olarak Bakanlığın hazırlayıp müzakereye açmış olduğu bu ka
nun tasansı için, Bakanlık yetkililerini tebrik eder, teşekkür ederiz. Bu bir ihtiyaçtı, aslında yıllar 
öncesi getirilmesi gereken bir kanundu; ancak, bugün getirildi, tabiî, bugün getirilmesinde, Türki
ye'nin Gümrük Birliğine müracaatını da, herhalde, gündeme almayı tahrik etti, tacil etti; ama, ne 
olursa olsun, Bakanlığın değerli elemanları, mensupları, bu tasarıyı hazırlamak için emek harca
mışlar ve önümüze getirmiş bulunmaktadırlar. 

Tasarının bir şanssızlığı da, Türkiye'de, tüketici dediğimiz zümrenin -ki, bütün millettir; köy
deki çobandan Sayın Cumhurbaşkanına kadar herkes tüketicidir; üretici de tüketicidir, herkes tüke
ticidir- tüketicilerin, büyük bir pahalılık, geçim sıkıntısı, enflasyon bunalımı altında olduğu dönem
de bu tasarıyı getirmiş oluyoruz; yani, bir nevi, evet, biz, millî geliri arttırarak, gelir dağılımında 
adaletli politikalar uygulayarak, çalışanların millî gelirden payını azaltan, yok eden, enflasyon, fa
iz politikaları ile tahrip eden bu dengesizliklere rağmen, kanun metni halinde de olsa, tüketicinin 
hakkını korumak için bir düzenleme yaptık diyoruz. Dileyelim ki, Hükümet, bu kanunun arkasın
dan, yüzde 150'ye varan enflasyonu, pahalılığı da durduracak olan yeni politikaları, disiplinleri, uy
gulamaları getirir ve tez elden bu pahalılık yangınını, milletin bağrını yakan bu yangını söndürür 
de, inşallah, piyasalar bir denetim düzeni içinde millete hizmet eder. 

Muhterem arkadaşlar, burada, 15 inci maddede, tüketicinin korunması meyanında, ithalatçı 
veya imalatçıların sattıkları sanayi mallan için o malın servis hizmetleri düzenlenmektedir. Bilhas
sa, âlet edevat, daha çok makine ve teçhizat, ev eşyalan, benzeri dayanıklı tüketim malları, yatınm 
malları; bunlar için garanti hizmetinin yanında servis hizmeti de fevkalade önem kazanmaktadır. 
Bu düzenleme, bu bakımdan gereklidir; ancak, benim dikkatimi çeken ve muhterem Bakanlık men-
suplanna da biraz evvel ifade ettiğim, bazı hususlar var. Yerli imalatçı veya ithalatçı, belli mal gru
bunu ithal eder, getirir; onun ekonomik ömrü süresince bir servis hizmeti vermeyle ilgili bir garan
ti de vermesi lazım. Birinci fıkrada "...bakım onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonları 
kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadır" denilmekte ve 
ikinci fıkrada da bu hususun Türk Standartlan Enstitüsü ile Bakanlık tarafından müştereken, ilave 
mevzuatla, yönetmeliklerle, tüzüklerle düzenleneceği ifade edilmektedir. Bu da doğrudur; ancak, 
burada benim dikkatimi çeken ve aydınlatılması gereken husus, bilhassa ithal mallarıyla ilgili ola
rak, zaman zaman piyasada fiyatların cazip olduğu, yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı, yeni görgülerin 
ortaya çıktığı zamanlarda, ithalatçılar, belli mal gruplannı getirip piyasaya dağıtmakta; ama, bir sü
re sonra da o ithalatçılar ortadan kaybolmaktadır. Tabiî, ithalatçının malını satanlar da var, memle
ket sathında satış zinciri de var. Şimdi, bunlar ortadan kaybolduğu zaman, biz bu servis hizmetle
rini nasıl garanti edeceğiz. Müteakip 25 inci maddede, servis hizmetinin aksaması halinde, 1 mil
yonluk bir ceza getirilmekte, 10 misline kadar da artırma yetkisi olduğuna göre, bu, nihayet 10 mil
yondur; ama, bugün, en basit bir ev eşyası, bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi 20 milyondur, 30 
milyondur. Yatırımla ilgili çeşitli makine-teçhizat, otomobil vesaireye baktığınız zaman, yüzlerce 
milyon, milyarlar alt alta yazıldığı zaman kifayet etmemektedir; yani, bu kadar büyük meblağdaki 
değerleri, şuradan veya buradan, şu ülkeden bu ülkeden, şu veya bu firmanın malını getirip, piya
saya döker ve ardından da kaybolur. Geçmişte bunları yaşadık. 

