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I. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, küçük çiftçilerin faiz borçlarının affıyla ilgili va
atlerin yerine getirilmesine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri, 

Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Irak'ta yaşayan Türkmenlerin sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Akın Gönen, 

Cevap verdiler. 
Tokat Milletvekili ibrahim Kumaş, Yeşilay Haftası ve zararlı alışkanlıklara ilişkin gündem 

dışı konuşma yaptı. 
Kahramanmaraş Miletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince Nüfus ve Va

tandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara (6/199), 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve meyvelerin 

piyasa kontrolüne (6/225) ve -
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından birinin, yabancı 

basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara (6/266), 
İlişkin sorularına Devlet Bakanı Akın Gönen, 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde mey

dana gelen patlama olayına ilişkin sorusuna (6/263) Devlet Bakanı Şerif Ercan, 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödemeyenlerin sayısı

na ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin sorusuna (6/282) Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, 
Cevap verdiler; soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar. 
Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğalgaz pro

jesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin sorusuna (6/228) Devlet Baka
nı Mehmet Batallı, 

Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın Ege bölgesinde vatandaşın Devlet görevlileri ta
rafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin sorusuna da (6/265), Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, 

Cevap verdiler. 

(6/115), (6/145), (6/146), (6/259), (6/267), (6/279) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/147), (6/214), (6/215), (6/244), (6/250), (6/252), (6/254), (6/258), (6/268), (6/269), 
(6/274) numaralı sorular, soru sahipleri izinli bulunduklarından; 

(6/230), (6/231), (6/232), (6/235), (6/260), (2/261), (6/262), (6/283) numaralı sorular, soru 
sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş soruları bulunduğundan; 

(6/236), (6/237), (6/239), (6/240), (6/272), (6/273), (6/275) numaralı sorular, soru sa
hipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak üzere; 

(6/271) numaralı soru, soru sahibi ve ilgili bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendiler. 
(6/241), (6/242), (6/327), (6/245), (6/247), (6/255), (6/256), (6/418), (6/280), (6/284) nu

maralı sorular, soru sahipleri iki cevap günü de Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından 
düştüler. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/202, 1/176, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) ve 
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tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/376) (S. Sa
yısı : 139), 

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

Belediye Kanununa bir madde eklenmesine dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Büt
çe (1/306) (S. Sayısı : 82), 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (1/324) (S. Sayısı : 134), 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 
58 ve 58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayı
sı : 116), 

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

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199), (S. Sayısı : 193), 

Komisyonları raporlarının görüşülmesi; komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/371) (S. Sayısı : 
69) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/472) (S. Sayısı: 221) tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra 1 inci maddesi 
kabul edildi. 

4 Mart 1993 Perşembe günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 00.45'te son verildi. 

Yasin Haiiboğlu 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş Kadir Ramazan Coşkun 
Adana İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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' II. — GELEN KÂĞITLAR 
4 . 3 .1993 Perşembe 

Teklifler 

1. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Kamu Alımlarının Ekonomik Etkilerinin İyi
leştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/646) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.2.1993) 

2.— Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/647) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı 
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/648) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1993) 

Raporlar 
1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 

Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanu
nun Geçici 10 uncu Maddesine 1 fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk 
ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) (GÜNDEME) 

3. — 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) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Dayanışma 
anlaşmasanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/491) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi •" 4.3.1993) (GÜNDEME) 

5. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı 
Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununda Değişiklik Yapılmasî Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) (GÜNDEME) 

6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının 2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
ru (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) (GÜNDEME) 

7. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) (GÜNDEME) 

8. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) (GÜNDEME) 

9. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet. Sezai Özbek'in, 
3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 
Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkıpda Kanun Teklifi 
ve Içşileri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
(GÜNDEME) 
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10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun, kamu 
iktisadî teşebbüslerinin 1988, 1989 ve 1990 yılı bilanço ve netice hesaplarına ait denetim rapo
ru (Sayı: 1-193) (Dağıtma tarihi: 3.3.1993) (Rapor Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3.3.1993 
tarihli 76 ncı Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir. 

Yazılı Soru Önergeleri 
I. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, İstanbul'da bazı usulsüz işler yapıldığı iddia 

olunan bir okul müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/971) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.2.1993) * 

' 2. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın,.Töbank'ın Halkbankasına devrinde çalı
şanların haklarının korunmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/972) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.1993) 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle ilgili 
yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/973) (Başkanlığa geliş tarihi": 25.2.1993) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede çıkan "Meclis ne Güne" baş
lıklı makalede iddia edilen hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/974) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.2.1993) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ortaokul ve lise ders kitaplarının yazdırıl-
ması ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.1993) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ilkokullarda abone olunması Bakanlıkça zo
runlu tutulan bazı dergilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/976) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.2.1993) 

7. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'a alınan işçilere i l işki Maliye ve Güm
rük, Bakanından yazılı soru önergesi (7/977) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993) 

8. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bazı özel çay fabrikalarının kamulaştırılacağı id
diasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/978) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.2.1993) 

9. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satışlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/979) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993) 

10. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Şişli Belediyesince bazı yapı kooperatifleri
ne arsa tahsis edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/980) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1993) 

II. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/981) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha düzenli 

ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltılması için alı
nacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına Üişkin önergesi (10/98) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.3.1993) 

——————o— 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üye
lerin salonda bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.28 

, 0 ,—: 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üye
lerin, salonda bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, üzüntülerimle birlikte ifade ediyorum ki, toplantı ye
tersayımız yoktur. 

Gündemdeki konuları görüşmek için saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 14.28 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvcklll Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci Birleşiminin 3 üncü oturumunu 
açıyorum. 

III.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda 
bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle salonda bulunduklarını işaret etmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) < 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, hem bir talep var hem de bir Sayın Divan Üyesi arka-
daşamızın, gelen pusulaların, okunmak suretiyle kontrol edilmesi talepleri var. 

CENGtZ ÜRETMEN (Manisa) — Ne münasebet!.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Biz burada, meclis çalışsın istiyoruz. Yoksa biz, 

ilk yaptığımız yoklamada kapatırdık. Müsaade buyurun. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) — Bazı arkadaşlar pusula verip, dışarı çıktılar. 
CENGtZ ÜRETMEN (Manisa) — Amacımız Meclisi çalıştırmak. "Kontrol yapacağız" 

demek, ne demek!.. s 

BAŞKAN— Sayın Üretmen, siz Divan Üyesisiniz... Bir talep var... Bakın, ben burada 
açıklamak istiyorum; ama, böyle bir talep var; müsaade buyurun, arkadaşlarımızı yoklayalım. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, bazı arkadaşlar, pusulayı verip dışarı 
çıktılar. Siz şimdi burada pusula verenleri okuyunca, o arlcadaşlar sanki sahte oy kullanmış 
durumuna düşecekler, tatsız bir olay olacak. İzin verirseniz, buna uygun başka bir formül 
bulalım. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) — Parlamento geleneğinde böyle bir şey yok. 
BAŞKAN — Var efendim. 
(DYP sıralarından "Ara verelim" sesleri) Ara vermeye ihtiyaç yok efendim, biz Meclisi 

çalıştırmak istiyoruz. 
Kontrol ediyoruz: 
Sayın Bestami Teke?.. Burada. 
Sayın Çiloğlu?.. Burada. 
OSMAN SEYFt (Nevşehir) Hüviyetlerini de göstersinler!.. 
BAŞKAN — Efendim, onu sonra, bir dahaki uygulamada!.. 
Sayın Sümer?.. Burada. 
Sayın Orhan Doğan?.. Burada. 
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Sayın Seyfi Şahin?.. Burada 
Sayın Tutu?.. Burada 
Sayın Atasoy?.» Burada 
Sayın Fevzi Yalçın?.. Burada 
Sayın Gönül?.. Burada . -
Sayın Kahraman?.. Burada 
Sayın Türkoğlu?.. Burada 
Sayın Ayaz?.. Burada 
Sayın Yangın?.. Burada 
Sayın Ulutürk?.. Burada 
Sayın Müftüler?.. Burada 
Sayın Ayhan?.. Burada 
Sayın Köse?.. Burada 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — (Genel Kurul kapısında bekleyenlere hitaben) Maaş alı

yorsunuz, girin içeri. 
BAŞKAN — tdare Amiri Sayın Sümer, siz lütfen bir oturun. 
Sayın öztaylan?.. Burada 
Sayın Durmaz?.. Burada 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — tçeri girmiyorlar. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Sümer, siz sükûneti sağlamakla görevlisiniz... 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Kapıda bekliyorlar, olmaz bu; ya dışarı çıksınlar ya içeri 

girsinler. 
BAŞKAN — Efendim, siz o uyarıda bulundunuz. 
Sayın Soysal?.. Burada 
Sayın Attila?.. Burada 
Sayın Köksalan?.. Burada 
Sayın Daçe?.. Burada 
Sayın Saygın?.. Burada 
Sayın Kılıç?.. Burada 
Sayın Mutman?.. Burada 
Sayın Karakuyu?.. Burada 
Sayın Kurt?.. Burada 
Sayın Özbek?.. Burada 
Sayın Artvinli?.. Burada 
Sayın Kaya?.. Burada 
Sayın Ceyhun?.. Burada 
Sayın Ercan?.. Burada 
Sayın Özbek?.. Burada 
Sayın Aydın?.. Burada 
Sayın Alişan?.. Burada 
Sayın Avcı?.. Burada 
Sayın Avcı, nirengi taşı olduğu için bakıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çağan?.. Burada • 
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Sayın Ünlü?.. Burada 
Sayın İlhan?.. Burada 
Sayın Akar?.. Burada 
Sayın Şıhanlıoğlu?.. Burada 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, kim yok? 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kapatın kapıları şimdi. 
BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, ben de pusula gönderdim; fakat okunmadı. 
(DYP ve SHP sıralarından "Yuh" sesleri, alkışlar!) 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Meclisi biz mi çalıştıracağız? Adam gibi gelin, Meclisi 

çalıştırın. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
M. FEVZİ ŞIHANLIOĞLU (Şanlıurfa) — Sen adam gibi ol... (Ağrı Milletvekili H. Fecri 

Alpaslan ile Şanlıurfa Milletvekili M. Fevzi Şıhanlıoğlu arasında yumruklaşmalar) 
BAŞKAN — Sayın İdare Amirleri... Değerli arkadaşlarım... Sayın İdare Amirleri... Sayın 

grup başkanvekilleri... (DYP, SHP, ANAP ve RP sıralarından gürültüler) x 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, burada 130 kişi var, oturumu kapatın. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, isimler burada, yoklama yaptık... Rica ediyorum. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, sükûnet avdet etmezse, birleşimi kapatma zorunda kalacağım. (Gü

rültüler) Müsaade buyurun... (Gürültüler) 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Asıl suçlu sensin, Meclisi çalıştırmıyorsun, hep tansiyonu 

yükseltiyorsun... (Gürültüler) 
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Orada muhalefet gibi görev yapıyorsun, Başkan değilsin! 

(Gürültüler) 
OSMAN SEYFt (Nevşehir) — Senin görevin Meclisi çalıştırmak, engellemek değil. (Gü

rültüler) 
BAŞKAN — Biz ne yapıyoruz sayın üye? (Gürültüler) 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Meclisin çalışmasını engelliyorsun. (Gürültüler) Bu şekil

de uygulama nerede görülmüş? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, şurada görüldü... (Gürültüler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ara verin Sayın Başkan. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, geçmişte uygulamalar var... (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri... (Gürültüler) 
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Başkan, sen her toplantıda böyle yapıyorsun, bu Mecli

sin atmosferini artırıyorsun; yoklama istiyorsun, yoklama. Utan!.. (Gürültüler) 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) ~ Bu çatı yıkılırsa, sen yukardasın, evvela senin kafana 

yıkılır. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Batyali, Sayın Batyali, bir oturun bakalım. (Gürültüler) 
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OSMAN SAYFİ (Nevşehir) — Kendi kendine usulsüzlük yapıyorsun. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, eğer sükûnet avdet etmezse, birleşimi kapatırım. (Gü

rültüler) 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Kapatın efendim, kapatın. (Gürültüler) 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Vicdanında senin allah korkusu yok mu?! (Gürültüler) 
BAŞKAN — Var efendim, Meclisi çalıştırmak istiyorum. (Gürültüler) 
OSMAN SEYFt (Nevşehir) — Varsa, çalıştırın. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (Gürültüler) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Tamam Sayın Başkan, devam edin lütfen. (Gü

rültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, herkes lütfen yerini alsın. (ANAP ve SHP sıralarından karşılıklı ba

ğırmalar) 
Sayın milletvekilleri... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ara verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sükûnet... 
Sayın tdare Amirleri, Sayın Sümer, sükûneti siz sağlayacaksınız... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İdare Amirinin kendisi kavga çıkarıyor! (Gürültüler) 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, ara verin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ara ver kardeşim. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, saat 21.00'de yeniden toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Yuh, allah belanı versin" sesleri, gürültüler) 

Kapanma Saati : 20.40 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekİli Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

•' e 1 ." 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı üç söz talebi vardır; bu değerli arkadaşlarıma sıra

sıyla söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, hava kirliliğinin oluşturduğu sağlık ve çevre 
sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN -— Hava kirliliğiyle ilgili olarak, Konya Milletvekili Sayın Ünaldı'ya söz ve
riyorum. 

Sayın Ünaldı, buyurun efendim. 
Sayın Ünaldı, süreniz S dakikadır ye zamanı, cihaz kontrol ediyor. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hava kirliliğinin 
oluşturduğu sağlık ve çevre sorunları konusunda gündem dışı söz almış bulunuyorum, önce, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, güya planlı yaşıyoruz; Altıncı Beş Yıllık Plan dönemini bitirmek üze
reyiz. Güya diyorum; aslında, plandan, programdan uzak, dağınık, günübirlik yaşanan bir ha
yatın içerisindeyiz. Bunun en belirgin örneklerinden birisi de, hava kirliliği konusudur, tşte, 
yine her tarafı sarmış, özellikle büyük şehirlerimizde afet haline gelmiş, bizi, büyük bir afeti 
yaşamanın eşiğine getirmiş bir kış hava kirliliğini atlatmak üzereyiz. 

Boğazın ortaya koyduğu imkânlara rağmen, istanbul bile bu korkunç kirliliği yaşamıştır. 
Görünen odur ki, şimdi bir şey yapamıyoruz ve bu da geçti diyeceğiz; ama bir şey daha 

görülüyor; önümüzdeki yıl da aynısını, büyük bir ihtimalle de daha kötüsünü yaşayacağız. Çün
kü, havalar ısınıp, hava kirliliği geçince, her şeyi unutacağız. 

tşte, bu unutma olmasın; önümüzdeki zamanı iyi değerlendirelim diye bu sözü aldım ve 
hatırlatmada bulunmak istiyorum; böylece, bu vebaldan biraz olsun kurtulmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hava kirliliği, insanı ve çevreyi çok yönlü etkileyen, zarar veren bir 
olaydır. Biz genellikle, olayları en çarpıcı noktalardan ele alırız. Hava kirliliğini de genellikle 
solunup durulan veya solunuma zarar veren bir olay olarak değerlendiriyoruz. Halbuki, hava 
kirliliği, bu seviyelere gelmeden de önemli zarar veren bir olaydır. Hava kirliliği dolayısıyla so
lunumun mükemmelliğinin bozulması, damar sertliği dediğimiz bir hastalığı geliştirir ki, 
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hepimizi ve herkesi ilgilendiren bir hastalıktır ve birçok hastalığın da ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre, ölümlerin ve sakat kalmaların yarısın
dan fazlasının sebebi, bu hastalıktır. 

Hava kirliliğinin diğer birçok zararını saymaya zaman müsait değildir; ama, ilgisi dolayı
sıyla bir iki cümleyle şunu da vurgulamak isterim ki, sigara dumanı da önemli bir hava kirliliği 
sebebidir; evlerin bacaları ve arabaların egzozları gibi. Üstelik, bu zarar, 12 ay (365 gün) geceli 
gündüzlü süreklidir ve daha korkuncu, evin içerisinde, kapalı alanlarda da vardır ve taze be
bekleri, anne karnından başlayarak zehirlemektedir. Ne var ki, sigara tröstleri, konunun öne
minin toplumlara aktarılmasını engellemektedirler ve bizler bu konudaki suskunluğumuzla bu 
tröstlere yardım etmekteyiz. 

Hava kirliliğinin zararını böyle kısa da olsa ifade ettikten sonra, sosyal yapımızı ilgilendi- < 
ren konunun üç yönü üzerinde durmak istiyorum. 

Birincisi, hava kirliliğine aldırmamakla, insan hayatına, insana verdiğimiz değeri ortaya 
koyuyoruz ve bir nevi değer vermediğimizi ifade ediyoruz. 

Konunun bir başka yönü de, millî varlığımızın en önemli unsuru, insandır. Hava kirliliği 
konusunda detaylı ve planlı çalışmalar yapıp, kalıcı tedbirler almak mecburiyetindeyiz. 

Millî varlığımızın en önemli unsuru olan insanı, hava kirliliği mahvetmektedir, çürütmek
tedir, verimliliğini düşürmektedir. Zaten düşük olduğundan şikâyet ettiğimiz millî varlığımız, 
daha da zayıf duruma düşmektedir. 

Üçüncü husus : Hastanelerde hekim başına düşen hasta sayısı bakımından hiç de yüz gül
dürücü bir manzarayla karşı karşıya değiliz. 

Hava kirliliğinin oluşturduğu hastalıklar, tabloyu daha da vahim kılmaktadır. Olayın, bir. 
de kış şartlarının ortaya çıkardığı diğer hastalıklarla birlikte olması, bu tabloyu daha da ağır
laştırmaktadır... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, size bir dakika daha süre veriyorum, lütfen son cümlenizi ifa
de buyurun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Sağlık Bakanlığı ile Çevre Bakanlığının, konuya mut
laka acil olarak el atmalarına ihtiyaç vardır; ama, konu, tek başına bu Bakanlıkların, hakkın
dan gelebilecekleri seviyenin üstündedir, ilgili her bakanlık ve müesseseyi içine alan bir koor
dinasyona ihtiyaç vardır. Tabiî, zaman darlığı nedeniyle, Muğla vakasına yer veremeyeceğim 
ve vermek de mümkün değildir; ama, şunu söylemek isterim. Basının, sansasyonu öne alan 
tavrıyla, ilgililerin vurdumduymaz tavrı arasındaki tezat, elbette ki, üzücü bir tablo oluştur
maktadır. 

Son olarak şunu ifade edeceğim: Dileğim, bu koordinasyonun derhal gerçekleştirilmesi, 
önümüzdeki kış için tedbirlerin hemen şimdiden alınmaya başlanmasıdır ve tabiî, esas dileği
miz olan, önümüzdeki kış, bu konuyu bir daha konuşmak mecburiyetinde olmamamızdır. 

Bu dileklerle hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum. 
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2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Türkî cumhuriyetlerde cami yapımı için 
toplanan paraların kullanımına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ekrem Cey
hun'un cevabı 

BAŞKAN — Türkî cumhuriyetlerdeki soydaşlarımıza yardım konusunda, Erzurum Mil
letvekili Sayın Lütfü Esengün; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Esengün, süreniz 5 dakikadır. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Diyanet tşleri Başkanlığınca, Türkî cumhuriyetlerdeki Müslüman soydaşlarımızın dinî ih
tiyaçlarını karşılamak amacıyla toplanan yardımlarla ilgili bilgi vermek, görüş ve düşünceleri
mi açıklamak üzere, gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, Diyanet tşleri Başkanlığımız, 20 Aralık 1991 tarihin
de Türkî cumhuriyetlerde cami inşası için yardım kampanyası açmış; cami kapılarına afişler 
asılmış, imam ve vaizler tarafından halkımız yardıma teşvik edilmiş, neticede -sayın Devlet Ba
kanımızın yazılı soru önergeme verdiği cevaptaki bilgilere göre- 10 milyar 783 901 076 Türk 
Lirası ve yaklaşık 10 milyar 476 milyon Türk lirası karşılığı döviz olmak üzere, toplam 21 mil
yar civarında yardım toplanmıştır. 