Türkiye'nin, belli sıkıntılı zamanlarında -mesela ben 1970'li yılları hatırlıyorum- tarımın sürat
le geliştiği dönemde, tarıma yapılan sabit sermaye yatırımlarının hızlandığı, özel sektörün ve dev-
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let sektörünün tarıma ciddî yatırım yaptığı 1970'li yıllarda, bir ara traktör sıkıntısı vardı -misaldir 
diye arz ediyorum, birçoğunuz yakından müşahede etmişsinizdir- Türkiye'de 35-40 bin traktör imal 
edilirken, bir 30-35 bin traktör ithal edilmişti, 1970'li yıllar ki -1975,1976,1977- istatistiklere ba
karsanız, satılan traktör sayısı 70 ilâ 80 bin arasındadır; bunun yansı, ithaldir. 

Şimdi, burada söylemek istediğim şudur: O dönemde, hatırlıyorum, Romanya'dan Universal 
marka birtakım traktörler ithal edildi, Yugoslavya'dan bazı traktörler ithal edildi, Rusya'dan bazı 
traktörler ithal edildi. Bunlar, kalite bakımından fevkalade yetersiz, sık arıza yapan çeşitli marka
da traktörlerdi. Tabiî, yerli piyasada veya kısmen Batı'dan gelen uluslararası kalite vasıflarını haiz, 
fevkalade iyi teknolojiyle imal edilmiş olan bir traktörün yanında, fevkalade iptidaî, dizaynı da, 
imalatı da, kalitesi de düşük olan malları getirip piyasaya döküyorsunuz ve bir süre sonra, bunların 
ithalatçıları da ortadan kayboluyor; tabiî, servisi de ona paralel olarak ortadan kayboluyor. Traktör 
için verdiğim bu misal, beyaz eşyada da, kahverengi eşyada da, taşıtlarda da, hemen her sahada mu
teber bir husustur. 

Benim burada ifade etmek istediğim, bu tasarının, bu maddesiyle ilgili olarak, müteakip 25 in
ci maddede, bu kanunun derpiş etmiş olduğu hükümleri yerine getirmeyen imalatçı, ithalatçı veya 
servis istasyonlarının, bu görevlerini, taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde karşılaşacakları 
cezaların yeniden düzenlenmesi ve tüketici ve kullanıcının bu haklarının emniyet altına alınması, 
piyasanın dürüst ölçülerle düzenlenmesi için ilave ne hüküm getirilir, bunun üzerinde düşünülme
si için, bunu hatırlatmak için, bunları arz ettim. 

Yine, tabiî, burada bir işaret etmek istediğim husus da şudur: Tüketicinin korunmasıyla ilgili, 
aynı zamanda, memlekete giren markaların da kontrol altında tutulması, ithal izinleri verilirken * 
bunların, belirli kaliteleri garanti edecek mamuller olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yerlilerde za
ten, Türk Standartları Enstitüsünün birtakım düzenlemeleri var; ithalatta da bu düzeni getirmek ge
rekir. 

Bakınız değerli arkadaşlar, bugün, Avrupa Birliği, dışarıdan makine, teçhizat, inşaat malzeme
si vesaire alırken, ISO 9000 dediğimiz, kaliteyi garanti eden standardı ararken, bunun yanında, bir 
diğer ölçü daha getirmiştir; Sİ belgesi dediğimiz (CE diye yazılan) makinanın güvenilirliğiyle ilgi
li, malzemenin güvenilirliğiyle ilgili, insan sağlığı için, çevre sağlığı için ve tüketicinin korunma
sıyla ilgili yeni mevzuatlar getirmiş ve 1990'dan beri de, bunları peyderpey uygulamaya koymak
tadır. Yani, bu hususlar, bir taraftan Gümrük Birliğine girmek isteyen Türkiye'nin, kendi mamulle
rine belli garantiler, kaliteler, güvenilirlikler getirmesi yönünden mühim olduğu gibi, bizim tüketi
cimizi korumak için de, ithal edilecek malların, belli seleksiyona tabi tutacağı ölçülerin de getirilip 
vazedilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili, eğer bir düzenleme düşünülüyorsa, bu maddenin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...müzakeresi safhasında ve müteakip maddelerde, bunları getirmekte fayda olur diye hatırlat

tım. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Bu maddenin,,müzakere ve oylaması hitamına kadar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Sevimli; buyurun. 
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Sayın Selçuk Maruflu daha önce talepte bulunmuşlar; Sayın Ertekin de şu anda işaret ediyor

lar, onu da yazıyorum. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Ben konuştum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sevimli. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce, bir 
Meclis araştırması önergesinin görüşülmesi sırasında, tüketicinin korunmasıyla ilgili, kısa da olsa 
bir söz almış, burada görüşlerimizi belirtmiş; hatta, bir eski bakanımızı da rahmetle anmıştık. Bu 
konuda, Türkiye'ye epey yararlı broşürler, kitaplar yayımlayıp toparladığı için, Samsun eski Mil
letvekili Mehmet Aydın Beyi, burada, tekrar, rahmetle anıyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Allah rahmet eylesin. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla)-Allah rahmet eylesin. 