Bu yardımın toplanmasından bugüne kadar, onbeş aylık bir süre geçmiştir ve sadece 12 
Ocak 1993 tarihinde, Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabad'da, 3 bin kişi kapasiteli Türkiye Ca-
miinin temeli atılmış, başkaca bir faaliyet maalesef gösterilememiştir. Bu cami için harcanan 
para, sadece 586 milyon liradır; bu ise, toplanan yardımın yaklaşık kırkta biridir; bakiye 20 
milyar liranın ne olduğu yolunda, Sayın Bakan tarafından verilen cevaptan açıklama yoktur. 
Ancak, büyük ihtimalle, bu para şu anda bir bankada vadeli hesapta yatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, Bosna-Hersek için, yine Diyanet İçişleri Bakanlığınca top
lanan 12 milyar lirayı da yine böyle faize yatırmış, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Baş 
tarafından, gündem dışı bir konuşmayla, durum bilgilerinize sunulmuştur. 17 Temmuz 1992 
tarihinde toplanan yardımın yaklaşık 9 milyar lirası, Kasım ayında hâlâ faizde yatırıyordu; te
mennimiz, duamız, inşallah şimdi bu paranın tamamı Bosna-Hersek'teki kardeşlerimizin eline 
ulaşmıştır. 

Sayın Bakandan, yazılı soru önergesine verdiği cevapta açıklamadığı, "paranın hangi ban
kada olduğuna dair" açıklamayı bekliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkî cumhuriyetlerin durumunu az çok bilen bir ar
kadaşınız olarak, şunu ifade edeyim ki, burada yaşayan insanların, maddî kalkınmadan çok 
daha fazla ve öncelikle, manevî yönden yardım ve desteğe ihtiyaçları vardır. Bir taraftan, tsla-
mın nişanesi olan cami ve minarelerin yükselmesi için çalışmalara hız vermek, öte yandan, bu 
camilere cemaat bulmak, oradaki insanlara Islamı yeni baştan öğretmek ve bu işte çok süratli 
davranmak mecburiyetindeyiz. Ancak, bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla, Hükümetin, Türkî 
cumhuriyetlerde yaşayan insanların manevî kalkınmalarına yardımcı olmak için hiçbir faaliyet 
yoktur. Hükümet, cami inşaası için Müslüman halkımızdan toplanan sadaka ve yardımları da 
süratle maksadına uygun şekilde harcayacağı yerde, milletin bu helal parasını faizde tutmakta, 
bu suretle vebal altına girmektedir. Bu paraların faizleri de, anaparaya ilave edilerek, cami in
şaatında mı kullanılacaktır; doğrusu, merak ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, Türkî cumhuriyetlerin bugünkü ekonomik durumları itibariyle, bu
ralardaki bir cami inşaatı 10 ila 15 bin dolara mal olmaktadır. 

Sırf Diyanetçe toplanan bu yardımlarla, Orta Asya'yı camilerle donatmak mümkündür; 
ama, gelin görün ki, bu işi kendisine dert edinecek Hükümet ortada yoktur. 

Sözlerimin sonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatına, gerek bu konuda gerekse yar
dım toplamayla ilgili diğer konularda gösterdikleri üstün gayret ve hassasiyetten ve Müslüman 
insanımızın yardımsever duygularına tercüman oluşlarından ötürü teşekkürlerimi ve takdirle
rimi arz etmek istiyorum. . -

Diyanet Teşkilatı, yardım toplama işinde lazım geleni süratle yapmış; ancak, Hükümet 
bu konuda büyük bir ihmalkârlık örneği sergilemiştir. Hükümeti, içinde bulunduğu sorumlu
luktan bir an evvel... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Esengün, size 1 dakika süre veriyorum, lütfen son cümlenizi ifade 
buyurun. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, konuşan Türkiye'de bir yıldan 
beri en fazla işittiğimiz söz... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

- I 

BAŞKAN — Konuşun Sayın Esengün... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Maalesef otomatik susturuculara bağlandık!.. (RP sı

ralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — O bağlıyor... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Hükümeti, içinde bulunduğu sorumluluktan bir an ev

vel kurtulmaya, cami inşaatlarına bir an evvel başlamaya ve bu kürsüde de düşüncelerimizi 
yeteri kadar açıklamak için lazım gelen tedbirleri almaya davet ediyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Moskova'ya, Moskova'ya" sesleri, RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Esengün. 
Fiskobirlik'teki gelişmelerle ilgili olmak üzere... . 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, özür diliyorum efendim. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Meclisin bu tarafı da var. Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Efendim, yani bu sözlerinize karşı aklıma dört dörtlük, yerine oturacak söz

ler geliyor; ama, kendimi buna alıştırayım, istemiyorum. Rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Sayın Esengün arkadaşımızın dile getirdiği konularda Yüce Meclisi aydınlatmak üzere söz 

almış bulunuyorum. x 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, özgürlüklerine kavuşan Türkî cumhuriyetlerine ca
mi yaptırılmak üzere, Aşkabad Camii için 15 milyar, diğer ülkelerdeki camiler için de 16 milyar 
olmak üzere bugüne kadar 31 milyar lira para toplanmıştır. Bunlardan, Aşkabad Camiinin pro
jeleri bitmiş ve Sayın Esengün tarafından bahsedildiği üzere temeli atılmıştır. Caminin yapımı, 
bir devlet kurumu olan Vakıf İnşaat Şirketine verilmiştir. Vakıf İnşaat Şirketi, yakın zamanda 
temeli atılan bu caminin inşaatına fiilen başlayacaktır. 
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Diğer ülkelerdeki camilere gelince: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Azerbaycan'da dört 
cami halen inşa halindedir ve bu dört cami için gerekli para harcanmaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığımız ve Hükümetimiz bununla yetinmeyerek, bu ülkelerdeki Müs
lüman halkımızın bir an önce dinî hizmetlerine kavuşabilmesi bakımından şunları yapmıştır: 
Özbekistan'dan 30, Kazakistan'dan 10 din görevlisinin eğitimleri hususundaki çalışmaları ger
çekleştirmiştir. 

Diyanet îşleri Başkanlığı, Gönüllü Din Görevlisi Projesini üreterek, bu ülkelerde görev yap
mak isteyen gönüllü din adamlarımızı bu ülkelere yollamıştır. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Para nerede? 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — 1991 yılında, bunlardan 225 kişi, 

Azerbaycan'a, bütün masrafları Diyanet işleri Başkanlığı tarafından karşılanarak yollanmış; 
ayrıca, Azerbaycan'a 53 100, Özbekistan'a 9 594, Kazakistan'a 48 902 adet yayın ve Kazakistan 
Dinî idaresine de bir adet fotokopi makinesiyle, diğer araç ve gereç yollanmıştır. 

1993 yılında, ilgili cumhuriyetlere 211 500 adet Azeri, Kazak ve Özbek lehçelerinde yayın 
yollanacaktır. Dinî ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Diyanet işleri Başkanlığı, bu ülkele
rin başkentlerinin her birinde birer cami inşa ettirilmesini planlamıştır. Bunlardan Türkmenis
tan'daki camiin temelinin atıldığını biraz önce ifade ettim. Bu cami, Türkmenistan Hükümeti 
tarafından tahsis edilen 27 bin metrekarelik bir arsa üzerinde inşa edilmektedir. Yaklaşık 3 bin 
kişinin aynı anda namaz kılması mümkündür, toplam 6 825 metrekarelik bir inşaat alanına 
sahiptir, caminin 36 ay içerisinde bitirilmesi planlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, yeni özgürlüklerine kavuşan Türk cumhuriyetlerin
de, bu cumhuriyetlerin ihtiyacı olan din görevlileri, bu görevlilerin kullanacakları kitaplar, araç 
ve gereçler konusunda, uzun vadeli bir plan içerisinde çalışmaktadır. Bu konuda, herhangi bir 
ihmal söz konusu değildir, böyle bir ihmal söz konusu da olamaz. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — 31 milyar nerede?.. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Gayet tabiidir ki, toplanan para

nın, bir noktada, bankaya koymaksızın tutulması, yüksek enflasyonun cereyan ettiği Türkiye'
de, sizler de takdir edersiniz ki, zarardır. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Hangi bankada?.. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Gerçekleri saklamanın bir anlamı 

yok. Mühim olan, bu üreyen paranın cami dışında herhangi bir yere gitmemesidir. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Nerede yatıyor Sayın Bakanım?.. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Şundan yüzde bin emin olabilirsi

niz ki, Türk halkı tarafından toplanan bu paranın her kuruşu, toplanma maksadına uygun 
bir şekilde, bu camiler için harcanacaktır. Bundan, yüzde bin emin olabilirsiniz ve şunu da 
ifade edeyim ki, Türk halkı, yapmış olduğu bu yardımların danasını yapmak için Diyanet işle
ri Başkanlığımıza müracaat etmiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Halk yapıyor... 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Diyanet İşleri Başkanlığımız, bü

tün dünyaca takdir edilen dürüst, çalışkan, dini, laisizmin esaslarına uygun bir tarzda Türk 
Milletine götürebilmek için gayret sarf eden yüce bir teşkilattır. Bu teşkilata hiçbir suretle toz 
kondurmayız. 

Bu düşünceler içinde Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Paranın cevabı yok!.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Para nerede, para?.. . 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

3, — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Fiskobirlik ile öz Gıda-İş Sendikası ara
sındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret 
Bakam Mehmet Tahir Köse'nin cevabı 

BAŞKAN — Fiskobirlik'teki gelişmelerle ilgili olmak üzere, Sayın Rasim Zaimoğlu gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Zaimoğlu, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RAİS ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Fiskobirlik'le özgıda - tş Sendikası arasında, 1992 Ağustos ayında başlayan toplu iş söz

leşmesi görüşmelerinde, bugüne kadar anlaşma sağlanamamıştır. Bu yüzden, birliğe bağlı 14 
kooperatiften, yüzde 80'i kadın 1 500 işçi, 13 gün önce Ankara'ya gelmişler; Sanayi ve Ticaret 
Bakanının kapısında, karda kışta bekletilen 30 kişi hastalanmış; bunlardan, Ayşe Kum, ruhi 
deprasyon geçirerek Hacettepe Hastanesine kaldırılmış; Nermin özdemir, Nermin Öztürk, Emire 
Bursak ve Ali Avcı adlı işçiler, polis tarafından tartaklanarak, tıbbî müşahede altına alınmışlardır. 

1 500 işçi, 12 gün, Maltepe'deki bir düğün salonunda sabahlamışlardır. Bu mübarek Ra
mazan gününde, karda kışta, çoğu kadın işçi, çotuğunu, çocuğunu, sıcak yuvasını terk edip, 
Ankara'ya gelip, haklarını istemeye Sayın Bakana çıkmışlar; ama, yetkili kişi olan Sayın Ba
kan Köse tarafından, "Haklısınız; ama yetkim yok" şeklinde sözlerle âdeta savuşturulmuşlardır. 

Biliyorum, şimdi Sayın Bakan, kürsüye gelip, 24 Şubat günü, Sayın Göktaş'a verdiği ce
vap gibi, "Atadığımız genel müdürle seçilmiş yönetim kurulu arasında bir uyuşmazlık olursa, 
ben müdahale hakkına sahip olurum. Şu anda da, yönetimle genel müdür arasında uyuşmaz
lık yok." diyecektir; ama, kazın ayağı böyle değil Sayın Bakan. Bu işçiler sizin işçiniz değil 
mi Sayın Bakanım? Bu genel müdür size bağlı değil mi? "Ben, yetkili, muhatap değilim." di
yorsanız, orada niçin oturuyorsunuz? 

Ayrıca, "benim işçim" lafını ağzına sakız yapan Sayın Başbakanın nesidir bu işçiler, siz
lere soruyorum... 

Sayın Bakan, şayet bu işi, somut olarak samimiyetle halletmek istiyorsanız, Genel Müdü
re talimatınızı veriniz. Şu anda net ücret olarak ortalama 1 milyon 200 bin TL alan işçi, bir 
parça muhalefetteki sosyaldemokrat kişiliğinizle düşünüyorsanız ve de istedikleri zamla dahi, 
Türkiye'deki ortalama işçi ücretinin altında ücrete razı -çoğu kadın- fındık işçisini perişan et
mek istemiyorsanız, bu işi hemen çözmelisiniz. Şayet çözemiyorsanız, şimdiye kadar her konu
da olduğu gibi, bu konuda da suskun kalan Sayın Başbakan, bu işe derhal müdahale etmeli
dir. Yoksa, Fiskobirlik'in ihracattaki payını yüzde 56'Iardan yüzde 4'e düşüren Genel Müdü
rün yanlış yönetimi, Fiskobirlik'te çalışan işçinin, hiç mi hiç, sorunu değildir. 

Sayın Bakan, ayrıca, tek bir işçiyi işinden çıkarmamak için 24 şubatta verdiğiniz sözünü
zü teyit etmenizi bekliyoruz. Yoksa, bu operasyonun bir işçi kıyımı olduğuna inanacağız. Kal
dı ki, uyuşmazlığın asıl nedeni, Fiskobirlik'e seçim öncesi istihdamına söz verilen yandaşları
nın alınmasının sağlanması için, daimî kadroda olan 1 400 işçinin hizmet akitlerinin ortadan 

— 299 — 



T.B.M.M. B:77 4 . 3 . 1 9 9 3 0 : 4 

kaldırılmasının istenmesidir. 1 400 işçinin kazanılmış hakları -toplu sözleşme vesile edilerek-
ellerinden alınmak istenmekte, hizmet akitlerinin feshedileceği veya kısa süreli hale getirileceği 
bir şekje işçiler zorlanmaktadır. 

' Fiskobirlik Yönetim Kurulu 12 gündür Ankara'dadır; bunların sendikayla görüşmelerine 
Bakanlıkça mani olunmaktadır. 

Hal böyleyken, Sayın Bakan, "siz yönetim kurulu ile temas edin, ben yardımcı olurum" 
diye gerçek dışı beyanda bulunuyorsunuz. Bir taraftan yönetim kurulunu baskı altında tutup, 
"işçilere niçin kadro verdiniz?''diye tahkikat açıtınyorsunuz; diğer taraftan, boşaltmak iste
diğiniz kadrolara partizanca istihdam yapmak amacıyla, toplusözleşmeyi uyuşmazlığa ve gre
ve sürüklüyorsunuz! 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan yine, Sayın Göktaş'a verdiği cevapta, ''Sendika yüzde 
175 zam talep ediyor, yönetim kurulu bunu uygun görmüyor; parası az veya çoktur, ben taraflı 
değilim" demektedir. 

Siz nasıl taraf olmazsınız Sayın Bakan?! 
Siz, bal gibi tarafsınız. Sizin başarısız ve tutarsız fındık politikanıza ve işçinin emeğine 

haksızlık bulaştırmanıza asla müsaade etmeyeceğiz; bu konunun da sonuna kadar takipçisi 
olacağız. • 

Aynı konuşmanızda, devamla söylediğiniz gibi, "Şimdi bu işçiler 6 ay çalışıp 6 ay oturu
yor, 12 ay çalışanlarla aynı şartlara mı sahip olsunlar?" diyeceksiniz; ama, satış organizasyo
nunu başaramazsanız, işçiyi tabiî ki, oturtursunuz. Onları çalıştırmak sizin elinizdedir. 

Ayrıca, işçinin, zam talebiyle elde edebileceği ücret, Çukobirlik ve Trakyabirlik'te çalışan
ların ücretlerinin altındadır. Elbette, işçi ücreti, maliyet açısından da önemlidir; ama bundan 
daha da önemlisi, becerikli bir yönetim göstererek, Fiskob|rlik'i aktif ve çalışır hale geçirmektir. 

Son olarak, Hükümet protokolünde yer alan, devletin sosyal yönüne dair sözlerinizi de 
hatırlatmak isteriz. Yoksa bunun vebali, bu sözleri veren, sonra da unutan Sayın Başbakanın, 
sonra da sizindir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
SAYANI VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Cevap vermek üzere Sayın Bakan, buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 
I • 

değerli üyeler; geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili, Mecliste gündem dışı konuşma yapılmıştı, 
bu hafta da yapılıyor, belki önümüzdeki hafta da yapılacak. 

Aslında her gün bu tür gündem dışı konuşmaya cevap vermek de gerekmez; çünkü şartlar 
değişmedi. Doğrusu, gündem dışı söz verilmemesi gerekir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ı M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) -i- Onu da yapmayın... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sayın Kema-

lettin Göktaş'a verdiğim cevapları tekrarlayarak konuşmama devam edeceğim. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Demokrasi, demokrasi diyorsunuz bir del.. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sevgili arka
daşlar, evvela, Mecliste dinlemesini öğrenmeliyiz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen de konuşmasını öğren. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Burada sayın 

milletvekilimiz konuşurken, gayet saygılı bir şekilde dinledik; size de tavsiye ederim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Geçen hafta söylediğim konuları burada tekrar etmeyeceğim. Benim tekrar etmeme hacet 
kalmadan, Sayın Zaimoğlu tekrar etti. *-

Belki geçen sefer söylemediğim birkaç şeyi daha söylemek istiyorum. Toplu sözleşmesi im
zalanmayan özgıda-lş var. Ayrıca, aynı işyerinde Tezbüro-lş işçilerinin de bir sendikası var. 
Geçtiğimiz ay içerisinde; bunlar aşağı yukarı değil, tamamıyla aynı ücreti alan iki sendika. 
Tezbüro-lş işçileriyle, Fiskobirlik, yüzde 125 zam vererek bir sözleşme imzaladı. Dikkatinizi 
çekiyorum; o tarihte her ikisi de 1 milyon 200 bin lira alıyor, yani aynı parayı Tezbüro-lş de, . 
özgıda-lş de ne zaman alıyor? 1 Temmuz 1992'de... Her iki sözleşme de bir yıl sonraya, 1 Ağustos 
1993'e şamil. Yani, Tezbüro-lş'in 1 milyon 200 bin lira alan işçisi de, zammını 1 Ağustos 1993'te 
alıyor; özgıda-lş de, zammını 1 Ağustos 1993'te alıyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — 1993 Temmuzuna gelmedik... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Dinleyinlüt-

fen arkadaşlar. 
Her ikisi de 1 Ağustos 1993'ten itibaren 1 milyon 200 bin lira falan almıyor. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Aldıkları ücret bu, Sayın Bakan; bordrolarını göstere

yim size. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Fındık kıran 

kadın işçilerin ellerine geçecek giydirilmiş ücret, Fiskobirlik'in teklif ettiği şekliyle 3 milyon 
643 bin lira olacak. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Bakan, bordroları göstereyim size. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sayın Zaimoğlu, 

anlatıyorum. Şu anda ellerine geçen ücretleri 1 milyon 200 bin lira. 1 Ağustos 1992'den geçerli 
olmak şartıyla, bunlara 7 ay geriye giderek, 3 milyon 643 bin lira para teklif edildi. Yani, 3 
milyon 643 bin, eksi 1 milyon 200 bin x 8 ay fark alacaklar. 1 milyon 200 bin lira tarihte kaldı. 
Şubat ayının bordrosu tabiî ki öyle, ben de biliyorum... Toplusözleşme imzalanmadığı için böyle; 
ama toplusözleşme imzalandığı gün, 3 milyon 600, eksi 1 milyon 200 bin x 8 ay fark alacaklar. 

Ayrıca, bu, 1 Ağustos 1993'te de Fiskobirlik Yönetim Kurulu, fındık kıran bu bacılarımı
za, analarımıza 1 Ağustos 1993'te, yani 6 ay sonra, 4 milyon 736 bin lira net para verecek. 
Bunları bir Bakan olarak söylüyorum; zapta geçiyor. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Konuyu saptırıyorsun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Konuyu sap
tırmanın hiçbir anlamı yok. 

Bu kadın işçilerimiz, bu bacılarımız, 1 Ağustosta 4 milyon 736 bin lira net para alacak. 
Doğruları hepimiz savunmak zorundayız. 
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Ayrıca, oradaki yönetim kurulu üyeleri, -söylediğim şeyleri aynen tekrar ediyorum- oybir
liğiyle bir karar almışlar; buna müdahale etme yetkim yoktur. Aynen ifade ediyorum; oradaki 
yönetim kuruluyla, gidecekler, yeni pazarlıkları varsa, yapacaklar. 

Ayrıca, diğer haksızlığı söylüyorum: Orada iki ay evvel sözleşme imzalayan Tezbüro - îş'e 
yüzde 125 zam verilmiş; aynı ücreti alıyorlar. Bunlara yüzde 130 -5 puan daha fazla- zam veril
miş... Bu mudur adalet, bu mudur adil düzen?! Yüzde 170 vermek doğru mudur? Bir işyerin
de aynı parayı alan insanlara, eşit ücret vermek zorundayız, düzeni sağlamak zorundayız. Adillik 
budur; yaptığımız budur, sevgili arkadaşlar. Eğer, arkadaşlarımızın pazarlığı varsa, Türkiye'de 
her hak gibi grev hakkı da vardır ve greve gitmişlerdir. 

Biz, kimsenin işinden atılmadığını da söyledik. Şunu da söyledik: Biz, buraya gelip de, 
kimsenin işten atılacağını beyan etmiş değiliz. Bu da doğru değil; istismar ediyorlar... 

Giresun'da, Giresun Valiliğinin başkanlığında, Fiskobirlik Yönetim Kurulu ve sendika tem
silcileri toplantılar yaptılar; onların zabıtları da var... Greve gitmeden önce, bu insanların elin
den kadrolarının alınmayacağı, işten atılmayacağı, Valinin başkanlığındaki toplantıda, greve 
gitmeden önce belliydi,.. 

, Bakanlıkta ben onlarla konuştum; ama, bu, benim verdiğim bir hak da değil; buraya gel
meden bunlar zaten verilmişti. Bunu da saptırmanın bir anlamı yok. 

RASİM ZAlMOĞLU (Giresun) — Siz teyit ediyor musunuz? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHIR KÖSE (Devamla) — Doğrular bun
lar, bu söylediklerim doğru şeyler; zapta geçiyor. Valinin başkanlığındaki toplantıda bunların 
hepsi beyan edildi. 

Gelelim ikinci meseleye: "Kadrolaşma" deniliyor... 
Ne kadrolaşması arkadaş! Biz kimseyi işten atmıyoruz ki!.. Biz, Fiskobirlik'e de bir tane 

işçi almadık... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bir tane işçi almadık, bir tane işçinin işine 
son vermedik... Bunun da hakikatle ilgisi yok. 

Birtakım senaryolar... Hak-iş devreden çıkarılacakmış, yerine DÎSK kadroiaşacakmış, bil
mem neymiş... Bunların gerçekle ilgisi yok. Biz bunu erkekçe, mertçe ve delikanlıca söylüyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, gündem dışı konuşmaya cevap verip vermemek nasıl sayın bakanın takdi

rinde ise, gündem dışı söz verip vermeme hususu da, o şekilde Başkanlığın takdirindedir. Bu 
hususun zapta geçmesini arzu ettim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Belci kay a gidecek olan Devlet Bakam Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna ilişkin tezkerenin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, program değişikliğinden dola-

i • • 

yi Belçika'ya gidememesi nedeniyle işlemden kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/855) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır okutup, bilgilerinize arz ede
ceğim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 17 Şubat 1993 gün ve KAN.KAR. 39.06.38.93.99 sayılı yazımız. 
Avrupa Topluluğu Komisyonu yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 1993 

tarihinde Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Tarım ve Köyışleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesi ilgi yazımızla 
uygun görülmüştü. 

Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller,program değişikliği sebebiyle Belçika'ya gidemedi
ğinden, ilgi yazının işlemden kaldırılmasının, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. . 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaraabaşı'nın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/856) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mart 1993 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân 
Bakanı Onur Kumbaraabaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
ji> Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyü-
rek'in, dönüşüne kadar, Çevre Bakanlığına, Orman Bakam Vefa Tanır'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/857) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Azerbaycan Çevre ve Tabiattan İstifadeye Nezaret Komitesinin daveti üzerine, 1 Mart 1993 

tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Çevre Bakanı B. Doğancan Akyürek'in dö
nüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal , 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —Burdur Milletvekili Mustafa Çiloğlu'nun, (10/21-47) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/138) 

BAŞKAN — Komisyondan bir'istifa vardır, okutup bilgilerinize arz edeceğim: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurt Dışındaki tşçi ve Vatandaşlarımızın Sorunlarını Tespit Etmek ve gerekli önlemleri 

almak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha düzenli 
ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltılması için alı
nacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) . 

BAŞKAN —- Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gün geçmiyor ki, basın organlarında veya radyo ve televizyonların haber programlarında 

trafik kazası meydana gelmemiş ve her kazada bir kaç vatandaşımızın ölüm haberini görmeye
lim. Savaş halinde olan ülkelerde karşılaştığımız silahlı çatışmalarda ölü sayısı ülkemizde sade
ce bir trafik kazasında hayatını kaybedenlerden azdır. 

Enflasyon canavarının yarattığı ağır hayat şartları altında ezilen vatandaşımız, trafik ca
navarı ile boğuşmakla karşı karşıyadır. Bir yıl içinde vuku bulan trafik kazalarında hayatını 
kaybeden vatandaşımızın sayısının ülkenin bütünlüğüne kasteden terör olaylarında ölenlerden 
daha fazla olması milletimizi endişeye düşürecek boyutlardadır. 

Yaşanan trafik kazalarının üzücü sonuçları sadece hayatını kaybeden vatandaşımızla da 
kalmamaktadır. Bir çok aile ve insanımız maddî ve manevî destekten yoksun kalmakta, millî 
ekonomimiz bundan büyük zarar görmektedir. 

Gerek insan hayatı bakımından ve gerekse millî ekonomimiz açısından bu kadar hayatî 
önem taşıyan ülkemiz trafiğinin dünya standartlarına.yakın düzenlenemediği de tartışılmaz
dır. Zira katedilen aynı mesafeye göre ölüm oranı Almanya ve Amerika'da yüzde 2, Avustur
ya'da yüzde 3 oranında olmasına rağmen bu oran ülkemizde yüzde 33'tür. 

Son beş yılda meydana gelen 416 bin trafik kazasında 297 487 vatandaşımızın yaralandığı, 
31 657 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği istatistiklerin ortaya koyduğu acı gerçeklerdir, bu 
da yılda 6 000 insanımızın hayâtını kaybettiğini göstermektedir. Bu kazalardan ülkemizin uğ
radığı maddî kayıplar da yüz milyarlarla ifade edilmektedir. 

Ülkemizde trafik hizmetlerinin özlenilen bilimsel ve koordineli bir hizmet ahengi içerisin
de sürdürülebilmesi için ciddî araştırmalara ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur. Trafik kazalarını azalt
maya, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kollanması amacıyla, bugüne adar 
alınan kısa vadeli tedbirler bu sorunu çözmeye yetmemiştir. Bugün trafik hizmetlerinin yöne
tim ve denetim ağırlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, belediyeler, Bayındırlık 
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ve tskân Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaş
tırma Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları arasında koordinasyondan uzak bir keşmekeşlik içinde 
yürütülmeye çalışılmakta ve dolayısıyla trafikte anarşi daha işin başında kendini göster
mektedir. 

Bu kadar dağınık ve her ülkede olduğu kadar memleketimiz açısından da hayatî emniyeti 
haiz bu konunun ciddî ve bilimsel araştırmalar sonucunda yıllarca kangren olan ve gerek insan 
hayatı bakımından ve gerekse maddî maliyeti bakımından akıllara durgunluk verecek seviyele
re ulaşan trafik anarşisine etkin çare bulunması için gün geçmeden uygulanacak yeni tedbirle
rin alınması zorunlu görülmektedir. Aksi takdirde, problem, zaman geçtikçe daha grift ve kar
maşık bir hal alacaktır. Aynı hizmetin çeşitli kamu kuruluşlarınca yürütülmeye çalışılmasında 
zaman israfı kadar maddî israflar da söz konusudur. 

Bu sebeplerle, ülkemizde daha düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabil
mesi,yaşanan trafik kazalarının asgariye indirilebilmesi, hiç değilse ölüm oranlarının Batı se
viyesine düşürülebilmesi için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Ana
yasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması
na arz ve talep ederiz. 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Abdülmelik Fırat 
Erzurum 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Yusuf Pamuk 
istanbul 

Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul 

Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Servet Turgut 
Konya 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Cemal Şahin 
Çorum 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Bahri Kibar 
Ordu 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Mahmut Alınak 
Sımak 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Mikail Aydemir 
Ağrı 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Derin 
Kütahya 
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Ahmet Dökülmez 
Elazığ, 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Mehmet Seven . 
Bilecik 

Melike TUgay Haşefe 
İstanbul 

I. Melih Gökçek 
Ankara 

ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 
Hüsnü Doğan 

İstanbul 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Ali İbrahim Tütu-

Erzincan 
Eyüp Aşık 
Trabzon 

Nami Çağan 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Cemil Erhan 
Ağrı 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Ahmet Cemil Tbnç 
Malatya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

İmren Aykut 
İstanbul 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Faik Altun 
Antalya 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Ural Köklü 
Uşak 

Ahmet Kabil 
Rize 

Refik Arslan 
Kastamonu -

Musa Demirci 
Sivas 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Gazi Barut 
Malatya 

306 — 



T.B.M.M. B : 77 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

4 . 3 . 1993 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Ali Er 
İçel 

O : 4 

BAŞKAN — önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konu
sundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Genel Kurulun 9.3.1993, 10.3.1993 ve 11.3.1993 günlerindeki çalışma saatlerine ve gö
rüşülecek konulara ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN— Bir Danışma Kurulu Önerisi vardır,-okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

No : 72 ' Tarihi : 4.3.1993 . 

Danışma Kurulunun 4.3.1993 Perşembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Bekir Sami Daçe Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Sabri Yavuz Şevket Kazan 
SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Başkanvekili 

Uluç Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili 

öneri : , 

Genel Kurulun 9.3.1993 Salı günü 14.00 - 17.00 ve 20.00 - 01.00 saatleri, 10.3.1993 Çar
şamba ve 11.3.1993 Perşembe günleri de 13.00 -17.00 ve 20.00 - 01.00 saatleri.arasında çalışma
larını sürdürmesi; 9.3.1993 Salı günü 14.00 -17.00 saatleri arasında (11/17) Esas Numaralı Gen
soru önergesinin, 20.00 - 01.00 saatleri arasında Olağanüstü Halle İlgili Başbakanlık Tezkere
lerinin görüşülmesi ve süre kaldığı takdirde sözlü sorulara geçilmesi, 10.3.1993 Çarşamba gü
nü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... öneri okunduğu biçimiyle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Müzakerelere önce yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER SİLER 

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

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının müzakeresi
ne kaldığımız yerden başlıyoruz. 

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

2. — Bütçe Kanununda yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarda Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN — Gündemin 14 üncü sırasında bulunan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hü
kümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldı
ğımız yerden başlıyoruz. 

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

3. -7 Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN — Gündemin 66 ncı sırasında, Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

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

BAŞKAN — Gündemin 9 uncu sırasında bulunan, İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden başlıyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Gündemin 10 uncu sırasında bulunan, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şa
hin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Teklifin müzakeresi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Gündemin 8 inci sırasında bulunan, Bazı Kânun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 

Değerli milletvekilleri, hatırlayacağınız üzere, 3.3.1993 günü saat 00.45'te 1 inci madde
nin kabulüyle çalışmalarımız neticelenmişti; şimdi 2 nci maddenin müzakeresinden başlıyoruz. 

Gruplar adına ve kişisel olarak söz talebi varsa lütfen kaydettirsinler, zaman kaybetmeyelim. 
2 nci maddeyi okutuyorum : i 

MADDE 2. — 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkra
sının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Olağanüstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin devamında her erteleme işlemi 
en çok iki aya kadar hüküm ifade eder. Bu sürenin içinde veya sonunda Genelkurmay Başkan
lığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığının teklifi Başbakanın onayı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri hariç, diğer ertelemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir." 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Refah Partisi Grubu adına'Sayın Cevat Ayhan, Ana
vatan Partisi Grubu adına Sayın Hasan Korkmazcan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Hasan Basri Eler; kişisel olarak Sayın Engin Güner, Sayın Hüsnü Doğan ve Sayın Naci 
Ekşi söz talebinde bulunmuşlardır. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. ! 

Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; efkârıumumiyede "üçüncü by-pass" ismiyle anılan ve 82 maddeden ibaret olan bu tasarı
nın 2 nci maddesiyle ilgili olarak Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. . 

(1) 221 S. Sayılı Basmayazı 3.3.1993 tarihli 76 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Muhterem arkadaşlar, taraşının 2 nci maddesinde, olağanüstü durumda, seferberlik ve savaş 
hallerinde yedek subayların teciliyle ilgili bir hüküm getirilmektedir. Aslında yeni bir hüküm 
de getirilmemektedir; eski kanunda Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Bakanlar Kurulundan 
alınmakta ve son onay makamı olarak Başbakana verilmektedir. 82 maddelik bu tasarının esp
risi bu; birtakım kararlarda Sayın Cumhurbaşkanı devreden çıkarılmak için Bakanlar Kurulu 
da devreden çıkarılmakta Ve bazı maddelerde de Başbakan devreden çıkarılmakta ve bakana 
yetki indirilmekte. Esas itibariyle, bir yetki devrinde değişiklik meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, genel esprisi itibariyle biz buna idarede bürokrasinin azaltılması 
diyebiliriz. Türkiye'de 1950'den beri gelen hükümetlerin programlarına baktığımız zaman -ki 
bu Hükümetin de programında vardır-, bürokrasinin azaltılması her zaman ortaya konulmuş
tur; ama, bu hedefe bugüne kadar ulaşılamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bürokrasinin azaltılmasının manası, idarenin icra noktalarında ini
siyatifin kullanılması demektir, karar verme yeteneğinin geliştirilmesi ve karar verme prosedü
rünün süratlendirilmesidir. 

Bu aslında, modern sevk ve idarede, bir tarafa atılmayacak olan bir husustur. Buna karşı 
gelmek de doğru değildir. Ancak, tabiî, idarede karar noktasında, icra noktasında bulunan 
şahsiyetlerin, yöneticilerin, bu yetkilerini genişletirken, kararı daha alt kademelerde verme im
kânını sağlarken, hemen onun yanında da, denetimin geliştirilmesi gerekmektedir. Maalesef, 
bilhassa şark toplumlarında, yolsuzluktan, yanlışlıktan, keyfilikten kurtulmak için idareler, za
man zaman kararları daha zorlaştırmışlar, daha fazla kademelerin karara katılması, denetle
mesi, kontrol etmesi keyfiyetini vazetmişlerdir. Bu da tabiî, işlerin gecikmesine ve zamanında 
müessir karar almaya mani olmaktadır. 

Peki, bir taraftan bürokrasi azaltılıp da, idare müessir, süratli işler hale getirilirken ne ya
palım ki, idaredeki keyfî uygulamaları da önleyelim? Tabiî, burada hemen yapılması gereken, 
idarede, idarenin denetiminin geliştirilmesidir. Kim denetleyecek? İcrayı kendi içinde denetle
yecek organları var; ama, bu organlar icranın emrinde olduğu için, bunlar bir noktaya kadar 
denetim hizmetini yapmakta, bir noktadan sonra da keyfi uygulamaları engelleyememektedirler. 

Burada tabiî, Meclis denetiminin getirilmesi gerekmektedir. Maalesef biz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde de, denetim mekanizmasının yeterince çalışmadığını, çalıştırılamadığını ve 
özellikle de her devirde iktidar grupları tarafından engellendiğini görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, kanun yapmak, kanunları değiştirmek Meclisin arızi işlerinden bi
ridir; mühim plan, kanunları uygulamaktır. Yani bugün biz Türkiye'de, kanunları iyi ve yerin
de uygulasak, uygulayanları da iyi denetlesek, emin olun, bu kadar kanun yapma durumunda 
ve ihtiyacında kalmayız. Vergi kanunlarında, diğer kanunlarda son yirmi, otuz yılda onbeş, 
yirmi defa değişiklik olmuş; netice alamadıkça da, mutlaka, "yeni bir tadilatla acaba meseleyi 
halledebilir miyiz?" diye kanun değişikliklerine gidilmiştir. Ama, idare müessir çalışmazsa, 
denetim müessir çalışmazsa, netice almak da mümkün değildir. Maalesef bu, şark toplulukla
rının bir hastalığıdır; vaz ettikleri kanunları, önce, vaz edenler çiğner, uymaz, yerine getirmez, 
denetim yapmaz ve neticede toplum bunaldığı zaman ya ara rejimler ya da şu veya bu şekilde 
toplum bu bunalımını ferahlığa tebdil etmeye çalışır; ama, yine netice alınmaz. Üslup değiş
medikçe, uygulamadaki ahlakî tavır değişmedikçe, denetime hak ölçüsünü getirmedikçe, neti
ce almanız da mümkün değildir. Yani, bizim yönetimimizde en büyük eksiklik, icranın üzerin
deki denetim mekanizması olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin, denetim 
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keyfiyetini yerine getirmemesidir. Konu değişik olduğu için sözlerimi fazla uzatmak istemiyo
rum, vakit de dar. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, denetimin yanında, müessir cezalandırmayı da getirmek la
zım. Müessir cezalandırma olmayan bir ülkede, herkes kanunları çok kolay deler, çok kolay 
ihlal eder ve bundan da yine toplum mustarip olur. 

önümüze getirilen bu madde de, yedeksubayların ve yedek askerî memurların teciliyle il
gili. 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 25 inci maddesinde, Silahlı 
Kuvvetlerin bünyesinde v eyurt içi ve yurt dışında müttefik karargâhlarında çalışan sivil, kilit 
ve uzman personelle ilgili tecillerin nasıl yapılacağı düzenlenmiş. 

Yine maddenin üçüncü fıkrasında da, millî hayat ve Türk Silahlı Kuvvetlerin muhtaç ol
duğu resmî ve özel yerli ve Türkiye'deki yabancı kurumların kamu hizmeti faaliyetlerine de
vam edebilmeleri için, bu gibi kurumların kilit yerlerinde çalışan yedeklik çağındaki yükümlü
lerden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk ihtiyacı, dışında kalan bir kısım yedek subay ve yedek 
askerî memurların, olağanüstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin devamındaki tecille-
riyle ilgili hükümler derpiş edilmiş. * 

Burada (A) fıkrası değiştirilmektedir/Sözü uzatmak istemiyorum. (A) fıkrasında da -yine 
sözümün başında ifade ettiğim gibi- Millî Savunma Bakanlığının teklifiyle Bakanlar Kurulun
ca kararın oluşturulması keyfiyeti kaldırılmakta; bunun yerine, "Başbakan" kelimesi getiril
mektedir. 

Eğer, bürokrasiyi azaltmak için bu hüküm getirilmişse, yine 1076 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin (D) fıkrasına baktığımızda şu ifade edilmekte: "Yedek subay ve yedek askerî me
murluk hizmeti kadrolarından hangilerinin kilit mevkii olarak ertelenme yeri sayılacağı ve er
telemeyle ilgili işlerin yürütme şekilleri, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine 
Millî Savunma Bakanlığınca teklif edilecek ve Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetme
likle tespit edilir" denmektedir. 

Burada ifade etmek istediğim şu: Eğer bürokrasiyi azaltmak için, tecil işleminde Bakanlar 
Kurulunu -30 bakanı- ve Cumhurbaşkanını devreden çıkarıp, sadece ilgili bakan ve Başbakan
lıkla bu meseleyi halle gidiyorsak, bu yönetmelikte niye Bakanlar Kurulunu ve Cumhurbaşka
nını bırakıyoruz? Yönetmelik, nihayet, kanuna istinaden vaz edilecek olan bir uygulamaya ta
alluk eden mevzuattır. Bu, aslında, ilgili bakan tarafından da hazırlanır ve yürürlüğe sokulur. 
Biz, bir taraftan genel tecili Bakanlar Kurulundan alıp Başbakana ve ilgili bakana verirken, 
öbür taraftan, yönetmelik hazırlanmasında Bakanlar Kuruluna ve Cumhurbaşkanına kadar çı-. 
kıyoruz. 