Değerli arkadaşlar, o zaman da, konuşmamızı tamamlarken, "bu kanunun bir an önce çıkarıl
masında büyük faydalar var ve inşallah kısa zamanda bu gerçekleşir" demiştik. Bugün, bu kanun 
tasarısının 15 inci maddesine gelmiş olmak, bence büyük bir mutluluk. İnşallah, önümüzdeki bir
kaç gün içerisinde tasarının görüşmeleri tamamen bitirilir. 

Bana göre, bu, kanunlaştığında çok ciddî manada eksikliklerimizi tamamlayacak bir taşandır. 
Yalnız, biz, burada, bir hususu unutuyoruz; bazı yasaklayıcı, men edici tedbirler koysak da, insa
nımızın yetişmesini, karakterimizi unutuyoruz. Mesela -ileride yine göreceğiz- tüketicinin bilgilen
dirilmesi noktasından -hatta o zaman da söylemiştik- bu konunun ders kitaplarına konulması, okul
larımızda okutulması ve herkesin uyandırılması gibi. 

Servis hizmetleri meselesi var. Mesleğim makine mühendisliği olduğu için, yakinen tanıdı
ğım, sanayi mamulleri hususunda, özellikle beyaz eşya konusunda, ülkemizin çeşitli yerlerinde, 
servis istasyonları açmış çeşitli kuruluşlarımız var. Yalnız, bunları nasıl çalıştıracağımıza dair bir 
müeyyide yok bana göre. Şimdi, herhangi bir firmanın, herhangi bir makinesi, âleti edevatı bozul
duğu zaman yapacağınız şey, bu garanti belgesiyle beraber o firmaya müracaat etmek, onun bayi
ine müracaat etmek. Yalnız, o hizmeti alabilmeniz için o bayide çalışan arkadaşımızın, o serviste
ki insanın insafına bırakmışsınız işi. Aynı zamanda, o insana, buradaki garanti belgesi bitmiş in
sanlarımızın da âlet edevat yaptırma ihtiyaçları var. Oraya gidiyorlar; çünkü, yedek parçanın en çok 
bulunduğu yer orası. Gittiği zaman, arkadaşımız, parayla gelmiş insandan vazgeçip de garantörlük 
görevini yapacak hizmeti, hemen, çabucacık veremiyor. Şimdi, burada, giden tüketicinin, bozulan 
âlet ve edevatını bir an önce hizmete sokabilmek için yapması gereken şey nedir; buradaki hizme
ti çok kısa zamanda alması nasıl sağlanacak; işte, biz, burada bir atlama yapıyoruz. O zaman, bü
tün bunlara, bana göre, bir de ileride başka mamuller çoğaldıkça onların hizmetine bir bayi, bir ser
vis yetecek mi? 

Biz, hepimiz Anadolu'nun insanlarıyız. İnanır mısınız, öyle laubali hizmetler vardır ki, onun 
ikinci bir garantörlüğü yoktur. Kâğıdını imzalamıştır, servisi verilmiş, hizmeti yapılmış, arıza gi
derilmiştir, der ve gazetelerimizde, medyada çeşitli zamanlarda okuyoruz, o kadar şikâyetler var ki, 
daha evine gitmeden o insanın, o âletin, o kullandığı beyaz eşyasının tekrar, yine, arızalı olduğunu 
görüyoruz ve çaresiz diyor ki, o zaman gider paramla yaptırırım bunu rezil olmaktansa, taksi tut-
maktansa^ şunu yaptır, bunu yaptır... Oradaki servis konusunda burada bir sıkıntı daha çıkıyor. O 
zaman, bana göre, burada, bunu kim kontrol edecek?.. 

Geçenlerde, Karaman'a gidiyorum, o ilk karakışın olduğu zaman, bir araç sahibiyle karşılaş
tım "zincirim sürtüyor" diyor; servise uğramış, zinciri servise taktırmış. 13 jantlık tekere 15'lik zin
cir takılmış, gelinceye kadar... Baktık ki, o zincir o jantın değil ve bu zinciri takan da orada bir ser-
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vis, ismi mevzubahis değil. Şimdi, peki, o insanın, orada aracı hasar gördüğü zaman bunu kim te
lafi edecek? O hizmeti en emin yerden karşılamaya kalktığı zaman işte biz, burada, aynı zamanda 
da servis hizmetlerinde de insanlarımızı bana göre bir garanti altına almak mecburiyetindeyiz. 

Benim burada anlamak istediğim bir şey daha var: Başta, hatta o ilk konuşmamızda bir şey da
ha söylemiştim. Bu kanun maddesinde mal tarif edilirken; mal, ticaret konusu taşınır eşya demiş. 
Hatta burada bir misal okumuştum, Avrupa'daki bir arkadaşımız bir otel almış, tapusunu da almış, 
bana bir mektup... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SEYİT OSMAN SEVÎMLÎ (Devamla) - Hemen bağlıyorum. Sayın Başkan, vaktinizi almak 
istemiyorum. 

BAŞKAN - Keşke tapuyla beraber, biraz da süre verseymiş Sayın Sevimli size. 