Bu da, maalesef, bu tasarıyı hazırlayan arkadaşlarımızın, sanki, gerçek bir ihtiyaçtan da
ha çok, Türkiye'deki gündemi değiştirmek'için tasarıyı alelacele hazırladıklarını göstermekte
dir kanaatindeyim. Aslında, Meclis de fuzulen meşgul edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bu yetki devri sebebiyle Türkiye'de hangi iş tıkanmıştır? Muh
terem Hükümet gelip burada bize bilgi verirse teşekkür ederiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Sayın Başkan, 1 dakika daha verirseniz memnun olurum. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, sizin bir dakikanız yok; ama ben vereyim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Usul olduğu için arz ediyorum efendim. Herkese uygula

dığınız için, hak ölçüsü olur. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. • ' • • • . , . ' * 
CEVAT AYHAN (Devamla) >— Muhterem arkadaşlar, işte, getirilen hükümdeki eksiklik 

bu noktadadır. Bir taraftan bürokrasi azaltılmak istenirken, diğer taraftan da çok daha basit 
işler, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kademesine havale edilmektedir. 

Ayrıca, gündemimizin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen işler*' bölü
münün zannederim 18 inci sırasında, yedeksubaylıkla ilgili yeni bir kanun tasarısı vardır. Bu 
tasarı da Meclisin gündemindedir, tamamen yepyeni bir tasarıdır. Buna rağmen, bu acele deği
şiklik hangi esbabı-ı mucibeyle getirilmiş; bunu da anlamak mümkün değildir. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hasan Korkmazcan; buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Korkmazcan, süremiz 10 dakika efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; üzerinde konuştuğumuz madde, 1927 tarihli bir kanunun zaman içinde yapılan 
değişikliklerle hâlâ yürürlükte olan bir hükmünü tadil etmek maksadıyla sevk edilmiştir. Bu 
maddede yapılan değişiklik bir idarî işleme, Cumhurbaşkanlarının ve Bakanlar Kurulunun ka
tılımını engellemek gibi bir sonuç doğuracaktır. 

1927 yılından beri yapılan uygulamada, benim hatırladığım kadarıyla 1965 yılında Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel zamanında, bu maddeye göre böyle bir işlem yapılması ihtiyacı do
ğarsa, o ihtiyacın giderilmesi için Cemal Gürsel'in iştirakinde o zamanın Başbakanı, herhangi 
bir mahzur mütalaa etmemişti. O zaman Mecliste tek başına çoğunlukta idi; hem de o günkü 
Anayasaya göre, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan oluşan iki Meclisli Parlamento
muzun her iki kanadında da çoğunlukta olmasına rağmen, Başbakan böyle bir ihtiyacı duy
mamıştı. 

Daha sonra Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı... Cevdet Sunay'ın görev 
süresi içerisinde de aynı Başbakan, aynı yetkinin mevzuatımız içinde Cevdet Sunay tarafından 
kullanılmasına herhangi bir itirazda bulunamadı. 

Daha sonra Sayın Fahri Korutur k Cumhurbaşkanı seçildi; Fahri Korutürk'ün Cumhur
başkanlığı döneminde de bugünün Başbakanı Başbakandı ve mevzuatımızda böyle bir hüküm 
bulunmasına herhangi bir itirazı olmadı. 

Şimdi, aradan geçen bu süre içinde ne değişmiştir ki, Türkiye'de bu kadar büyük gürültü 
koparan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu kadar büyük tartışmalara yol açan bir değişik
lik Meclisin huzuruna getirilmektedir?.. 

Değişiklik şudur: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak 1982 yılında kabul edilen Anaya
sa, Cumhurbaşkanlarının yetkisini genişletmiştir. Eğer, Cevdet Sunay zamanındaki, Cemal Gürsel 
zamanındaki, Fahri Korutürk zamanındaki yetkilerden bir kısmını Anayasa eksiltmiş olsaydı, 
o günlerin Başbakanı, bugün gelip diyebilirdi ki, "Anayasada, o tarihlerdeki Cumhurbaşkan
lığı yetkilerinin bir kısmı ortadan kaldırılmıştır. Biz de, mevzatımızı, Anayasanın bu yeni deği
şikliğine uydurmak ihtiyacıyla Yüce Meclise tasarı getiriyoruz." 

Durum tam tersinedir; 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanlarının yetkisini çok genişletmiş
tir. Hele, şu anda müzakere etmekte olduğumuz, olağanüstü hal gibi durumlarla ilgili konular
da Cumhurbaşkanına açıkça Anayasada özel görevler verilmiştir. 
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Anayasanın 120 nci maddesi, Cumhurbaşkanının katılımı olmadan, olağanüstü hal ilan 
edilmesini imkânsız kılmaktadır. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan bir Bakanlar Kurulu 
kararı olmadıkça, Meclise, olağanüstü hal ilan edildiği yönünde bir karar sevk edilemez. Cum
hurbaşkanının katılımı olmadan, olağanüstü hal döneminde, 121 inci maddenin üçüncü fıkra
sına göre, olağanüstü hal yönetiminin gerektirdiği kanun hükmünde kararnameleri yürürlüğe 
koyabilmek imkânı da yoktur. Anayasa bu yeni unsurları ilave etmiştir. Bu açık unsurlara rağ
men, Cumhurbaşkanı, bahsettiğimiz konuda, devre dışı bırakılmak istenmektedir. 

Daha önce, hem bu tasarının tümü üzerinde, hem de 1 inci maddesi üzerinde konuşan 
arkadaşlarımız, bu tasarının Anayasanın hangi maddelerine aykırılık teşkil ettiğini ifade etti
ler, ben onlara girmiyorum; sadece olağanüstü hal ile ilgili olarak, 1982 Anayasasının getirdiği 
yeni unsurlara dikkatinizi çekiyorum, bu unsurlarla genişletilmiş olan Cumhurbaşkanlığı yet
kilerine dikkatinizi çekiyorum. Neticede şu sonuca varmak durumunda kalıyoruz: Burada ya
pılmak istenilen, Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili değildir, Bakanlar Kurulu üyeleriyle de 
ilgili değildir; burada şahsî ve siyasî bir kavga yapılmaktadır ve bu kavgaya hukuk alet edil
mektedir, Meclis alet edilmektedir; çünkü, popülist politikaların sonu gelmiştir, iktidar gemisi 
kumaoturmuştur, bir başarısızlık vardır; bu başarısızlığı örtmek için tedbir düşünülmektedir; 
ama bu tedbirler, maalesef, yanlış doğrultuda seçilmiştir, bunalım doğrultusunda seçilmiştir. 
Meclisi, siyasî hayatı bunalıma sürükleyecek bir doğrultuda oyunlar yapılmaktadır. 

Şimdi "iktidarı paylaşmam" diyen Başbakanın zihniyetiyle demokrasiyi bağdaştırmak 
mümkün değildir. "İktidarı paylaşmam" zihniyeti, ilkel bir kabile zihniyetidir. Demokrasiler
de egemenlik devletin organları arasında paylaşılır ve bizim Anayasamız da, paylaşan kısım
lardan, sadece yürütmeye hâkim olan Başbakan ve Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanıyla 
da iştirak halinde görevlendirmiştir. Şimdi Sayın Başbakan, yalnız yürütmeye değil, devletin 
tümüne sahip çıkmak gibi birtakım yanlış beyanların içerisindedir. Bu beyanlar nereye götü
rür? Bu beyanlar, Aralık 1979 rejimine götürür Türkiye'yi- Eğer Cumhurbaşkanını devre dışı 
bırakırsanız, Bakanlar Kurulu üyelerini devre dışı bırakırsanız, bir bakıma, Meclisi de devre 
dışı bırakma teşebbüslerinin içinde olursanız, siz 1979 Aralık ayındaki gibi, bunların üstünde 
irade gösterisi yapan kuvvetlerle tek başınıza, başbaşa kalırsınız. Bu konuda Sayın Demirel'i 
uyarmak istiyorum; bunu tarihî bir görev de sayıyorum. Sayın Demirel, ne zaman, tek başına 
böyle kuvvetlerle karşı karşıya kalmışsa, orada kendisi zarar etmiştir, rejim zarar etmiştir, mil
letin Meclisi zarar etmiştir, Türk Milletinin kalkınma hamlesi zarar etmiştir; çünkü, bu güçler
le kendi başına diyalog kurmak, onları demokratik sistem içerisinde, görevlerinin sınırları içinde 
tutabilmek başarısını, maalesef, altı defa Başbakanlık'yapan Sayın Demirel hiçbir zaman gös
terememiştir. 

Aralık 1979'da bir muhtıra verilmiştir, 12 Eylül 1980 tarihine kadar, "o muhtıranın muha
tabı ben miyim, değil miyim; bu muhtırayı verenlerin amacı nedir?" bunu dahi idrak edeme
den Meclisin kapatılmasına sebebiyet vermiştir. 12 Mart 1971'de, bugün "Ben iktidarı 
paylaşmam" diyen, bu Meclisin meşru oylarıyla seçtiği ve Anayasanın görevlendirdiği Cum
hurbaşkanını devre dışı bırakma hevesini güden Sayın Başbakan, iktidarı paylaşmamıştır, dev
retmiştir; Meclis çoğunluğuna rağmen, milletin helal oylarıyla seçilmiş Meclis çoğunluğuna rağ
men, iktidarı, Erim'lere, Talu'lara, Melen'lere devretmiştir. 

Bir başka hususa da dikkatinizi çekerek sözlerime son vermek istiyorum. Bugün vahim 
bir gelişme de, bu tasarının sonuna sıkıştırılmıştır, ikinci by-pass kanununda KİT'lerle ilgili 
bazı değişiklikler yapıldı, şimdi de özelleştirmeyle ilgili değişiklikler yapılmaktadır. Bu 
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özelleştirmeyle ilgili kontrolsuz gelişmelerin Meclis tarafından dikkatle izlenmesi hususunu açık
lıkla bugünden ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, size 1 dakika daha süre tanıyorum, son cümlenizi ifade 
buyurun efendim, 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — KİT'lerin özelleştirilmesi konusu, Hükümetin 
hangi ölçülerle atama yaptığını çok iyi bildiğimiz organlara terk edilmektedir. Bu organlar eliyle 
yapılacak özelleştirme, olsa olsa, peşkeş çekme olur; Denizli Çimento Sanayiinin özelleştiril
mesine benzer; bugün Cumhurbaşkanını istifaya davet eden, bu istifaya daveti kendisi istifa 
etmeden yapamayacak mevkideki kişilerin birtakım çıkar hesaplarına heba edilmiş olur. Bu
günden Meclisin dikkatini çekerek hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Eler; buyurun efendim. (CHP sıralarından 

alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; şah
sım ve grubum adına hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, bugüne kadar gelen tüm tasarılar içerisinde madde sayısı 
en fazla olan -82 maddelik- bir tasarı ve gördüğünüz gibi, yasalaşması için gayret sarf ediyo
ruz. Ancak, şu sıraların boş olmasından şahsen Üzüntü duymaktayım. Bu konular önemli ola
rak görüldü, önemsendi ki buraya getiriliyor; ama şu anda dinleyen milletvekili arkadaşları
mız, maalesef, çok az; bilhassa İktidar Grubundaki milletvekili arkadaşlarımızı bu sıralarda 
görmek isterdim. ' " 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Buradayız buradayız... 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Olanların hepsine saygımız sonsuz; fakat şunu be

lirtmek istiyorum: Bugün Hükümetteki her iki partinin programında ve Hükümet Protoko
lünde, yapılması gereken çok önemli konular dile getirildi, yazıldı, vaat edildi; bunlar günde
me getirileceğine gözardı ediliyor... Baktım, şu 82 madde içerisinde, evet, önemli olanlar da 
var; ama önceliği alacak olanlar bunlar değildi. Hükümet, öncelik alacak olanları tespit eder
di, ayırırdı ve Meclise getirirdi; o zaman heyecan daha fazla olurdu, katılım da olurdu ve ivedi
likle yasalaşmış olurdu. Görülüyor ki 82 madde birden getirilince katılmada zorluk oluyor; 
yoklama isteniyor, dinleyen arkadaşlarımız da az. Tabiî, kamuoyu bizi değerlendirirken üzücü 
birtakım değerlendirmeler oluyor. Bunları öncelikle belirtmek isterim. Bunun yerine, 82 mad
de içerisinden önceliği olan maddeler çıkarılıp Meclise sunulsaydı daha yararlı olurdu kanı
sındayım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu 2 nci maddenin (a) bendinin ne önemi var; yani ivediliği 
niçin? Okuyorum maddeyi: "Olağanüstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin devamında 
her erteleme işlemi en çok iki aya kadar hüküm ifade eder. Bu sürenin içinde veya sonunda 
Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanlığının teklifi Baş
bakanın onayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hariç, diğer ertelemeler kısıtlanabilir 
veya kaldırılabilir." 
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Şimdi, madem bu maddeyi getirdiniz, bu madde üzerinde konuşalım ve Parti olarak gö
rüşlerimizi arz edelim. 

Burada bir süre var; "iki aya kadar" diyorsunuz, yani olağanüstü durumlarda, seferber
lik ve savaş'halinde yedek subaylarda iki aya kadar ertelenebileceğini ve her seferinde iki ay 
olacağını söylüyorsunuz. 

Diyorum ki, değerli arkadaşlar, bugün, günümüzde gördük, savaşlar artık eskisi gibi otuz 
yıl, yedi yıl gibi sürmüyor; en son savaşlardan örnek verirsek, örneğin, tsrail Savaşı 6 günde 
bitti. Son savaşlar da hepinizce malumdur... 

Bunun yanında bir de 20. Asrın gelişen teknolojisine paralel olarak silahlar da değişti; 
konvansiyonel silahlar, nükleer silahlar, biyolojik ve kimyasal silahlar; savaşların süresini de 
bu silahlar değiştirmektedir. Neden iki ay?.. Hadi seferberlikte iki ay olsun diyelim; ama savaş 
devamında, yine iki ay oluyor. Zaten savaş devam ediyor, herkes silah altında.... 

Şimdi, maddeye bakarsanız, kendi içerisinde de bir çelişki var; ama, amaç başka... Ben, 
de bu konudaki çelişkiyi vurgulamak için, bu hususu belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlar, burada Bakanlar Kurulunun birtakım yetkileri kaldırılıyor; ama Hükümet ortağı 
iki partimizin, her zaman söyledikleri ve milletvekili arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, "Biz, 
Genelkurmayı Millî Savunma Bakanlığına bağlayacağız" derken, geliyorlar, tamamen daha 
da çelişkili bir madde getiriyorlar. Yani, vaatlerinin yerine daha çelişkili madde getiriyorlar. 
Ben size başka bir çarpıklığı daha izah edeyim. 

Değerli arkadaşlar, burada yetkiyi alıyorsunuz da, bırakın Genelkurmayın Millî Savunma 
Bakanlığına bağlanmasını -her zaman söyledim,Komisyonda da, Mecliste de söyledim, Millî 
Savunma Bakanı da şu anda buradalar- Jandarma Genel Komutanlığı -bugün asayiş konusu 
ülkemiz için çok önemlidir- İçişleri Bakanlığına bağlı değil! 

Hükümet olarak bunu ele alınız... Bunu bağlamamışsınız! Sakın bana sitem etmeyin; söy
lüyorum, burada İktidar partisine mensup milletvekili arkadaşlarımın itirazları varsa -Sayın 
Bakanımız da buradalar- belirtsinler. Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına tam 
bağlı değildir. Nasıl mı bağlıdır? Söyleyeyim: Eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığına, 
lojistik bakımından Millî Savunma Bakanlığına, güvenlik ve de asayiş bakımından ise İçişleri 
Bakanlığına bağlıdır. 

Ne yazıktır ki, şuraya Millî Savunma Bakanı girerken, İçişleri Bakanını şuraya çağırmaya 
dahi gerek duymazlar. Bunlarla ilgili yasaları değiştirelim. 

Hani demokrasiyi işletecektik, demokratikleşecektik; sivilleşmeyi daha çabuklaştıracak
tınız! Size öneriyorum: Gelin, İçişleri Bakanını şuraya katınız... Onun emrinde Sahil Güvenlik 
Komutanlığı var, birçok general ve amiral var, yani 20'ye yakın general vardır... Bunların terfi-. 
lerini veya herhangi bir şekilde değerlendirmesini, en iyi o bilir. Muhalefet partisi milletvekili 
olarak şunu söylüyorum: Hükümetin İçişleri Bakanına yetki veriniz, onu şuraya sokunuz. Bu
rada, "Olağanüstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin devamında iki ay uzatılır" deniyor. 

Arkadaşlar, bunu takdirinize sunuyorum. Buraya sırf muhalefet yapmak için çıkmıyoruz, 
biz öneri sunuyoruz ve çözümlerini de sizlere sunmaya çalışıyoruz. 

Bu arada yedek subaylara altı, erlere ise, üç ay süreyle eğitim veriyorsunuz. Bugün Olağa
nüstü Hal Bölgesinde görüyoruz, her gün erler vuruluyor. Yedek subaylar daha çok tahsil yap
mış durumdadır, onlar eğitimde daha çabuk- bilgileri alırlar, eğitilirler, askerî biçimde 
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yetiştirilebilirler; er ise ilkokul mezunu bile değildir, ona üç ay, yedek subaya ise altı ay eğitim 
veriyorsunuz ve bunu burada madde olarak getiriyorsunuz! 

Arkadaşlar, madem böyle bir şey getiriyorsunuz, erlere de altı ay eğitim yaptırmanın yol
larını arayınız; erlerimiz iyi eğitilip yetiştirilmediğinden orada zayiat veriyorlar. Bu konulara 
çözüm arayınız. 

Değerli arkadaşlar, bu arada dikkatimi çeken bir konu var. Biliyorsunuz, bu savaş halle
rinde başkomutan, Cumhurbaşkanıdır. Bunu değiştirmeyecek misiniz? Olağanüstü halde ve 
savaş halinde yedek subayların süresini iki ay uzatıyorsunuz. Başkomutan kimdir? Cumhur
başkanıdır. Bunu unutmamak gerekir. 

Bir de şu dikkatimi çekiyor: Bu 82 madde içinde, çeşitli bakanlıkları ilgilendiren maddeler 
var. Ben, burada bakıyorum; gönül arzu ederdi ki, Hükümeti temsilen Sayın Millî Savunma 
Bakanımız komisyon sırasında otursun. Sayın Ulaştırma Bakanımıza saygımız sonsuz, Ulaş
tırma Bakanlığındaki çalışmalarında kendilerini görüyoruz, değerlendirilmesini Meclisin tak
dirine bırakıyoruz, o konuda bir şey demiyorum; ama bu madde tamamen millî savunmayla 
ilgili. Yani, Millî Savunma Bakanının bu konuya sahip çıkmama durumu var; Ulaştırma Baka
nımız sahip çıkıyor. Acaba, "savaş hali" dendi de, tanklar, silahlar demiryollarından, deniz
den ulaştırılacak da, onun için mi görev Ulaştırma Bakanına verildi?! Ben bir de bunu merak 
ediyorum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bir de şunu anlayamadım, açıklanması gerekir: Biliyorsunuz askeriyede çeşitli sınıflar var; 
tank var, topçu var, piyade var, jandarma var, muhabere var; bunlar muharip sınıflar. Bir de 
muharip olmayan sınıflar vardır, bunlar yardımcı sınıflardır: Ordonat var, personel var ve di
ğer sınıflar var; artı, yardımcı sınıflardan bir de ulaştırma sınıfı var. Herhalde Hükümet, "olsa 
olsa" metoduyla, "burada olağanüstü hal de var, seferberlik de var, buna kim bakar?" dedi 
ve en çok da ulaştırma sınıfı önemsendi, "buna Ulaştırma Bakanımız bakar" dedi ve onun 
için herhalde Sayın Ulaştırma Bakanımız komisyona rehberlik ediyor veya orada bulunuyor
lar. Bu konuda kendileri yanlış anlamasınlar. Bunun da açıklanması gerekir; çünkü ben anla
yamadım. Bu maddeler görüşülürken, ilgili bakanların bulunmasında yarar olacağını düşü
nüyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. (CHP, ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) -

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Eler. 
Değerli milletvekilleri, gruplar adına başka söz talebi yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Engin Güner; buyurun efendim. 
Sayın Güner, süreniz 5 dakikadır efendim. 
ENGÎN GÜNER (İstanbul) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 221 sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (a) bendinde, "Ola

ğanüstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin devamında her erteleme işlemi en çok iki aya 
kadar hüküm ifade eder. Bu sürenin içinde veya sonunda Genelkurmay Başkanlığının göstere-' 
ceği lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanlığının teklifi Başbakanın onayı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri hariç, diğer ertelemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir." denmektedir. 
Eski kanundan tek değişik olduğu nokta, Bakanlar Kurulunca alınan karar yerine, "Millî 
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Savunma Bakanlığının teklifi Başbakanın onayı ile" kelimelerinin değiştirilmiş olmasıdır. Ya
ni, bu gibi hallerde mevcut sistemde, haklı olarak, Bakanlar Kurulu karar almaktayken, bu 
karar yetkisi Bakanlar Kurulunun elinden alınmakta, Millî Savunma Bakanına ve Başbakana 
yüklenmektedir. 

Şimdi, Sayın Millî Savunma Bakanımız da aramızda olduğuna göre, şunu sormak istiyo
rum: Acaba, Sayın Millî Savunma Bakanımız, bu kadar büyük bir sorumluluğu tek başına üst
lenme sorumluluğunu alabilecek midir, buna istekli midir? Çünkü, söz konusu olan, olağa
nüstü durumdur, seferberlik halidir, savaş halidir. Yani, düşünebiliyor musunuz; bir savaş hali 
var, Türkiye savaş durumunda ve Bakanlar kurulu bu kararı almayacak, Bakanlar Kuruluna 
hiç duyurmadan, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği ihtiyaç üzerine, Sayın Millî Savun
ma Bakam, Sayın Başbakana gidecek ve Sayın Başbakan da "tamam" diyecek ve bu iş olacak!.. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu 2 nci madde, gerçekten de çok önemli bir maddedir. Çün
kü, aslında, bu kanun tasarısının tümünde uygulanmak istenen sistem, aynen 2 nci maddedeki 
sistemdir. Yani, tasarının diğer 82 maddesinin her birinde de bu aynı mantığı bulacaksınız. 
Bakanlar Kurulu kararları, bakan, ilgili bakan ve Başbakan tarafından devralınmaktadır; ama 
bütün bu mantığın ne kadar tutarsız ve ne kadar yanlış ve ülkenin başını ne kadar büyük dert
lere sokabileceğini göstermesi açısından, özellikle bu 2 nci madde çok önemlidir. Çünkü, biraz 
önce de söylediğim gibi 2 nci maddede söz konusu olan, olağanüstü durum, seferberlik ve sa
vaş halleridir. Ben, bu durumu, değerli arkadaşlarımın takdirlerine, insaflarına ve vicdanları
na bırakıyorum. Gerçekten de, bu kadar önemli konularda Bakanlar Kurulunun, diğer bütün 
kabine üyelerinin devreden çıkarılması ve eğer varsa, bu şekilde -ki, mevcut durum da odur-
koalisyon ortaklarının devreden çıkarılması ne derece doğrudur? Bunun üzerinde Yüce Mecli
sin hassasiyetle durması gerekir. Aslında, diğer bir deyişle, bir yerde, Yüce Meclis de devreden 
çıkarılmakta ve by-pass edilmektedir. 

Ben, 221 sıra sayılı yasa tasarısının tümü ve 1 inci maddesi üzerinde yaptığım konuşma
larda da belirttiğim gibi, bu işin yanlış olduğunu; yanlışlığının, arkadaşlarımız tarafından gün 
geçtikçe daha iyi takdir edileceğine olan inancımı belirtmiştim. 

Bugün, bütün arkadaşlarım sokağa çıkıp, önlerine ilk çıkan bir vatandaşımıza sorsalar, 
ondan, bu işin yanlış olduğu cevabını alacaklardır. Basında da okumakta olduğumuz gibi, ka
muoyunun tepkisi son derece olumsuzdur. Kamuoyu, bu yasa tasarısının gerçek nedenlerini 
çok iyi anlamıştır ve tepede, zirvede kavga istememektedir. 

Gerçekten de, bu tasarıyla yapılmak istenen, bir bunalım doğurmak, bu bunalım sayesin
de de kamuoyunun dikkatlerini, 500 günün icraatsızlığından, başarısızlığından başka noktala
ra çekmektir; ama itiraf etmeliyiz ki, bulunan metot son derece yanlıştır. Bu bir anlamda, dev
letin temeline dinamit konmasıdır, sistemin yıpratılmasıdır, rejimin tahrip edilmesidir, bütün 
devlet geleneğinin yıkılmasıdır. 

Bu bakımdan, henüz işin başındayken ve bu kadar önemli bir maddeyi görüşmekteyken, 
daha önce de belirttiğim gibi, aklı selimin galip geleceğine olan umudumu halen korumak isti
yorum. Bütün arkadaşlarımın bu işin ciddiyetini kavradıklarına eminim. Ümit ederim ki, bu 
tasarı geri çekilir ve burada bununla uzun bir süre vakit kaybetmek zorunda kalmayız. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Güner. 
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Şahsı adına Sayın Hüsnü Doğan; buyurunuz efendim. 
Sayın Doğan, süreniz 5 dakikadır. * 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Doğ
ru Yol ve SHP iktidara geldiğinden bu yana üçüncü by-pass yasa tasarısını görüşüyoruz. Şim
di, aslında, bu üçünün de felsefe itibariyle birbirinden farkı yok. Yapılan kısaca şu: Türkiye 
Cumhuriyetinin bütün kanunları taranıyor, hangi maddelerde, hangi fıkralarda "Bakanlar 
Kurulu" yazıyorsa, "Cumhurbaşkanı" yazıyorsa, bunlar siliniyor, yerine "Başbakan" yazılı
yor. İşin özü bu. 

Görüştüğümüz tasarının 2 nci maddesinde de aynı mahiyette bir değişiklik getiriliyor; ki, 
burada ele alınan 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasıdır; bu fıkrada "Bakanlar Kurulu" tabiri kaldırılıyor, "Başbakanın onayı" tabiri getiriliyor. 

Değerli milletvekilleri, daha evvelki konuşmalarımda da ifade ettim, siz, yeni bir sistem 
arayışı içerisinde olabilirsiniz, Türkiye'nin idaresi için, daha değişik bir sistem arzusunda ola
bilirsiniz; bu mümkün. Onu yapmanın yolu vardır; çünkü, her ülkenin temel sistemi, o ülkenin 
Anayasasında yazılıdır. Siz, Anayasada gerekli değişiklikleri yaparsınız, Başkanlık sistemin
den de vazgeçersiniz, adına "Başbakanlık Sistemi" dersiniz, gerektiğinde Cumhurbaşkanın
dan da vazgeçersiniz, o müesseseyi de lağvedersiniz; bütün bunları yaparsınız; ama Anayasa
nın müteaddit bölümlerinde açık seçik maddeler varken, bunu yapmanız mümkün değil. Önü
müzdeki günlerde göreceksiniz, -özellikle SHP kanadındaki milletvekili arkadaşlarıma söylü
yorum. Geçmişte, bütün bu gibi kanunlar için Anayasa Mahkemesine çok gittiler, çok zorladı
lar. Bu defa da göreceksiniz- aynı meselelerle kendiniz karşı karşıya kalacaksınız. 

Kaldıki, işin bir de siyasî yönüne baktığımızda, aslında burada dışlanan sadece Cumhur
başkanı değil; siz, Bakanlar Kurulunu Başbakanla ikame ettiğiniz zaman, bütün Bakanlar Ku
rulunu by-pass yapıyorsunuz, bütün bakanların imzasını py-pass yapıyorsunuz; dolayısıyla, sizin 
Koalisyon Protokolünün geçerliliği bakımından da sıkıntılar getirecektir, onu da ifade edeyim. 

Bakınız, bu tasarı tam 82 madde. Şimdi 2 nci maddesini görüşüyoruz. Buradan geçse da
hi, büyük bir ihtimalle, -büyük bir ihtimalle diyorum- Anayasa Mahkemesinden geri çevrile
cek. Bütün bunlara rağmen, bütün bunları bile bile, bu Yüce Meclisin vaktini, Hükümetin vak
tini, buradaki bütün milletvekillerinin vaktini ve temsilcisi olduğumuz milletin hakkını, vakti
ni almaya hakkımız var mı bu kadar? 

MEHMET ÖZKAN (İzmir) — Meclisin üzerinde bir şey olamaz. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Millet her şeyin üzerindedir; millet, Meclisin de üze

rindedir. 
Meclis her şeyin üzerinde diye, Anayasanın üzerinde bir şey çıkaramazsınız ki!.. Anayasa

yı değiştirirsiniz, kendi üzerinize çıkarsınız, oradan gelirsiniz; ama Anayasa hükümleri bu ka
dar apaçık ortada dururken bunu yapmanız, bunu etmeniz mümkün değildir. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Anayasayı bir defa delersek bir şey olmaz! 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ha, o zaman geriye bir ihtimal kalıyor, o zaman geri
ye bir şey kalıyor: Anlaşılan, Hükümet ve Sayın Başbakan, kamuoyunu oyalıyor, Meclisi oyalı
yor, vakit geçiriyor ve sanki bir şeyler'yaptı intibaını vermek istiyor. Aslında, bir şeyler yaptığı 
yok... 
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MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Bir şey yapamıyorsak ne üzülüyorsun?!. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, buna hakkımız yok; yani, bu 
Yüce Meclisin vaktini israf etmeye hakkımız yok. Ama bunun sonunda nereye varırsınız? Bu
nun sonunda hiçbir yere varamazsınız; bunun sonunda kendinizi altadırsınız, vaktinizi israf 
edersiniz; kamuoyunda da itibar kaybetmekten başka bir işe yaramaz. 

Ben, bu duygular içerisinde hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

. ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Soru soracağız 'efendim. . 

BAŞKAN — Soru soracak sayın üyeler lütfen isimlerini kaydettirsinler. 
Sayın Keçeciler, Sayın Dumankaya, Sayın Ergüder, Sayın Korkmazcan, Sayın Gökçek. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Korkmazcan benden ön
ce sorusunu sorsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan'dan sonra Sayın Ergüder var. -
Başka soru soracak var mı? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Kulisteler efendim. 

BAŞKAN — Gelirler efendim. Kulise çıkmak da, kulisten gelmek de herkesin en tabiî 
hakkıdır. 

Başka soru sorma talebinde bulunan?.. Yok. 
Soru soracak üyelerin tespit işlemini bitirdim. 
Sayın Keçeciler, Sayın Dumankaya, Sayın Korkmazcan, Sayın Ergüder, Sayın Gökçek ve 

bitirdim ifadesinden önce Sayın Eler. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Aksaray) — Olmadı şimdi Sayın Başkan. O, sonra kaldır

dı elini, ben gördüm vallahi. Sizin takdiriniz... 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler, sorular, lütfen, soru şeklinde ve çok kısa olsun. 
Buyurun. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, tasarının 2 nci maddesiyle 16.6.1927 
tarih ve 1076 sayılı Kanun değiştirilmek istenmekte. Bir erteleme işleminin, olağanüstü hal, 
seferberlik hali veya savaş hallerinin devamında Bakanlar Kurulu kararı ile yapılabileceğini mevcut 
kanun, hükme bağlamış iken, eski hüküm kaldırılmakta, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkan
lığı devreden çıkarılarak, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın imza
sıyla neticelenecek şekilde düzenlenmektedir. 

Bu duruma göre, bir mevcut hükmün uygulanmasında ne gibi sakıncalar tespit edilmiş
tir? Yani, Bakanlar Kurulu Kararıyla bu erteleme işleminin yapılmasında ne gibi sakıncalar 
çıkmıştır ki, değiştirilmek istenmektedir? 

2. Maddenin yeni şekliyle ne gibi kolaylıklar sağlanmaktadır? 
3. »Üçlü kararlar Resmî Gazetede yayımlanacak mıdır? Bakanlar Kurulu kararı Resmî 

Gazetede yayımlanır. Bu üçlü kararları da yayınlamış olacaklar mı, ne olacak bilmiyorum. Resmî 
Gazetede yayımlanmazsa, hükümetin icraatları hakkında kamuoyuna bilgi vermek noktasın
da Hükümetin düşündüğü yeni metot var mıdır, ne düşünmektedirler? Hükümet icraatları ka
muoyuna nasıl duyurulacaktır. 
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4. Erteleme işlemine getirilen bu yeni prosedür, savaş halinde veya olağanüstü hallerde 
istismara, politik istismara müsait değil midir? 

Bu hususların delaletinizle Sayın Bakan tarafından cevpalandırılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Sayın Bakan, sualleri aldınız efendim, buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Aldım efendim. 
, Sayın milletvekilinin sorularının bir kısmı maddeyle ilgili değildir, dolayısıyla cevap ver

miyorum; maddeyle ilgili kısmına yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Hepsi maddeyle ilgili efendim. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Maddeyle ilgili efendim. 

BAŞKAN—Efendim, Sayın Bakanın takdiri o istikamette. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ciddiye alın soruları Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Bakan öyle takdir etti, ne yapabilirim ben? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bir usulî işlem yapıyoruz burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN—Efendim zaten geçti. 
Sayın Dumankaya kısa ve kesin olsun lütfen. 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Baknadan 2 nci maddeyle ilgi
li 3 sualim olacak. 

• V 

1. Kanunun değiştirilmesinde esas amaç, işlerin çabuk yürütülmesi olarak seçilmiştir. İş
lerin daha çabuk yürümesi için 2 nci maddenin son fıkrası neden şu şekilde yapılmıştır? 

"Ordu komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının onayı ile değiştirilir" 
şeklinde değiştirilmesini nasıl karşılarsınız? (RP sıralarından "anlaşılmıyor" sesleri) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kim yazdı o soruyu sana? Okuyamıyorsun! (DYP ve SHP 
sıralarından gülüşmeler) 

HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Okumaya çalışıyorum Sayın Başkan; isterse kendi
sine vereyim soruları. 

BAŞKAN — Efendim, vermeyin de, buyurun. Başka sualiniz var mı Sayın Dumankaya? 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — İkinci sualimi okuyorum: 
Olağanüstü hal gibi olağan olmayan bir durumda, hassas bir konuda... (RP sıralarından 

"sorular duyulmuyor" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, dikkatle dinleyin lütfen. . 
Sayın Dumankaya, buyurun. 
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HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — ... böyle hassas bir konuda, Bakanlar Kurulunu, 
Cumhurreisini devre dışı bırakmak, demokrasiyi ve katılımcılığı kısıtlamaz mı? 

3. Seferbirlik ve savaş hali gibi çok hassas konularda, Bakanlar Kurulunun, Cumhurrei-
sinin devre dışı bırakılması, ülkeyi iyiye mi kötüye mi götürür? 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 

Sayın Bakan, sualleri aldınız sanıyorum? 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Aldım Sayın Başkan. 

Her üç sorunun da cevabı "değildir". 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, ben sorularımı ciddî olarak 
sordum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dumankaya suallerinin sonunu "değil midir" şeklinde 
bağladı; Sayın Bakan da "değildir" diye buyurdular. (DYP ve SHP sıralarından gülüş
meler) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sorusu bitti efendim. (Komisyon 
sırasından "cevap verildi" sesleri) 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon üyeleri, rica ediyorum efendim... 

Sorularınız bitti efendim, buyurun, cevabınızı aldınız. 

HALtT DUMANKAYA (tstanbul) — Ben sorularımı ciddî olarak sordum; gayri ciddî ce
vaplar alırsak, biz de gayri ciddî sorular sorarız o zaman, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, sayın üyelerin, bir cevabı, ciddî veya gayri ciddî olarak 
nitelendirmesi belki mümkündür; ama Başkanlığın böyle bir nitelemeye girmesi doğru 
değildir. 

Rica ediyorum... 

Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, delaletinizle, Anayasanın 120 ve 121 
inci maddelerinden kısımlar okuyarak, anayasal bir konuyu Hükümete yöneltmek suretiyle, 
konunun sağlıklı olarak açıklığa kavuşması için katkıda bulunmak istiyorum. Bu sebeple Ana
yasanın 120 ve 121 inci maddelerini okumak istiyorum. 

Anayasanın 120 nci maddesi şöyle demektedir : ' 'Anayasa ile kurulan hür demokrasi dü
zenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine 
ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde 
bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güven
lik Kurulunun da görüşü alındıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütü
nünde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir." 
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Anayasanın 121 inci maddesinin üçüncü fıkrasını da okumak istiyorum. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bunları biliyoruz Sayın Başkanım... 

(ANAP sıralarından gürültüler) Soru, kısa ve Hükümetten bilgi almak içindir efendim; bun
lar, bildiğimiz şeyler. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Topçu, sizin göreviniz değil bu, yukarının görevi. 
ULAŞTIRMA RAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bunlar bildiğimiz şeyler efendim, 

istismarına gerek yok. (ANAP sıralarından gürültüler) Anayasa hepimizin bildiği şey, elimiz
de de var.,. Soruyu sorsun lütfen. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. -
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O takdir size ait Sayın Başkan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Soruyu sorsun efendim, lütfen. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Sayın Korkmazcan, sorunuzu lütfen sorun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, şu anda ifade edilen hususları, Hü

kümet bilmiş olsaydı, zaten bu tasarıyı sevk etmezdi, onun için hatırlatma yapıyorum. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bu, sizin fikriniz; "soruyu sorun. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, siz sorunuzu... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Soruyu sorsun efendim, soruyu sorma 

hakkı bu kadar. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Sayın Bakan mikrofo

nu Önüne almıştır. Yönetme yetkisi yoktur. Kendisine söz vermediğiniz halde, buradan müda
hale ediyor. Meclisi siz mi idare ediyorsunuz, Sayın Bakan mı idare ediyor?! 

BAŞKAN — Efendim, Meclisi ben idare ediyorum. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ben, 10 senedir bu Mecliste böyle bir 

şeye rastlamadım. Komisyon sıralarındaki mikrofon kapalı olur. 
BEKİR SAMt DAÇE (Adana) •— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMt DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, bu, soru istismarıdır, buna son vermek, 

sizin görevinizdir. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 10 senedir ilk defa görüyorum bu 

şekilde... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)'— "Olağanüstü Hal süresince..." 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, sorular gerekçesiz olur; bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. 
Lütfen... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, suç sizdedir. Bu şekil
de Meclisi idare edemezsiniz. Bir bakanın böyle yapması, mümkün değil. Bu şekilde Meclisin 
üzerinde... 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) ~ Sayın'Başkan, soru müessesesini istismar ediyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Daçe, Sayın Sungurlu... 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) —Sayın Başkan, bu sizin takdiriniz. Bir 
bakan buradan Meclisi idare edemez. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, bakınız; sorular, gerekçesiz, kısa ve kesin olur. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Günüşhane) — Sayın Başkan, buradan bir bakan Mec
lisi idare edemez. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
REFİK ASLAN (Kastamonu) — Kapatın o zaman mikrofonu Sayın Başkan. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Günüşhane) — Sayın Bakanın oradan konuşmasına 

müsaade etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, içtüzük hükümlerine her arkadaşımızın uyması lazım, Sa
yın Bakan da dahil buna; ama Komisyon mikrofonu kolaylık olsun diye açık bulunduğu için 
Sayın Bakan konuşmuştur. (ANAP sıralarından "kapatın" sesleri) Kapattık Sayın Bakanın, 
Başkan kendisine söz vermedikçe Komisyon mikrofonuna konuşmaması lazım geldiğini bile
cek noktada olduğunu bildiğim için açık bıraktım. Şimdi kapattım. 