Buyurun. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) - Hemen tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

Çok acı bir gerçek; bana mektubunda, "tapu gibi malın olsun dedik" diyor. Ama tapunun da 
boş olduğunu, arkasında bir sürü pürüzlerin olduğunu da arkadaşımız beyan etmiş. Şimdi, taşınır 
eşyanın dışındaki taşınmaz eşyada kim koruyacak tüketicimizi; bir tüketicilik hizmeti veya bir in
şaat müteahhidiyle anlaştınız ev yaptırdınız, kötü malzeme kullandı, çürük malzeme kullandı -Al
lah etmesin, Japonya'daki olan şu deprem konusunda herkes İstanbul'da olsaydı diye bazılan yo
rum getiriyor, hiçbir yerde olmasın; dünyanın hiçbir yerinde- ama ne olur diye de düşünmek lazım. 

Bana göre, konuyu bütün detaylarıyla bir daha arkadaşlarımız... İnşallah bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra pürüzler zaman içerisinde mutlaka giderilecek. 

Bu kanunun ülkemize güzel hizmetler getireceğine bütün kalbimle inanıyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için akşamın bu saatinde hepinize teşekkür ediyorum. 

Sağolun. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sevimli. 

Sayın Ertekin, buyurun. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. , 

Görüşmekte olduğumuz tasarının 15 inci maddesine gelmekten ben de mutluluk duyuyorum. 
Daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, tüketiciyi koruma kanununun öncelikle çıkması 
lazım, belki geç kalmış bir kanun; ancak, bugün bu tasarıyı görüşürken, sanayi mallarının, ithal 
edilmiş olsun, yurt içinde imal edilmiş olsun; bunların onarımı, kullanımı, servis hizmetleriyle ala
kalı görüşmeler yaparken, şöyle, geçmişe doğru bir gözden geçirme lüzumunu hissettim; çünkü, 
gerçekten, Türkiye'nin 1980'li yıllarda ekonomide yaptığı devrim; gerek ithalatta gerekse ihracat
taki patlama ve ihracattaki yüzde 80'lere varan tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine geçişteki rolü, 
ithalattaki yatırım aramallarının Türkiye'ye girmesi, bugün artık tüketiciyi koruma noktasında bi
zim de bazı tedbirleri almamızı gerektirmekte ve bilhassa son günlerde, Gümrük Birliğine girece
ğimiz bugünlerde, dünya piyasalarıyla yarışır hale gelen Türkiye ekonomisinin, bu devrimlerin, bu 
yapılan atılımların ve serbest piyasa ekonomisinin etkisiyle ne noktaya geldiğini, bugün, kabullen
mek zorundayız. Çok enteresan; artık, Türkiye, 1970'li yıllardaki gibi, dışarıdan ne bulursa alan ge-
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len, dışanda çalışan işçilerimizin Türkiye'ye getirdiği her şeyi kapış kapış almaya çalışan bir ülke 
olmaktan çıkmış, dışarıdan mal alan değil, artık, dışarıya mal satan, sanayi ürünlerini satan bir ül
ke haline gelmiş. Bu, fevkalade bir gelişme. 

Tabiî, bu tasarıya göre, tanıtma ve kullanma kılavuzunun, bütün yabancı dillerle olduğu gibi 
Türkçe olarak da yazılması, Türkiye'nin yapmış olduğu mallarla övünme imkânını verecektir, ki, , 
bunu, yurt dışına giden arkadaşlarımızın pek çoğu kıvançla oralarda gözlemekteler; Türk malları
nın, Avrupa pazarlarında, Batı pazarlarında, doğu pazarlarında artık kendisiyle rekabet edebilecek 
ülkelerin mallarından daha üstün kalitede olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduklarına, ben 
inanıyorum. 

Servis hizmetleriyle alakalı, verilmesi gereken hizmetlerle alakalı bu madde, gerçekten önem
li bir madde ve görüyoruz zaten, Türkiye'de, sanayileşmeyle birlikte, çoğu şeylerin artık servisleri 
gündeme gelmiş. Bugün, bilhassa otomotiv sanayiinde, Türkiye'de kurulan otomotiv fabrikalarının 
yapmış oldukları servis hizmetleri, fevkalade önemli ve kayda değer bir husus. 

Diğer hususlarda da, arkadaşlarımın görüşlerine, ben, burada, katıldığımı beyan etmek istiyo
rum. Sadece, sanayi mallarıyla, ithal edilmiş ve yurt içinde imal edilen mallarla alakalı değil, bu 
hususta, gerek konutta olsun gerek gıda maddelerinde olsun, belirli garantilerin de tüketiciler nez-
dinde verilmesi ve bu hususta, Sanayi Bakanlığının, tüketiciyi korumak için yeni tedbirler alması
nı diliyorum ve hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP, DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 15 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. • • ' , 
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanmıştır. 
Denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 24 Ocak 1995 Salı günü saat 15.00'te yeniden top

lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

, Kapanma saati: 19.04 

©— — 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Adana Milletvekili İbrahim ÖzdişHn, önlisans üzerine lisans öğrenimi yapan memurlara 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nınyazılı cevabı (7/5466) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 25.11.1994 

İbrahim Özdiş 
Adana 

' • v • ' . • • • • ' ' . ' 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/12 değişiklik yapılmış (d) fıkrasının kamu kuru
luşlarında çalışan birçok memurumuzu mağdur ettiği yönünde çeşitli duyumlar almaktayım. Özel
likle bu bendin son satırlarında yer alan "Ön lisans üzerine lisans öğrenimi yapmak üst öğretim sa
yılmaz" şeklindeki ifade kamu kuruluşlarında çalışıp da okuyan binlerce memurumuzu mağdur et
mektedir. 