Sayın Korkmazcan, sizi de uyarıyorum : Lütfen, soru şeklinde ve kısa olsun; rica ediyo
rum, gerekçe koymayın. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, gerekçeyi ifade ediyorum. Sorumun 
başlangıç cümlesini ve fıkranın son paragrafını okuyarak, sadece maddeyle ilgili bölüme ba
kıyorum. 

Bu iki hüküm, 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun yetkilerini ge
nişleten hükümler olduğu halde, bugün 1927'den itibaren yürürlükte olan kanunda bu istika
mette düzenleme yapmak lazımken, Anayasadaki açık hükme rağmen, bu tasarının Meclise 
gönderilmesinin seferberlik gerekçesi nedir? Hükümetin bunu açıklaması istiyorum ve Anaya
sa Mahkemesinde de kullanılmak üzere tutanağa geçiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, suali aldınız.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Aldım Sayın Başkanım. 
Evvela şunu belirteyim : Beni, sizden söz almadan milletvekili sıfatımı unutarak, usul dışı 

yapılan bir işe itiraz hakkımı unutarak, kendisi kalkıp yerinden konuşan Sayın Oltan Sungur
lu, sizden izin almadan konuşmuştur. Bu bir... 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İkincisi, ben aynı zamanda millet

vekiliyim, burada usulsüz bîr şey yapılıyorsa, milletvekili olarak ona itiraz etmek, benim hak
kımdır. 

Bize açıklama imkânı vermek için milletvekilinin sözlü soru sorma hakkı yoktur. Soru, 
Hükümetten bilgi almak içindir. Sadece bize döner, "Bu maddeyi siz Anayasanın 120 nci mad
desiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz?" ya da "Gerekçesi nedir?" diya sorabilir. Binaenaleyh, bu
nu kalkıp, bir sinirlenme vesilesi yapmak; beni, İçtüzüğü çiğnemekle itham etmek, o arkadaş
ların, herhalde bu oturumları, bu işleri engellemek için koydukları birtakım taktikler olsa ge
rek. Kendilerine iade ederim. 

Sorunun cevabı yazılıdır efendim. 
BAŞKAN — Evet, sorunuzun cevabı yazılı verilecek Sayın Korkmazcan. 
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Sayın Ergüder... Sayın Ergüder... Rica ediyorum, soru, Tüzükte belirlenen ölçülere uygun 
biçimde olsun, rica ediyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, dikkat ediyorum, her zaman 
bu ikazı bana yapıyorsunuz. Ben hitabette gradosu iyi bir hatibim. 

BAŞKAN — Efendim, bu ikazı herkese yapıyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkanım,, bizim burada görüştüğümüz 

bu tasarı, Türkiye'nin istikbali meselesidir. 
Sayın Başkanım, bu madde ciheti askeriyeyi idare eden çok mühim bir maddedir. 
1. Bu tasarı, Millî Savunma Komisyonunun Sayın üyelerinin nazarından geçmiş midir? 
2. Tasarıyla, Cumhurbaşkanının yetkilerini tayy ediyorlar, bütün yetkileri Başbakanda 

toplamak istiyorlar; bir tek insana yetki veriyorlar. 
Bunun sebebi nedir? Yani, bunu Hükümet yapamaz mı? Bu, bir kişinin işi midir? Kim 

bu Başbakan? Bu kadar maharetli midir? 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, sualleriniz içinde bir kelime kullandınız, "tayy" kelimesi kul
landınız. Zabıtlarda onu "tay" diye okurlar, insicamsız bir konuşma gibi gözükür, onu, bir 
parantez içi açar mısınız? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, "çizmek" anlamında söyledim. 
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. t 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Birinci sorusu, dün akşamki 1 inci 

maddenin görüşülmesinde sorulmuştu, o zaman cevabı arz etmiştim. 
İkinci sorunun cevabı yazılıdır. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, dün burada idiyseniz, Sayın Bakan dün cevaplamışlar, birin

ci sorunun cevabını aldınız. 
İkinciyi de yazılı gönderecekler. 
Sayın Gökçek, buyurun efendim. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, özellikle bu maddede, Millî Savunma 

Bakanlığıyla ilgili olmasına rağmen, burada Hükümeti temsilen neden Millî Savunma Bakanı 
suallere cevap vermiyor da, Ulaştırma Bakanı veriyor? 

2. 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir... 

"a) Olağanüstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin devamında her erteleme işlemi 
en çok iki aya kadar hüküm ifade eder. Bu sürenin..." demektedir. 

Bu konuda, bu madde hazırlanırken, Genelkurmayın görüşü alınmış mıdır? (DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, rica ediyorum siz sorunuzu sorun. Müzakereye konu metnin 
yeniden oradan okunmasına gerek yok efendim. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Efendim, okumadan bu soruyu soramam. O metni oku
yacağım ki, üçüncü soru gelsin. Bir mantık silsilesinde okumam lazım. 

( BAŞKAN —• Sayın Gökçek, rica ediyorum. , . 
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t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — 3. Aynı maddenin devamında şöyle diyor : "Genelkur
may Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığının teklifi Başbakanın 
onayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hariç, diğer ertelemeler kısıtlanabilir veya 
kaldırılabilir" Nasıl olabilir? Burada "Genelkurmay Başkanlığınca" değil de, direkt olarak 
"Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile" diye bir değişiklik düşünülebilir mi? 

. İlk sorduğum soruda, "Sayın Ulaştırma Bakanının bulunduğu" diye sormuştum, şu an
da o koltuğa Devlet Bakanı oturdu, sorumu değiştirmek istiyorum. Sorumun, Devlet Bakanı 
yerine Millî Savunma Bakanınca cevaplandırılması uygun olmaz mı? (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, suali aldınız... 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, İçtüzük hükümle

rine göre arkadaşlarımızın yaptığı obstrüksiyonu saygıyla karşılıyorum; ancak soruların biraz 
daha ciddî olması lazım. 

Sayın Gökçek'in de öğreneceği çok şey var. Daha bir devredir Mecliste bulunuyor. Burada 
Hükümetin bir üyesi vardır. Kendisini biraz daha ağırlıklı soru sormaya davet ediyorum. 

Sorular yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Teşekkür ederim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, sataşma yapıyor, "öğreneceği şeyler var" 

diyor. (DYP ve SHP sıralarından "otur yerine" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, cevabınız yazılı verilecektir. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, sataşma var söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, rica ediyorum, bu satte yeni bir tartışmaya sebebiyet vermeye 
hiçbirimizin hakkı yok... 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, beni hakir görmeye hakkı yok. Kendisi
nin istediği tarzda soru sormaya mecbur değilim. Söz istiyorum. 

Sayın Bakanın imtiyazı mı var ki, bana bu şekilde sataşıyor! (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Bakanın böyle bir hakkı yok. Yeni seçilen milletvekiline 
bu şekilde vaaz vermeye hakkı yok. 

. HASAN-DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, öyleyse bu devre seçilen milletvekil
leri, çıksın, önceki devrelerde de milletvekili olanlar kalsın; bizlere ne lüzum var burada!.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
Sayın Ünaldı, müsaade buyurun... 
Sayın Gökçek... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakan bu kadar çok biliyor

sa kürsüye çıksa da neler bildiğini öğrensek! Niye kürsüye çıkmadı? 

BAŞKAN — Sayın Göktaş, bir husus öğreneceğiz kendisinden; müsaade buyurmuyorsu-
nuz ki... 

Sayın Gökçek, sizi yaralayan söz nedir, bana açık söyler misiniz? 
t, MELİH GÖKÇEK (Ankara) — "Siz, ilk defa buraya geldiniz, bu işi bilmiyorsunuz" 

diyor, aşağılıyor... (DYP ve SHP sıralarından "doğru söylüyor" sesleri, gürültüler) 
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VII. — SATAŞMALARA İLÎŞKİN KONUŞMALAR 
/. —Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun, kendisi

ne sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (RP, ANAP, SHP (!) ve DYP (!) sıralarından alkışlar) 
Lütfen, sadece, sizi yaralayan sözün doğru olmadığını ifade edin. 
t. MELlH GÖKÇEK (Ankara) — Doğru olup olmadığını ben ifade etmeyeceğim Sayın 

Başkan, onu direkt olarak Sayın Bakan ifade edecek. Ben, bu konuda söz söylemeye hakkı 
olmadığını izah etmeye çalışacağım. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efefldim, yeni sataşmalara, yeni sürtüşmelere sebebiyet verirseniz doğru ol
maz Sayın Gökçek. 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Yeni bir sataşmaya sebebiyet vereceğimi zannetmiyo
rum Sayın Başkan. " ' " , - . 

BAŞKAN — Buyurun, göreceğiz şimdi... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Bakanın bu 

şekilde bir ifade kullanması, gerçekten bir milletvekili olarak, sadece beni değil, yeni milletve
kili olan bütün arkadaşlarımızı üzmesi lazım. Çünkü, bu söz, sadece bana karşı söylenmiş de
ğil, şu Parlamentoya ilk defa milletvekili olarak girmiş olan ne kadar arkadaşımız varsa, hepsi
ne karşı söylenmiş bir sözdür. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Yani, sen daha önce mi öğrendin?! Tabiî ki, bura
da öğreneceksin. 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) —Sen o makamı istismar ediyorsun. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Başkan, laf atıyorlar, lütfen susturun. (DYP 

ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin efendim. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Konuşamıyorum, konuşmamın insicamını kaybe

diyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, buyurun efendim... 
I. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, susmazlarsa nasıl konuşayım? 
BAŞKAN — Süreniz işliyor Sayın Gökçek. 
I. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bu işte süre yoktur Sayın Başkanım ona göre. Sustu-

rursanız devam edeceğim. (Gürültüler) 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen o makamı istismar ediyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, süreniz işliyor... 
İ. MELİK GÖKÇEK (Devamla) — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarımdan özellikle şu hususu da bilmelerini istiyorum : Kimin bu hususu 

ne kadar bilip bilmediği, buraya on defa, yüz defa gelmekle olmaz. Hepiniz biliyorsunuz, öyle 
arkadaşlarımız vardır ki, devre olarak buraya beş sefer, on sefer gelmiştir ama, kürsüye bir 
sefer çıkmamış ve hiçbir zaman konuşmamıştır. Ama, ilk defa milletvekili olan bir arkadaşı
mız vardır ki, yüzlerce kanun teklifi vermiştir. Şimdi, "bu, bunu biliyor da; bu, bunu bilmiyor" 
diye bir mukayese mümkün mü? Özellikle Sayın Bakana, bu davranışından dolayı teessüf edi-

. yorum. Aslında sevdiğim bir arkadaşımdır. 
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Bu talihsiz beyanından dolayı kendisine tekrar teessüf ediyorum ve sözünü geri almasını 
istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, teşekkür ediyorum. 

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

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

Soru sırası Sayın Eler'de. 
Sayın Eler, lütfen, rica ediyorum, sorular kısa ve soru şeklinde olsun. Sorulara gerekçe 

koyma imkânımız yok. 
Buyurun. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, buradan sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî... .. . 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, yardımlarınızla, Sayın Bakandan bazı 

sorularım olacak. 
Yeni seçilen bir milletvekili olarak, kendilerine İçtüzük gereği bazı sorular soracağım. 
1. Çıkacak olan bu yasa, olağanüstü hal bölgesini kapsıyor mu? -Yalnız, bu soruların 

cevabını akabinde istiyorum. Sayın Bakanın tecrübesine ve Bakanlık görevine bağlı olarak- Bu 
tasarı kanunlaşırsa, olağanüstü hal uygulanan bölgeyi kapsayacak mı? Benim için çok önemlidir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakan aynı zamanda GAP uzmanıdır!.. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — 2. Eğer kapsıyorsa, tasarının bu maddesinde iki ay 

geç terhis etme durumu var, erteleniyor. Halbuki -zannetmem bilsinler- şimdiki uygulamada, 
yani, olağanüstü hal bölgesinde görevli olan askerler ve yedek subaylar iki ay önce terhis edili
yor. Çelişkiye bakın!.. Bu çelişkiyi nasıl izah edecekler? Şu anda olağanüstü hal bölgesinde 
iki ay önce terhis durumu var. Olaya, asker olarak, subay olarak baktığımız zaman, maddeyle 
bağdaşmamaktadır. Bunu nasıl izah edecekler? Bu sorunun cevabını sözlü istiyorum. 

Bunun, olağanüstü hal bölgesiyle bir ilişkisi var mı? Çünkü madde, "Olağanüstü duru
mun..." diye başlamış. Bu da benim dikkatimi çekti -hep maddeyle ilgili olarak soruyorum 
bakın- o zaman, neden başka bir isim verilmemiş? Niçin olağanüstü hal bölgesi diye bir kanun 
maddesi her zaman gündeme getiriliyor? 

Olağanüstü hal uygulaması, 19 martta Yüce Meclisçe uzatılacak veya uzatılmayacak, bi
lemiyorum; eğer uzatılmayacak ise, bu maddeye göre kanun kadük olacak mı? Bu da çok önem
lidir. Bunu nasıl izah edecekler? Bunun cevabını da sözlü olarak istiyorum. 

Bir sorum daha var : Ben Millî Savunma Komisyonu üyesiyim. Bunlar Komisyondan ge
çerken çok üzüldüm. Yani, iktidar partisi... 

BAŞKAN — Sayın Eler, eminim, bu üzüntülerinizi Komisyonda ifade buyurmuşsunuz-
dur. Lütfen soruyu sorun efendim. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Ben Millî Savunma Komisyonu üyesiyim Sayın Baş
kan. İhtisas komisyonlarına önem verilmedi, sorulmadı. Bundan sonra, bütün kanunlarda acaba 
böyle mi uygulama yapılacaktır? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulan takip buyurdunuz ve aldınız. 
Buyurun efendim cevabınızı. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Yazılı olarak cevap verilecektir 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Eler, cevabınız yazılı gelecek. 
Değerli milletvekilleri, maddeyle ilgili gönderilmiş önergeler vardır, önce geliş sıralarına 

göre, sonra da aykırılıklarına göre işleme koyacağım. 
Değerli milletvekilleri, takdir buyuracağınız üzere, 2 nci madde bir fıkradan ibarettir; on 

tane önerge verilmiştir, ancak bunun dört tanesi işleme tabi tutulacak, bunlar da geliş sırası 
esas alınmak suretiyle yapılacaktır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dördü işleme girecek. 
BAŞKAN — Bu dört önergenin dört tanesi de -dün ifade ettiğim gibi- birbirinin sanki 

fotokopisi, noktasıyla, virgülüyle aynı ifadeler var. O bakımdan, dördünü okutmayacağım, bir 
tanesini okutacağım; Dört önergedeki farklı yerleri okutarak işleme tabi tutacağım. 

Sayın Sayın, öyle yapacağım efendim... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İki önerge, maddenin metinden çıkarılmasına mütedairdir, aynı durumda
dır. İkisini bir işleme tabi tutacağım. Genel Kurulun malumatı olsun diye arz ediyorum. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Gerekçeleri ayrı ayrı ise?.. 
BAŞKAN — Gerekçeleri aynı, biz tetkik ettik efendim. 
I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Tiki tıkına mı?!.. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, bir şey mi buyurdunuz efendim? 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Aynı mı?.. 
BAŞKAN — Efendim, ben de aynı olduğunu ifade ettim. Sayın Gökçek, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Kurulunda olduğunuzu; yani bir meseleyi Başkanlığa takdim ederken cid
dî mimiklerle takdim etmek gerektiğini siz çok iyi bilirsiniz. Rica ediyorum... (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, önergeler epeyce uzun. İzin verirseniz, Sayın Divan Üyesinin, öner
geleri oturduğu yerden okumasını müsaadelerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, nasıl olsa merhamet edeceğinizi bildiği için arkadaşımız oturmuştu; ama, izni
nizi aldık. 

Biliyorsunuz birçok işler yapılıyor sonra izin alınıyor... 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın yürütme yetkisi ve göreviyle ilgili 8 inci maddesi, "Yürütme, yetkisi ve göre

vi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kul
lanılır ve yerine getirilir"demektedir. Ayrıca, Anayasanın 11 inci maddesi, Anayasanın bağla
yıcılığı ve üstünlüğü konusunda "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ye diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz" demektedir. Cumhurbaşkanınin.görev ve yetkilerini belirleyen Ana
yasanın 104 üncü maddesi: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini 
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ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının dü
zenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen 
şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır : 

a) Yasama ile ilgili olanlar; 
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk gi\nü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış 

konuşmasını yapmak, \ 
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, "/ 

Kanunları yayımlamak, -
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek, 
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, 
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

nün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukla
rı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. 

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar : 
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu 

başkanlığı altında toplantıya çağırmak, 
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gön

derilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, 
Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil 

etmek, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Genelkurmay Başkanını atamak, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla1 sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilân 

etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, 
Kararnameleri imzalamak, 
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya 

kaldırmak, 
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak, 
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, 
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, 
Üniversite rektörlerini seçmek. 
c) Yargı ile ilgili olanlar : 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Baş

savcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi üyelerini, Hâkimler .ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek, 

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile di
ğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır" demektedir. ' / 

Bu arada Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetle
rinin Başkomutanlığını temsil etmekte olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. 
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Bu hususlardan dolayı kanun tasarısının 2 nci maddesinin kanun tasarısından çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Hılseyin Aksoy 
Eskişehir 

Gerekçe : Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri
nin Başkomutanlığını temsil etmektedir. 

2 nci madde, olağanüstü durum, seferberlik ve savaş halleri ile ilgilidir ki, bu konularda 
Sayın Cumhurbaşkanının devre dışı bırakılması mümkün değildir. 

I • ' . ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bu hususlardan dolayı kanun tasarısının 2 nci maddesinde adı geçen (a) bendindeki "...diğer 
ertelemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir;.." ifadesinin "diğer ertelemeler yeniden gözden 
geçirilebilir" ifadesiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Gerekçe : Bu ifade, daha açık bir ifade tarzı olup, herhangi bir karışıklığa meydan veril
memesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergelerin tamamını okutmuyorum, bir tanesini ör
nek olarak okuttum, diğerleri, alttaki değişik gerekçelerdir. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bunlardan dolayı 2 nci maddede adı geçen (a) bendindeki "Başbakanın onayı ile" keli

melerinin "Cumhurbaşkanının onayı ile" kelimeleriyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 
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Gerekçe : Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri
nin Başkomutanlığını temsil etmektedir. 

2 nci madde, olağanüstü durum, seferberlik ve savaş halleriyle ilgilidir ki, bu konularda 
Sayın Cumhurbaşkanının devre dışı bırakılması mümkün değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu hususlardan dolayı kanun tasarısının 2 nci maddesinde adı geçen (a) bendinde "diğer 

ertelemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir" kelimelerinin "diğer ertelemeler yeniden 
düzenlenebilir" kelimeleriyle değiştirilmerini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Hüsnü Doğan 
İstanbul İstanbul 

Tunca Toskay Osman Ceylan 
İstanbul İstanbul 

Gaffar Yakın Hüseyin Aksoy 
Afyon Eskişehir 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Gerekçe : Bu ifade, maksadı daha açık bir biçimde belirtmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının 16.6^1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedeksubaylar ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununun 25 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (A) bendini değiştiren çerçeve 2 
nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Hüsnü Doğan Fevzi İşbaşaran 
İstanbul İstanbul 

Gürol Soylu Naci Ekşi 
İstanbul İstanbul 

Gerekçe : Olağanüstü durum, seferberlik ve savaş halleri, devletin iç ve dış güvenliğiyle 
doğrudan alakalı olduğundan, bu hallerde yapılacak erteleme işlemleri de hayatî önemi haiz
dir. Böyle önemli bir işlemde Bakanlar Kurulunun devre dışı bırakılması, delvetimizin genel 
güvenlik politikasına aykırı düşecektir, önerge, bu sakıncayı bertaraf etmek için verilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Sayın Tunca Toskay ve arkadaşlarının önergeleriyle, 
Sayın Engin Güner ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyettedir. İki önergede de, maddenin 
metinden çıkarılması talep edilmektedir; dolayısıyla, bu iki önergeyi tek önerge muamelesine 
tabi tutacağım ve böylece işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

— 331 — 



T.B.M.M. B : 77 4 , 3 . 1993 O : 4 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Değerli milletvekilleri, oylamaya geçmeden önce yazılı, yoklama talebi var. Şimdi, talepte 

bulunan arkadaşlarımın Genel Kurulda hazır olup olmadıklarını tespit edeceğim. 
ÎRFETTİN AKAR (Muğla) — Talebe ne gerek var; yeterlisayı var... 