Şöyle ki; devlet dairesinde çalışan bir memur okula devam ediyor. Dört yıllık okulun iki yılı
nı başarıyla tamamlamış ise ve öğrenimine devam ediyorsa bununla ilgili olarak kademe ve dere
celerin ilerlemesi için ilk iki yılı başarıyla geçmiş ve hâlâ öğrenimini sürdürüyorsa, okuldan bir ya
zı alıp bunu ilgili kuruma götürdüğünde, kurum bu şahsın intibaklarını ve gerekli kademe ilerleme
sini yapmaktadır. Okulu bitirip bu kez lisans diploması aldığında, gerekli kademe ilerlemesi yapıl
mamaktadır. Dolayısıyla burada bir hakkın yerine gelmediği görülmektedir. 

1. Bu haksızlığın giderilmesi için kanunun ilgili maddesinin değiştirilmesi yönünde herhangi 
bir çalışma yapılmakta mıdır? 

2. Bu konuda Eskişehir İdare Mahkemesinin 14.2.1990 gün, 1990/120 sayılı ve Danıştay 5 in
ci dairesinin 1994/153 sayılı kararları söz konusu memurların mağdur edildiğini ve lisans eğitimi
ne bir üst öğretim olduğunu onaylamıştır. Buna rağmen YÖK ve diğer devlet kuruluşlarının söz ko-. 
nusu hakkın verilmesi doğrultusunda belirsizliği giderici bir çalışmanız var mıdır? 

• • T C - • 

Maliye Bakanlığı 17.1.1995 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-871 

Konu : Yazılı Soru Önergesi , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 30.11.1994 tarih ve 7/5466-12042/44668 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 27.12.1994 tarih ve B.02.0.006.0/2.03184 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevap

landırılmak üzere yöneltilen ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen sorulara ait cevabım 
aşağıda sunulmuştur. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 12/d fıkrasında, memuriyette iken 

veya memuriyetten ayrılarak bir üst öğrenimi bitirenlerin, aynı üst öğrenime tahsile ara vermeden . 
başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları dere
ce ve kademeyi aşmamak kaydıyla, memuriyette geçirdikleri hizmet süreleri de değerlendirilmek 
üzere intibaklarının yapılacağı belirtilmiş ancak bu uygulamada ön lisans üzerine lisans öğrenimi 
yapmanın üst öğrenim sayılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu madde hükmüne göre üst öğrenim sayılacak bir okuldan mezun olanların intibakı 
yapıldığı gibi, "Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploma
sı Almaları Hakkında Yönetmelik"in 3 üncü maddesindeki düzenlemeye istinaden, önlisans diplo
ması alan veya önlisans diploması almaya hak kazanıp da öğrenimlerine devam eden personelin de 
intibakı yapılmaktadir. Ancak, bunlardan daha sonra lisans öğrenimini tamamlayanların, önlisans 
üzerine lisans öğrenimi yapmanın üst öğrenim sayılmaması nedeniyle, yeniden intibakları yapıla
mamaktadır. 

Bu maddenin uygulamasıyla ilgili olarak idarî yargı tarafından kişilere özgü verilmiş kararlar 
bulunmaktadır. Anayasanın 138 inci maddesi hükmü gereğince ilgili kişiler hakkında bu kararlar 
doğrultusunda işlem yapılmakta, ancak kanunun "... bu bent uygulamasında önlisans üzerine lisans 
öğrenimi yapmak üst öğrenim sayılmaz." açık hükmü karşısında, idarî bir kararla kanunda öngörü
lenden farklı bir uygulamanın genelleştirilmesi mümkün olamamaktadır. 

Bu nedenle, yasal düzenleme gerektiren bu hususun personel reformu çerçevesinde yapılacak 
düzenlemeler sırasında değerlendirmeye alınması düşünülmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

2. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, vergi sistemine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet At-
tila'nın yazılı cevabı (7/5699) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı îsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. . 23.12.1994 

Fuat Çay 
Hatay 

Anayasaya göre herkes kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne göre vergi ödemekle 
yükümlüdür. Asgarî ücretle çalıştırılan vatandaşlarımızın emeğinin karşılığı olarak görülen aylık 
brüt ücret 100 dolardır. Devlet memurunun yıllık geliri ise İ 200 dolar civarındadır. 