BAŞKAN — Yoklama talebini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Oylamaya geçmeden önce yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

İsmail Sancak 
istanbul 

İbrahim özsoy 
Afyon 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Orhan Erğüder 
tstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

BAŞKAN — Arkadaşların Genel Kurul salonunda hazır olup olmadıklarını tespit ediyo
ruz : 

Sayın Rauf Ertekin?.. Burada. 
Sayın Mustafa Balcılar?.. Burada. 
Sayın tsmail Sancak?.. Burada. 
Sayın Ali Kemal Başaran?.. Burada. 
Sayın İbrahim özsoy?.. Burada. 
Sayın Halit Dumankaya?.. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Takabbül ediyorsunuz. 
Sayın Yüksel Yalova?.. Burada. 
Sayın Hasan Korkmazcan?.. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çakır takabbül etti. 
Sayın Oltan Sungurlu?.. 
MEHMET KEÇECltER (Konya) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler takabbül etti. 
Sayın Orhan Ergüder?.. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Saydam takabbül etti. 
Sayın Refik Arslan?.. Burada. 
Usule uygun bir yoklama talebidir. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
tsmi okunan sayın üyenin salonda olduğunu yüksek sesle işaret buyurmasını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamaya sonradan iştirak eden sayın üyelerin, yoklamaya esas olmak üze
re lütfen pusula göndermelerini rica ediyorum. < 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, tam 150 kişiyi buluncaya kadar 150 defa ter döküyoruz, bunun al
kışlanacak bir tarafı yok zannediyorum. (DYP sıralarından "sizi alkışlıyoruz" sesleri, alkışlar) 

Efendim, ihtiyacım yok. 

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

6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişklik Yapılmasına Dair Ka
rtım Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Sayın Engin Güner ile Sayın Tunca Toskay ve arka
daşlarının önergelerinin oylamasına geçeceğimiz sırada yoklama talebi gelmişti. Yoklama işle
mimiz bitti. 

Şimdi, önergeleri oylayacağım. 
önergeleri'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul 

edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu hususlardan dolayı kanun tasarısının 2 nci maddesinde adı geçen, (a) bendindeki "di

ğer ertelemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir" ifadesinin, "diğer ertelemeler yeniden gözden 
geçirilebilir" ifadesiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güneş 
(İstanbul) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katıldı, Hükümet katılmadı; bu sebeple önerge sahibine 
söz hakkı düşmüyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

. Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bunlardan dolayı, 2 nci maddede adı geçen (a) bendindeki "Başbakanın onayı ile" keli

melerin, "Cumhurbaşkanının onayı ile" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
' • ' - • • Engin Güner 

(tstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon iştirak etti, Hükümet katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bunlardan dolayı, kanun tasarısının 2 nci maddesinde adı geçen, (a) bendinde "diğer er

telemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir" kelimelerinin, "diğer ertelemeler yeniden 
düzenlenebilir" kelimeleriyle değiştirilmelerini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner 
(İstanbul) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? * 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, önergelerle ilgili işlem tamamlanmıştır. 
Bu sebeple, 2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... 2 nci madde, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. —21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 inci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak eğitim veya manevra için çağırılmış olanların eğitim ve manevra süreleri birbuçuk 
ayı geçemez, olağanüstü hallerde bu süre Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzeri
ne Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile lüzumu kadar uzatılabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun 
efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yoklamada yoktu Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, yoklamada bulunmayan bir sayın üyenin söz hakkını alacak olur
sak, galiba, kürsüye davet edecek kimse kalmaz burada. (DYP sıralarından "biz varız" sesleri) 
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Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan, 

muhtelif kanunlarla değişiklik yapan 221 sıra sayılı Kanuni tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili 
olarak, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde de, daha önceki maddeler gibi, Bakanlar Kurulu ve Cum
hurbaşkanının yerine Başbakanın onayını getirmekte, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanının 
onayını kaldırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın Cumhurbaşkanının görevlerini sayan 104 üncü mad
desinin (b) bendinin alt fıkralarında şöyle deniyor : 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin,Başkomutanlığını temsil 
etmek, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Genelkurmay Başkanını atamak, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyöntim veya olağanüstü hal ilân 

etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak... 
Diğerlerini saymıyorum. 
Muhterem arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, Meclis adına Ordunun da kumandanı bulunmak

tadır. Şimdi, bu görevde olan birisini kendisinin rızası olmadan, Hükümetin teklifiyle, Orduy
la ilgili bazı tasarruflar da devre dışı bırakıyoruz... Bu, normal nezaket kaidelerine de uymaz. 

Aslında Cumhurbaşkanının devre dışı bırakılması için getirilmiş olan bu tasarının bu tek
lifin -şayet bu görevler Sayın Cumhurbaşkanına külfet getiriyorsa- teklifin Cumhurbaşkanlı
ğından gelmesi ve böyle bir gerekçeyle gelmesi gerekirdi. Böyle bir talep gelmediğine göre, Hü
kümetin bu tasarrufunu da bu teklifini de bu maddeyi de manasız bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî maddedeki karar mühim bir karardır. Niye?.. Bakın, tasarının 
bu 3 üncü maddesiyle, 58 inci maddenin ikinci fıkrası değiştirilmektedir. Bu maddenin birinci 
fıkrasında da, bu yedek erbaş ve erlerin askere çağrılması ve şevkiyle ilgili hükümler yer alıyor. 
58 inci maddenin birinci fıkrasında, "yedek erbaş ve erler, olağanüstü haller ile sıkıyönetim 
veya savaş, seferberlik, asayiş, eğitim ve manevra için, sınıf ihtiyacına göre tamamen veya kıs
men çağrılabilirler" dendiğini görüyoruz. 

"Biz, bu maddenin 2 nci fıkrasını değiştiriyoruz. Ne diyoruz?.. Erbaş ve erler, olağanüstü 
hal, savaş, sıkıyönetim, seferberlik eğitim, manevra ve benzeri birtakım sebeplerle askere alın-
mışlarsa, bunların askerlikteki, ordudaki görevlerini uzatalım" diyoruz, bunların geç terhis edil
mesiyle ilgili bir hüküm getiriyoruz. 

Madeyle değiştirilen fıkra şu : "Ancak eğitim veya manevra için çağırılmış olanların eği
tim ve manevra süreleri birbuçuk ayı geçemez, olağanüstü hallerde bu süre Genelkurmay Baş
kanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığının teklifi Başbakanın onayı ile 
lüzumu kadar uzatılabilir." 

Bu madde, yüzbinlerce -bazen, zaruret halinde, milyonlarca- insanı ilgilendirmektedir, va
tandaşı ilgilendirmektedir. Yani, bu kadar mühim olan ve geniş bir kitleyi ilgilendiren bir kara
rın, Cumhurbaşkanlığının ve Bakanlar Kurulunun bilgisi dışında, sadece ilgili bakan ve Başbakan 
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tarafından alınması, bir zafiyettir. Bu, bu kadar geniş bir kitle üzerinde birtakım sıkıntılar do
ğuracaktır. Şüphesiz, askere çağrılmış olan erbaş ve erlerin zaruret halinde terhislerinin gecik
tirilmesi uygundur ve bunun takdirinin çok dikkatle kullanılması gerekir. Bunun da Bakanlar 
Kurulu tarafından, kolektif bir mesuliyet çerçevesinde kararlaştırılması gerekir. Neden, Bakanlar 
Kurulundan bu yetki kaldırılmaktadır; bunun da gerekçesini anlamak mümkün değildir. 

Burada, üzülerek şunu ifade etmek istiyorum : Gönlümden şu geçiyor : Acaba, 500 üncü 
güne yaklaşan Hükümet, 500 üncü günde, icraatının efkârıumumiyede yetersiz bulunmasını 
karşılamak ve dengelemek için, 82 maddelik, birtakım mercilerin ve yetkilerin değiştirilmesiy
le ilgili bu kanunu getirip, hem Meclisi hem de efkârıumumiyeyi meşgul mü etmek istiyor?.. 

Nitekim, bugünkü basında -muhterem Hükümet üyelerinin de, milletvekillerinin de dik
katlerinden kaçmamıştır- bu tasarının, memleketin temel meselelerini tehir etmeye, gündem
den çıkarmaya matuf olduğu istikametinde geniş bir tereddütüri olduğu da ifade edilmektedir. 

Bunu söylemek istemiyorum, ama söylemek zorundayım : Bu tasarı bana şunu hatırlatı
yor : 500 gün dolduğunda, İktidar Gruplarının muhterem üyeleri, bu Hükümeti, "hadi, geti
rin bakalım, ne yaptınız 500 günde, ey Başbakan, ey bakanlar?" diye, kendi grupları içinde 
hesaba çekecektir. Bu, onların en tabiî denetleme haklarıdır. Yani bu iş Genel Kuruldan önc'e 
kendi grupları içinde olacaktır, Hükümetin icraatını değerlendireceklerdir; çünkü, vatandaş, 
miletvekillerini değerlendiriyor. Vatandaşın arasına gittikleri zaman, vatandaşın, memleketin 
yaşanan sıkıntıları içinde hissettiklerini milletvekillerine yansıtması, milletvekillerini, bu me
seleleri ve ihtiyaçları, memleketi yöneten -bilhassa İktidar Grubu oldukları için, kendi 
Gruplarında- Hükümet üyelerini denetlemeleri noktasına getirecektir. O zaman da, herhalde 
Sayın Başbakan ve her iki Grubun bakanları, Hükümet üyeleri, kendi milletvekillerine dönüp, 
"bakın, biz şu şu icraatı yapacaktık, yetkimiz yoktu, Cumhurbaşkanı engelledi, siz de bu ka
nunu çıkarmadınız, İktidar Grubu olarak Meclisi çalıştırmadınız; toplantıda yeterli sayıda 
bulnmadınız" diye, âdeta, kendilerine yönelecek tenkitleri karşılamak ve bastırmak için, kendi 
grup üyelerini, bir nevi, töhmet altında bırakmak için, 82 maddelik bu tasarıyı önümüze getir
diler. Her gece 1 madde görüşeciğimize göre, bu mübarek Ramazan ayı da buna yetmeyecektir... 

Muhterem grup başkanlarından şunu rica edelim : Ramazan ayında, iftar var, teravi var, 
Ramazana mahsus sohbetler var, ziyaretler var... Mümkünse, bu mesaiyi -ki, ben kendi Grup 
Başkanvekillerime de arz etmiştim- 10.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 şeklinde yani 17.00'de bitecek 

^bir mesaiyle sınırlandıralım. Çünkü, gece mesaisi Ramazanın bereketini de kaçırmakta, bu ça
lışmalardan bir netice de* alınamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, biz, bu tasarının, âdeta Meclisi ve milletvekillerini fuzulî işgal etti
ği ne,.gündemde bulunan çok daha temel kanunların görüşülmesini geciktirdiğine inanıyoruz 
ve Hükümete bu tasarının geri çekilmesi hususunu tekrar değerlendirmesini hatırlatmak istiyoruz. 

Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yüksel Yalova, buyurun. 
Sayın Yalova, süreniz 10 dakikadır. " . ' • 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Muhterem Başkanım, değerli mil

letvekilleri; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
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Kanun Tasarısınının 3 üncü maddesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Orta Afrika ülkelerinden birinde, bundan yıllar öncesinde bir devlet başkanı yarmış. Res
mî bir ziyaret için İngiltere'ye, Londra'ya gelmiş. Devlet başkanı İngiltere'de bulunduğu sıra
da, -diyelim- sabah erken kalkan birkaç subay, o ülkede, askerî müdahale yapmış. 

Bizim siyasal kültürümüzde -yanlış tespit etmiyorsam- Afrikalıları küçümsemek gibi bir 
alışkanlık, "Afrika'da bile böyle" diye başlayan bir cümlemiz vardır. Bu Afrika örneğini onun 
için de ilginç buluyorum. 

Afrikalı devlet başkanı, Londra'da, bu askerî müdahale yapıldıktan sonra, "otuzaltı yıl
dır işbaşındayım, şu iktidar denen kavram nedir, bugüne kadar anlayamadım; ben buradayken 
bu iş yapıldı, bari gidip şunun ilmini yapayım" demiş ve iktidar kavramının ne olduğunu hiç 
değilse bu saatten sonra öğrenelim düşüncesiyle -diyelim- Cambridge Üniversitesinin Siyasal 
Bilgiler Fakültesine kendisini kaydettirmiş. 

ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) — Madde üzerine konuş!.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Mademki arzu ediyorsunuz, maddeye geleyim. 
Bizim ülkemizde, "ben, iktidarımı paylaşmam" cümlesiyle başlayan bir krallık tartışması 

ve arkasından da "ben kral değilim"e gelen bir kavram ortaya atılmakta. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kim söylemiş?.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Hangi Başbakan?.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Gazetelerin yazdığına göre, Sayın Başbakan söylemiş. 
Şimdi, "ben iktidarı paylaşmam" sözünün, demokratik ülkelerde, demokratik yapılarda 

yeri var mıdır?.. Tekrara girmiyorum; çünkü, Sayın Korkmazcan, olmadığını söylediler. 
Beğensek de; beğenmesek de, yürürlükte bulunan Anayasımızın 6 ncı maddesinde, ege

menliğin kullanılışına dair, hiçbir kimsenin, hiçbir kurumun veya organın, Anayasada yazılı 
olmayan bir yetkiyi kullanamaycağı hususunda temel bir hüküm var. Onu, birçok arkadaşımız 
bu kürsüde dile getirdiği için, tekrarlamıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Buna, Cumhurbaşkanı da dahil... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Herkes dahil... Hukukta, "şu dahil, bu dahil değil" 

diye bir sınıflandırma yapılamaz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ahmet Sayın da dahil!.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Tabiî... Siz de dahilsiniz, ben de dahilim... 
Dikkat buyurursanız, dün akşamki görüşmeler sırasında, plüralist yaklaşımını saygıyla kar

şıladığım değerli Bakanımız Sayın Cevheri, burada, kürsüde, yüzümüze bakarak birtakım ku
rumlardan, kurallardan bahsettiği vakit, hepsine doğru demiştim. Nereye kadar?.. "Eğer, yet
kili olmayan birtakım insanlar yetki dışı iş yaparsa, onun sahasını da çizmek hükümete aittir" 
şeklinde tanımlayabileceğimiz bir kavramı ortaya atıncaya kadar. O noktada "Hayır" dedim, 
yanlış. Neden?.. Hükümetin de, bir başka deyimle, yürütmenin de tabi olduğu Anayasa kural
ları var. Hükümet ya da yürütme sadece, kendisine -eğer, demokratik hukuk devletinden bah
sediyorsak tabiî- Anayasayla çizilen sınırlar içerisinde, o iktidarını (povver'ini), o muktedir ola
bildiği gücü (powoir'ini) kullanma yetkisine sahip. Onun da üstünde ne var?.. Hukuk devleti
nin, şuna ya da buna göre değişemeyecek ilkeleri var. O noktada itiraz ettim : ama, Sayın Ba
kanımızın, ona gelinceye kadarki -ki, altını bir kere daha çizmek istiyorum- plüralist yaklaşı
mını yani üslubunu, o düşüncesini saygıyla karşılıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi, dün akşamdan bu yana izliyorum, birçok arkadaşımız, ko
nuyu -konu Anayasa Hukuku olunca, konuşmada tabiî ki, bir serbestiyet var, ona itirazım yok 
da teknik hukuk dilini kullanmada pek dikkat yok gibi geliyor bana- kendi siyasî görüşüne 
göre, bir tarafından ele aldı, getirdi. 

tzin verirseniz, ben, "Hükmetin böyle bir tercih yapması doru mudur değil midir; bu bizi 
ilgilendirmez" diyerek; "ülkenin başka problemleri varken bu getirilir miydi" tercihini yine 
Hükümete bırakarak, "bunlar bizim işimiz değildir" zihniyetiyle, konuyu, salt, teknik Anaya
sa Hukuku açısından şu birkaç dakika içerisinde ele almak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Anayasamızın Üçüncü Kısmı "Cumhuriyetin Temel 
Organları" başlığını taşıyor. Cumhuriyetin Temel Organları da, Birinci Bölümde "Yasama" 
İkinci Bölümde "Yürütme" başlığını taşıyor. • , , 

Burada defalarca arz etmeye çalıştık, değişik platformlarda da arz etmeye çalıştık; 
"yürütme" dediğiniz vakit, yürütmenin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan müteşekkil 
olduğu, -aralarında hiyerarşi farkı var mıdır yok mudur meselesine girmiyorum- iki ana un
surdan teşkil edildiği, bu 1982 Anayasasında açıkça yazılmış. 

Bazı arkadaşlarım, bu görüşmekte olduğumuz 3 üncü maddede, birinci planda, Cumhur
başkanının yetkilerinin kısıtlandığını söylediler ki, bana göre yanlış. Burada esas zarar gören 
organ, bana göre, Bakanlar Kurulu. Tabiî ki, Bakanlar Kurulu kararının tabi olduğu hukukî 
prosedür itibariyle Sayın Cumhurbaşkanının yeri de bu konuda zarar görür; ama, birinci un
sur-zarar görme anlamında-Bakanlar Kurulu. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Anayasanın 8 inci maddesindeki, "Yürütme yetkisi ve gö
revi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak 
kullanılır ve yerine getirilir" hükmünü kulaklara bir kez daha küpe yaptıktan sonra, geliyo
rum, yürütme organı hangi unsurlardan oluşur bölümüne. 

Bu Anayasanın -birinci Cumhurbaşkanıydı, geçtim; ikincisi, Bakanlar Kurulu "Bakanlar 
Kurulu" başlığını taşıyan 109 uncu maddesi, şöyle formüle edilmiş: "Bakanlar Kurulu Başba
kan ve bakanlardan kurulur." "• 

Şimdi, bir anayasa, cumhuriyetin temel organlarını bu kadar açık sınıflandırmışken, Üçüncü 
Kısmı Birinci Bölümünde yasamayı, İkinci Bölümünde yürütmeyi, apaçık, başlıklarla tanım
lamışken, yürütmeyi de kendi içerisinde "Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu" olarak tanım
lamışken, Bakanlar Kurulunu da kendi içerisinde "Başbakan ve bakanlardan kurulur" şeklin
de formüle etmişken, bizim, bunun üzerinde, siyasî ideolojimize göre yorum yapmak hakkı
mız ve yetkimiz olamaz. 

Şimdi, burada "bakanlardan kurulur" diyor. Bakanlardan -tabiî, Türkçede "bakmak" 
fiili var, o değil- ministırlardan (minister) diyor, "ministırabl (ministerable) özelliklere -Sayın 
Bakanımız gibi- sahip bakanlardan kurulu" diyor. "Bakanlar" dediğine göre, Başbakan ve 
bakanlar bu Bakanlar Kurulunun aslî unsurları olduğuna göre, hiçbir organ kaynağını Anaya
sadan almadan egemenlik hakkını kulanamayacagına göre, bu, Anayasanın bir amir hükmü 
olduğuna göre, hiçbir yasa da yürürlükte bulunan Anayasaya aykırı olamayacağına göre, bi
zim burada getireceğimiz herhangi bir kanun tasarısında ya da teklifinde, Bakanlar Kurulu
nun yetkisini -ister Başbakana olsun, isterse bir başka kuruma olsun- verebilmek gibi bir -
ihtimalen de olsa-yetkimiz diyemeyeceğim... 
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(Mikrofonu otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Bir dakikada lütfen cümlelerinizi toparlayın efendim... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Yetki bile denemez... 
Bu maddede "Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum" ifadesi var... Millî Savun

ma Bakanına ayrılan bir yer var; sadece, âdeta teklif etme memuru gibi bir yetki verilmiş ve 
"Başbakanın onayı" denmiş... 