Bu insanların aylıklarından vergi kesintisi yapılarak net 60 dolar aylık ücret ödenmesine de
vam edecek misiniz? 

Hükümet protokolünde vaadettiğiniz asgarî ücretten vergi almamayı ne zaman gerçekleştire
ceksiniz? 

Kayıt dışı rant ekonomisinde trilyonlar kazanan yeri geldiğinde vergi vermeyerek devlete ka
zık attım diyen, yurttaşlık görevlerini yapmayanlardan ne tür yöntemlerle vergi alınması sağlana
caktır? 

Vergi kaçakçıları olarak gördüğünüz her gün biraz daha yoksullaşan küçük esnaf için ne tür 
vergi kolaylığı sağlanacaktır? 
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19.1.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 2.1.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5699-12440/45798 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından Başkanlığınıza verilen ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılması istenilen soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevabî yazımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay Tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Verilen Yazılı Soru Önergesi ile İlgili Not: 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve

rilen yazılı soru önergesinde özetle, Anayasaya göre herkesin malî gücüne göre vergi ödemekle yü
kümlü olduğu, asgarî ücretle çalışan bir kişinin aylık brüt ücretinin 100 A.B.D. Doları, devlet me
murlarının yıllık gelirinin ise 1 200 A.B.D. Doları olduğu belirtilerek; 

- Bu insanların aylıklarından kesinti yapılarak net 60 A.B.D. Doları ücret ödenmesine devam 
edilip edilmeyeceği, 

- Asgarî ücretten vergi alınmamasının ne zaman gerçekleştirileceği, 
- Kayıt dışı rant ekonomisinden trilyonlarca lira kazananlardan ne tür yöntemlerle vergi alına

cağı, 
- Küçük esnaf için ne tür kolaylıklar sağlanacağı, 
hususları sorulmaktadır. 
Bilindiği üzere, Vergi Kanunlarında 1993 yılının sonlarında çıkartılan 3946 sayılı, 1994 yılı 

içinde çıkartılan 3986 ve 4008 sayılı kanunlarla bazı düzenlemelere gidilmiştir. 
Ayrıca kanunların, Bakanlar Kuruluna ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çeşitli tarihler

de kullanılmış ve bu suretle de bazı düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır. 
Bu düzenlemelerin temel amacı; kayıt dışı işlemlerin kavranılır hale getirilmesi, yüksek gelir 

gruplarının vergilendirilmesi, düşük gelir gruplarının vergilerinin ödenebilir bir seviyeye çekilme
si ve ayrıca vergi yasalanmn uygulanmasından doğan bazı bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi 
olarak ifade edilebilir. 

Bu düzenlemeleri şu şekilde özetlemek mümkün bulunmaktadır. 
1. Yüksek Gelir Gruplarının Gelirlerinin ve Kayıt Dişi Ekonominin Vergilendirilmesine Yö

nelik Düzenlemeler: 
a) Kurumlar vergisi sistemi değiştirilerek, kurumlar ve ortakları vergi verir hale getirilmiştir. 

Bu düzenlemeler ile kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin vergi istisnaları nedeniyle 
% lO'lara kadar düşen vergi yükleri, olması gereken düzeye çekilmek suretiyle bu mükelleflerin de 
bundan böyle vergi verir hale gelmeleri sağlanmıştır. 

- b) Kaynağı izah edilemeyen harcama ve tasarrufların vergilendirilmesine hukukî zemin hazır
lanmıştır. 

T.B.M.M. B : 7 0 
TC. 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.GEL.0.42.4236-1/03416 
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c) İşletmelerin faaliyet konusu ile ilgili olmayan yat, kotra, uçak, helikopter gibi araçların gi

der ve amortismanlarının kazançtan indirilmemesi esası getirilmiştir. 

d) Amortisman uygulamasında kötüye kullanım önlenmiştir. 

işletmelerin yıl sonlarında özellikle lüks otomobiller almak ve o yıl içinde bunların amortis-
monlarının tamamını gider yazmak suretiyle ödeyecekleri vergilerini ayarlayabilme imkânları kal
dırılmıştır. 

e) Vergi borcunu ödemeyenlerin teşhirine imkân sağlanmıştır. 
f) Vergi kaçakçılığı yapanlara uzlaşma hakkı kaldırılmıştır. 

g) Her Türk vatandaşına tek bir vergi numarası verilmesi esası getirilmiştir. 
Bu uygulamaya, 1995 yılı içinde mükellef olanlardan başlanılacaktır. 
h) Çek ve senet gibi kambiyo senetlerinin yazılacağı kambiyo senetleri defteri ihdas edilmiştir. 
2. Düşük Gelir Gruplarına ve Bu Arada Ücretli ve Esnaf ve Sanatkâra Yönelik Düzenlemeler: 

a) Yergi tarifesinin dilimleri 1.1.1994'ten itibaren Kanunla genişletilmek suretiyle tarife, dü
şük gelirler lehine iyileştirilmiştir. 

Ayrıca, vergi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeni
den düzenlenmiş ve yeniden düzenlenen bu vergi tarifesi 2.1.1995 tarihli Resmî Gazetede yayım
lanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 

b) Ücretlilerin vergi matrahlarından indirilen özel indirim tutarları artırılmıştır. 
Vergi tarifesinde yapılan iyileştirmeler ve özel indirim artışı sonucunda asgarî ücretteki vergi 

yükü % 15'c indirilmiştir. 

c) Götürü usule tabi olan mükelleflere uygulanan yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri artırılmıştır. 

d) Götürü usulden kendi isteği ile gerçek usule geçen mükelleflere vergi kolaylığı sağlanmıştır. 
Kendi isteği ile gerçek usule geçen esnaf ve sanatkâr üç yıl süre ile hayat standardı esasına 

göre ödeyecekleri verginin yansı uygulanmak sureti ile, gerçek usule geçmeleri özendirilmektedir. 
e) Hayat standardı esasında izah uygulaması genişletilerek bu sistem yeniden getirilmiştir. 

Buna göre, mükellefler, hayat standardı esasına göre belirlenen kazançtan daha düşük kazanç 
beyan etmeleri halinde, bu düşüklüğü kendileri ve eşlerine ait emekli aylıkları ile kendilerine, eş
lerine ve çocuklarına ait gelir vergisine tabi diğer gelirleri ile izah edebileceklerdir. 

Böylece, mükelleflere gerçek kazançlarının vergilendirilebilmesi konusunda önemli bir imkân 
sağlanmıştır. 

f) işyeri kapatma cezasının para cezasına dönüştürülebilmesine imkân sağlanmıştır. 
g) Yazar kasa ve perakende satış fişi verilmemesi halinde işyeri kapatma cezası uygulaması 

ile bu fiile uygulanan hapis cezası kaldırılmıştır. 

h) Katlamalı faiz uygulaması kaldmlmıştır. 
ı) Enflasyon muhasebesine göre kazancın tespitine imkân sağlanmıştır. 

Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin enflasyondan korunması için aşağıdaki tedbirler 
alınmıştır. 

- Gelir vergisi mükelleflerinin de yeniden değerleme imkânından yararlandmlması sağlanmıştır. 
- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlannın tespitinde, stoklarının son giren ilk 

çıkar (LİFO) yöntemine göre belirleyebilmelerine de imkân tanınmıştır. 

- 2 2 1 -
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3. Bürokrasiyi Azaltıcı ve Diğer Düzenlemeler: -
a) Kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden beyannamesini veren mükelleflere vergi ka

çakçılığı cezasının uygulanmaması esası getirilmiştir. 
b) Götürü usule tabi mükelleflerin vergi matrahlarının takdir işlemi kaldırılmıştır. 
c) Kullanılmış otomobil alım ye satımlarında katma değer vergisi oranı % 23'den % l'e indi

rilmiştir. 
d) Lüks ve 1 inci sınıf lokantalardaki katma değer vergisi oranı, genel orana indirilmiştir. 
Tüm lokantalardaki katma değer vergisi oranı % 23'den, genel oran olan % 15'e çekilmiştir. 
Sonuç olarak, bu düzenlemelerle kayıt dışı ekonominin kavranması ve yüksek gelir grupları

nın vergi yükünün olması gereken seviyeye çekilmesi konularında önemli adımlar atılmıştır. Dü-* 
şük gelir grupları için de bütçe imkânları ölçüsünde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmelere, 
imkânlar ölçüsünde bundan böyle de devam edilecektir. " •' 

3. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen1 in, Kemal Horzum'la ilgili Meclis Araştırması Ko
misyonunun çalışmalarının engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/5906) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tarafınızdan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Sevigen 
, • İstanbul 

Yolsuzluklarla ilgili basına yapılan açıklamalar yüce Meclisi şaibe altında bırakmıştır. Dola
yısıyla aşağıdaki soruların cevpalandırılarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı doğmuştur. 

Kemal Horzum'la ilgili kurulan Araştırma Komisyonunun çalışmalarının engellendiği iddiala
rı doğru mudur? Dönemin izmir Milletvekili Kaya Erdem'in ismi komisyonun araştıracağı kişiler 
arasından usulsüz olarak çıkarılmış mıdır? 

T.C. •. ; .'• 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5906-11641/43094 

Sayın Mehmet Sevigen 
istanbul Milletvekili 

",, İlgi: 18.10.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Kemal Horzum'la ilgili Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmalarının engellenmesi söz 

konusu değildir. Bilgi edinilmesi için adı geçen Meclis Araştırması Komisyonu raporunun bir ör
neği ilişikte gönderilmiştir. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

(1) Eki Kanunlar Müd. dosyasındadır. 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE -

". KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER ; 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik 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) 

2.| — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat vo Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — 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) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Medldelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarilıi: 30.11.1993) 

10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski 'Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarilıi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü' Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma.tarihi : 23.3.1994) 

— 3 — 
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17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 18. —• İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. - 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) 

X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22,— İnsan Plakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

V. 23, — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (İ/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 

' — 4 — ' 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) . 

29* — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kânun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667,1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

30. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

X 31. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş ,Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hatanda Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı' : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 32. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 562) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, Eğit
sel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 34.—.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

— 5 — ' (70 inci Birleşim) 
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X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/627) (S. Sayısı: 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 36. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti jle Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı: 681) (Dağıtma tarihi: 15.7.1994) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. Sa
yısı : 695) (Dağıtma tarihi: 8.9.1994) 
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45? — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3 5.1993) 

X 46. ~ Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

47. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabııççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

4 8 . - 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

49. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nım Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : .24.3.1.994) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürfcan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
lifif ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 
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53. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet, komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

54. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve HaVa Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 

55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi vo İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) '(Dağıtma tarihi : 4.3.U993) 

56. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) i(Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

57. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Tasarısı vo 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

58. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vaziife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) .(S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1093) 

59. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi . Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş: ve Görevler1! Halldkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma, tarihi : 12.2.1993) 

60. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9,1992) 

X 61. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
,ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 
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62. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için Hükümete Salahiyet 
Veırilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

.X 63. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S.j Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

65. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş'fcirilrnesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

66. — Türkiiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

67. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

68. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline 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 Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

69. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

70. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
İH 77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

71. — Manisa MilletveMli Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerin, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) l(Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde-
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sinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73 a — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerimin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

74. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesiniin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

75ı — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetletli tç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

76. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilnıesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(Si Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine - Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklif i ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayım : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

78. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarifli : 21.9.1992) 

79. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesiniin Sön Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S, Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

.80. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuıı Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi :.21.9.1992) 

81< — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağtaa 
tarihi : 21.^1992) 
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82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Daür Kanun Teklifi.ve tçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

84. —İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi 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) 

85. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu • Raporu. (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi :. 23.10.1992) 

88. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

89. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi :•• 2.11.1992) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

91. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir.Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (İ/437) (S. Sayısı : İ91) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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92. —• Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin-in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

93. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

95. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

96. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes'ine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

97. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar- ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

99. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

100. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 
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101. — Şırnak Milletvekili - Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk- Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

106. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kunımu Kanununa 
tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107, —Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

108. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2,1993) 

109. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

110. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

111. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

112 Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekilifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

113. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

114. — Gülharıe Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

115. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

116. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

117. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Karnin Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Rapora (1/512) (S. Sayp : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

118;, — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

119, — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) . 

120. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 

121'< — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 
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122. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

123. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağılma tarihi : 2Ö.5.1993) 

124. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

125. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1 /538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

126. — Adana Mületvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) ' 

127. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

128. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

129. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

130. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 
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131. —- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

132. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

133. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

134. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 135. —- Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Rapora (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

136. — Eskişehir Milletvekili î. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

137. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

138. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın imar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 139. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve 
(2/508) (Ş. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

140. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 
nm, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) 
tarihi : 10.2.1994) 
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141. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1 /662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

142. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

143. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Saydı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

144. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kamı-. 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

145. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

146. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2,1994) 

147. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) .(S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

148. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakbnda Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

149. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

150. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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151. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

153. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

154. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

157. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçli Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

161.— Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
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Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

162. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

164. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

165. — Bazı Kanunlardaki Cezaların îdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma tâ  
rihi : 24.3.1994) 

166. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

167. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 168. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmüş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

169. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

170. — 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi: 20.4.1994) 

171. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
X 172. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayaşofya Camiinin İbadete 

Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

173. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

174. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı. : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

175. -— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

176. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

177. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'dn, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarfihi : 3.6.1994) 

178. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

179. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Of han Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 
X 180. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü' Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 .Arkadaşımın .7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür-
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kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa , Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı: 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 
X 181. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

182. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'm 7.6.1926 Tarih ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

183. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

184. — iş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

185. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6;1994) 

186. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

187. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişMn Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (1/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

188. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

X 189. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

190. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

191. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

— 21 — 



7 : 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

192. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

193.— Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın -

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

196. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

X197. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

198. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 199. — Türkiye. Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 200. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 201. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 203. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı :. 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
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X 204. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

205. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki "Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/760) (S, Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 4.11.1994) 

206. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

.210. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

212. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın; 
6831 Sayılı Orman Kanununun, 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve
rilmesi Hakkında Kanunun ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi .ile; Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; 
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6831 Sayılı Orman Kanununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 2 Arkadaşının; 22.6.1978 Tarihli ve 2155 
Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/678,.2/188, 2/720) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma ta
rihi : 14.11.1994) 

213. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 214. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X 215. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 216. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

217. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun Zeytinciliğin Islahı ve Ya
banilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesi, Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakında Kanun Teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporu (2/731, 2/1192) (S. Sayısı : 742) (Dağıt
ma tarihi : 22.11.1994) 

218. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 219. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 

X 220. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
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X 221. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

222. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat. 
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişler'i komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

223. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

224. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ye Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) . 

225. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik' Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) . 

226. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 227. —' Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/800) (S. Sayısı : 760) (Dağıtma tarihi: 16.1.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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