Konunun sivilleşme yanına hiç girmiyorum, demokratikleşme yanını Hükümetin tercihi 
olarak bırakıyorum; ama, açıkça söylüyorum -by-pass" diyorlar, -kamuoyunda öyle söylendi
ği belirtildi burada- bana göre bu, teknik tabiriyle "by-pass" değildir. Çünkü, by-pass yaptığı
nız vakit bir tıkanıklığı açarsınız. Bu, teknik anlamda yeni bir tıkanıklık getiren bir unsurdur. 
Burada bu yetki Bakanlar Kurulundan alınıp Başbakana verilirken, önce SHP'li bakanlar dev
re dışı bırakılmıştır. Hükümet Protokolünde iki bakanlığın kurulması öngörülmüşken, onbeş 
aydır, o insanlara, söz verilen bakanlıkların kurulması bir yana, Bakanlar Kurulunda bakan 
sıfatıyla sahip oldukları yetkiler bile çok görülmüştür. Tek kelimeyle söyleyeyim -"Anayasaya 
aykırı" tabiri en hafifi- sonuna kadar "yanlış" bir uygulamadır. Dilerim, inşallah bu yanlış 
uygulamadan dönülür. ~ 

Sabrınız için teşekkür ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP .sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yalova, teşekkür ediyorum efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hasan Basri Eler, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda
yım; Grubum ve şahsım adına hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde de, hepinizce malum olduğu üzere, tamamen millî sa
vunmayla ilgilidir ve bu konuda bir değişikliği içermektedir; ancak biraz önce de sizlere sun
duğum ve belirttiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin Millî Savunma Komisyonunun üyesi 
olarak bizlerin bilgimiz dışında ve komisyonlara gelmeksizin Meclise getirildi. Bu kadar ivedi
liği gereken bu madde, komisyonlar dışlanarak Meclise sunulurken, gerekli ön hazırlıkların da 
yapılmadığı görüşündeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bütün maddeleri tetkik ettim, baktım, bu 82 madde içinde iddia 
edildiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanının birtakım yetkilerini kısıtlama yönünden -eğer 
yanılmıyorsam-'dikkatimi çeken 5 madde var. Bunu, bihassa İktidara mensup milletvekili ar
kadaşlarıma, altını çizerek söylüyorum, dikkatlerine sunuyorum. 

Direkt olarak Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan bir 9 uncu madde var, 40 inci, 54 
üncü, 55 inci ve 56 ncı maddeler var. Şimdi, bunu İktidarın, değerli arkadaşların ve Meclisin 
takdirine sunuyoruz; fakat, amaç bu ise bu 82 maddeye niye gerek duyuldu?. Dolayısıyla, tı
kanma oldu... Bu buradan Meclisten de gözüküyor, şu saatlere kadar çalışılıyor... 

Eğer öyle bir durum düşünülseydi 82 maddeden bu 5 madde bir paket halinde, diğer mad
deler de bir paket halinde getirilebilirdi. Meclis çalışıyor gösterilsin diye mi düşünüldü yoksa 
başka bir amaç mı güdüldü; ben bunu bir türlü anlayamadım. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanının yetkileri Anayasada belirtilmiştir. Tabiî ki Anaya
sa değişmeden bazı yetkileri eleştirmemiz de uygun değildir; ama, ben basından da izledim, tekzip 
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de edilmedi, İktidara mensup bazı milletvekillerinin bazı iddiaları yar; örneğin, "Millî Güven
lik Kurulundan kuvvet komutanları çıkarılsın" diyorlar. Bunu söyleyen İktidara mensup mil
letvekilleri... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Kim, kim?.. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Basını takip ederse sayın milletvekilleri... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hangi kanattan; ikisinden de mi, yoksa birinden mi? 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Ben bu kadar söylemeyi kâfi görüyorum; araştırma 

yapsınlar; basında vardir. Bunu bilhassa asker mahreçli o kaynaklı arkadaşlar ifade ettiler; da
ha da anlamlı oldu. Kuvvet komutanlarının Millî Güvenlik Kurulundan çıkarılması, bunun ye
rine ana muhalefet partisi başkanının veya diğer muhalefet parti başkanlarının katılması şek
linde öneriler oldu. , 

Şimdi, daha sivilleşmenin yanında, bakıyorsunuz, burada, "Genelkurmay Başkanının gös
tereceği lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanının teklifi, Başbakanın onayı ile uzatılabilir" 
deniyor. 

> Değerli arkadaşlar, şimdi, maddeyi okuduğunuz zaman, sanki Genelkurmay Başkanlığı 
Millî Savunma Bakanlığına tamamen bağlı veyahutda protokolde öyle gibi gözüküyor; ama, 
bakıyorsunuz, bir de devlet protokolü var... Devlet protokolüne baktığınız zaman -baştan aşa
ğı onaylanmıştır, halen de yürürlüktedir- Cumhurbaşkanı, ondan sonra Meclis Başkanı ora
dan Başbakan, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanı sonradan gelir. Bu 
konularda uygulamada bir takım çelişkiler olduğunu müşahede etmekteyim. Onu Yüce Mecli
sin takdirine sunuyorum. Bu çelişki için yasal düzenleme yapmaları -kendilerinin söylediği gibi-
gerektiği inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, "eğitim ve manevra süreleri birbuçuk ayı geçemez" kaydı 
var. Bu süre ancak eğitim ve manevra için. Yeni bir asker göreve geliyor -biraz önce de arz etti
ğim gibi, size sunduğum gibi- asteğmene altı ay eğitim öngörürken, ilkokul mezunu olmayan 
erleri üç ayhk bir eğitimle olağanüstü hal bölgesine gönderiyoruz ve bunlar eğitimsizlikten do
layı orada müessif olaylara, can kaybına sebep oluyorlar. Bu konuyu da, yine, altını çizerek 
işaret etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının yerine, örneğin bir vergi reformu yasasının ivedilikle gün
deme getirilmesi lazım. O zaman, Meclisin bu-sıralarının tamamen dolu olacağı, heyecan ve 
çalışma şevkinin daha çok olacağı düşüncesindeyim. 

Sık sık tabiî afetler oluyor... Buna ilişkin bir tarım sigortasının zorunlu olarak yapılması 
gerekir. Hükümet, nedense bunlara hiç el atmıyor. 

Sayın Bakanımız Cevheri söz verdiler... Ben bu kürsüden, "Edirne'de Muş'ta tabiî afet 
oldu" dedim. Benim bu sözümden sonra Sayın Bakan, sağ olsunlar, gittiler, bölgede inceleme 
yaptılar ve yasaya göre, yüzde 55'Ieri geçen zarar-ziyan olduğunu belirlediler ve "tohumu ucuz 
vereceğiz, borçları affedeceğiz, hayvan kredisi vereceğiz" dediler'(•') 

Şimdi bu kürsüden söylüyorum... 
Değerli milletvekilleri, belki bu maddeyle ilgili değil diyeceksiniz; ama, ben size söylüyo

rum, o daha ivedidir; Edirne'nin Enez İlçesi, Lalapaşa İlçesi ve Edirne'nin Merkez İlçesine bağlı 
köylere, maalesef, verilen vaat şeklinde yardım yapılmamıştır. Bunu, DYP'li, SHP'li, ANAP'-
h, DSP'Ii ve CHP'Ii seçmenler bekliyorlar, ben de size duyuyorum... İlgilenmenizi beklerim. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Maddeyi o şekilde değiştirelim... 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Sayın Sayın, bunlar, tabiî birtakım şeyler yapar... 
Yalnız, burada SHP'li arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — SHP'den kimse yok ki... 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Duyarlar; dışarıda çay içerken herhalde izlerler, din

lerler. I 
Bu arkadaşlarımı ileride, Cumhuriyet Halk Partili olarak biz onları savunurken, biz dahi 

güçlükte kalacağız. Bunu niçin söylüyorum?.. Lütfen, 73 ve 74üncü maddeyi iyice okusunlar 
-Sayın Algan Hacaloğlu'nun belirttiği gibi- basına yansıdığı şekilde değildir, burada kamufleli 
bir durum vardır; bunu seçmenine izah edemezler. Bu konuda SHP'li arkadaşlarımın çok müşkül 
durumda kalacaklarını, altını çizerek ifade ediyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Seçmenleri kalmamış zaten; hiç önemli değil, izah 
etmezler... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Madde çok güzel izah edildi. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Bu konuda partimiz, adına birtakım önergelerimiz 

olacak. Tutanaklara geçmesi için biz buradan şunu her zaman belirteceğiz : Bu tasarının bu 
şekliyle geçmesi halinde, SHP'li arkadaşlarımızın ve partilerinin çok güç durumda kalacağını 
ve bunu seçmenlerine izah etmekte güçlük çekeceklerini belirtiyorum. Vergi affında da, çiftçi 
borçlarının affında da konuyu izah etmekte güç durumda kaldılar; bunu da buradan yine söy
lemiştim... 

O zaman, Rahmetli Kahveci konuşmamı çok dikkatli dinlemişti. Kendisini burada tekrar 
anmayı bir görev addediyorum; merhuma saygım sonsuzdu. 

O yasa çıkmadan evvel, Edirne'nin 100 köyünü gezdim, araştırma yaptım. Q zaman yasa 
çıkmamıştı. Bütün partilere mensup köylülere sordum; kimler faydalanır diye ankete benzer 
bir çalışma yaptım. Bu tasarının yasalaşması halinde, -faizleriyle beraberdi çünkü- bundan ya
rarlanacak, köyde, ya bir kişi var ya da hiç yok dedim; aksine, ondan yararlanacak o bir kişi 
de, hani nasılsa, böyle bir borç veriliyor, ben de alayım demiş; ama... 

(Mikrofonu otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Eler, 1 dakika süre veriyorum; son cümlelerinizi ifade buyurun efendim. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bunu alan kişinin de, köyde, köylünün kendi arasındaki kıyasa göre, diğerlerinden daha 

iyi maddî durumu, olanakları var. Köylü, kendi arasındaki kıyaslamayı bu şekilde yapar. 
Şimdi, duyarlı bir vatandaş olarak -ben daha fakirim, benim hiç hayvanım yok veya bir 

hayvanım var- ben gidip ödüyorum, eşimin bileziğini bozdurarak veya bir hayvanımı satarak; 
ama 10 hayvanı olan var, 1 traktörü olan var, 100 dekar tarlası olan var, o ödemiyor; ödemedi
ği için onun borcunu affediyorsunuz, borcunu zamanında ödeyene herhangi bir şey yok!.. Bu, 
Hükümetin şahsında devlete olan güveni de sarsar demiştim ve sarstı da. 

Benim seçim yöremde "nasıl olsa vergiler affediliyor, ödemeyelim" diye bir düşünce var 
arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarımı, bunu iktidar partilerine mensup olan... 
(Mikrofonu otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ı BAŞKAN — Sayın Eler, üzgünüm... 
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HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Eler. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ergün Güner, buyurun efendim. 
HÜSNÜ DOĞAN (tstanbul) — Sayın Başkan, şahsı adına ikinci söz isteyen kim? 
BAŞKAN — Şahsı adına söz alanları sırasıyla okuyorum : Sayın Engin Güner, Sayın Hüsnü 

Doğan, Sayın Naci Ekşi, Sayın Esat Bütün söz talebinde bulunmuştur; ancak, İki sayın üyeye 
söz verme imkânımızın olduğu takdir olunur... 

Sayın Güner, süreniz 5 dakikadır efendim. 
Buyurun. 
ENGİN GÜNER (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 3 üncü maddedeki mantık 

da, bu kanun tasarısının diğer maddelerindeki mantıktan farklı değil. Burada da değiştirilmek 
istenen husus, Bakanlar Kurulunun yetkisinin bir Bakana -maddedeki şekliyle Millî Savunma 
Bakam- ve Başbakana bırakılması. Yani Bakanlar Kurulu devreden çıkarılmakta, Millî Savun
ma Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile, meşhur 1111 Sayılı Askerlik Kanununa ait bu 
kadar önemli bir konuda, karar yetkisi, sadece ilgili Bakan ve Başbakana bırakılmakta. 

Daha önce de bunun tehlikelerine dikkat çekmeye ve bunu ifade etmeye çılıştım. Benden 
önce konuşan arkadaşım kısaca bahsetti, ama tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. 

Her şeyden önce, Anayasanın 6 ncı maddesinde, "Hiçbir kimse veya organ kaynağını ana
yasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz" ibaresi açık bir şekilde yer almaktadır. 

8 inci maddede de,''Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara
fından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" denmektedir. 

Bunun dışında, 104 üncü maddede; 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil 

etmek, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Genelkurmay Başkanını atamak, 
Kararnameleri imzalamak" yetkileri de Cumhurbaşkanına verilmiştir. 
Yine 112 nci maddede -hepsini okumayacağım- "Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı 

olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini göz
etir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur" ibaresi vardır ki, bu, 
çok önemli bir husustur. < 

Yine 119 uncu maddede, "Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik buna
lım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurtiun bir veya bir
den fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir" 
denmektedir. 

• . . . ' * 

Anayasada, kısaca arz etmeye çalıştığım bu maddelerinde de görüleceği gibi, kuvvetler 
ayrımı ilkesi çok önemli bir yer tutmaktadır; yasama, yürütme ve yargı arasında ahenkli bir 
çalışma öngörülmüştür. Yasama ve yürütme arasında zaman zaman çıkabilecek sorunların en 
uyumlu şekilde giderilmesinden de Cumhurbaşkanı sorumlu ve yetkili kılınmıştır. 

Bütün bunları söyledikten sonra, Bakanlar Kurulunun önemi zaten kendiliğinden ortaya 
çıkmakta. 

Bu kanun tasarısıyla yapılmak istenen ise, yürütmede iki başlılığı, yani yürütmede temel 
iki organdan biri olan Bakanlar Kurulunu tamamen devre dışı bırakmaktır. 
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Biraz önce de arz etmeye çalıştım; bu devre dışı bırakma, özellikle bir Koalisyon Hükü
metinde daha da büyük önem arz etmekte. Çünkü, bir Başbakan Yardımcısı vardır, Koalisyon 
ortağı olan Partinin bakanları vardır, Hükümet politikası bvir Koalisyon Protokolü üzerine ku
rulmuştur... 

Bakanlar Kurulunu bunun tamamen dışında bıraktığınız anda, bu Hükümetin başının her 
istediği yapılacak anlamına gelmektedir ki, Koalisyonun diğer ortağının görüşlerinin atınması, 
önüne gelecek her konuda fikir beyan etmesi, bu şekilde önlenmiş olmaktadır. Bunu SHP'li 
arkadaşlarımın dikkatlerine bir kere daha sunmakta fayda görmekteyim. 

tşin daha önemli tarafı, devlet sistemini, rejimi ilgilendiren tarafıdır. Bakanlar Kurulunun 
-yani Anayasasının Hükümet politikasını müştereken uygular dediği Bakanlar Kurulunun- dev
reden çıkarılması, bunların çok daha ötesinde, önemli bir husustur. 

Bu kadar büyük bir sorumluluğu, bir Bakanın ve Başbakanın sırtına yüklemek, muhak
kak ki, ileride telafisi mümkün olmayan ciddî bunalımlara, ciddî sorunlara yol açacaktır. 

Bu bakımdan, daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi, bu kanun tasarısının memleketi
mize fayda getirmeyeceğini; aksine, bunalım yaratacağını, sorunlar yaratacağını, rejim sorunu 
yaratacağını tahmin etmekteyim. Bu bakımdan da, kanun tasarısının geri çekilmesinde yarar 
görmekteyim. . • ' • 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 
Sayın Doğan, buyur efendim. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Konuşmayacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi?.. Yok. 
Sayın Bütün, buyurun. 
Sayın Bütün, süreniz 5 dakikadır. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de birkaç 
cümle söylemek istiyorum. 

Bugün burada yaşadığımız manzara, gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygın
lığına gölge düşürecek hale gelmiştir. 150 kişiyi çok büyük zorlamalarla bulacak hale geldik. 
Bunda, tabiî, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve ondan önce de aylardır Mec
lisin gündemini tıkayan Hükümetin sorumluluğu büyüktür. 

Şu anda, gündemin "Kanun Tasarılarıyla Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının 
8 inci sırasındaki tasarıyı görüşüyoruz. Gündemdeki tasarılar hep yarım bırakılıyor, gündem 
hep tıkanıyor... Böyle devlet, böyle icra olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, milletin 
umudu ve icra yapmak durumunda olan Hükümetin böyle bir şey yapması, kendi kendisiyle 
çelişkili olduğunu göstermektedir. 

Bir kanun tasarısının böyle, biraz görüşülüp yarım bırakılması, bence çok yanlış bir du
rumdur. 

Bu tasarının birçok maddeleri, aslında Hükümetin icraatını artıracak durumda, o neden
le de desteklenecek durumda; ama, öyle bir şey getiriliyor ki, daha önce söylenen sözlerin tam 
tersi yapılıyor... Sayın Başbakan, daha önce, "devletin tepesinde kavga istemem" dedi; çok 
güzel bir' şey; ama, bu tasarı öyle bir şekilde getiriliyor ki, Cumhurbaşkanıyla Başbakan ve 
Bakanlar Kurulu arasında bir kavga yaratılıyor. Hangi tarafın destekleneceği belli olmuyor. 
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Aslında, bu tasarıdaki bir çok hususlar, Hükümetin kendi arasındaki bir mesele. O şekil
de gelse, böyle bir kavga ortamı yaratılmasa, bir günde iki günde geçecek; ama bu, böyle bir 
kavga ortamında yapılıyor.,. Bir tara'f bunu engellemeye çalışıyor, bir taraf çıkarmaya çalışı
yor... Zorla peynir gemisi yürümediği gibi, kaplumbağa hızıyla da bu kanun tasarısı geçmez. 

Mesela, bugün, iki oturum olarak çalıştığımız halde, anacak 3 üncü maddeye gelebildik. 
Şimdi, böyle olursa, bu 80 gün eder. 80 günü de -iki oturum yapmamız halinde bile- ancak 
yedi ay olarak hesaplıyorum. Yedi ay demek, bu dönem bitecek, öbür döneme başlayacağız 
demektir. ' 

Şimdi, bu geçmeyecek!., öyleyse, eğer Hükümet gerçekten icraat yapmak istiyorsa -ki, 
biz de destekleyeceğiz birçok noktada- şimdi, bunu bir kavga ortamından çıkarması lazım, ön
celikle, Cumhurbaşkanıyla ilgili by-pass'ları bir ayrı, diğerlerini bir ayrı getirdiği gün bu icra 
yürür; ama bu, böyle değil. Sanki -bir çok milletvekilinin söylediği gibi- Meclisin önü tıkana
cak gibi. Yani, Meclis, kamuoyunda, çalışamaz vaziyete getiriliyor. Yani, bunda en başka ken
di kendimize ve mensubu olduğumuz Parlamentoya bence kötülük ediyoruz. 

Zorluyoruz... Diğer grup da yoklamaya zorluyor... Birçok noktada gruplar arasında bir 
anlaşmazlık var. Bir İnsan Hakları Bakanlığı Yasa tasarısı geliyor; bir taraf direnişte (!) 

Yani, öncelikle gruplar kendi arasında bu kanun tasarılarını görüşmeli ve bunlar ondan 
sonra buraya gelmeli; yani bir mutabakat sağlanmalı; ama, birtakım şeyler yapmak için illâ 
burayı bu şekilde zorlama, bence demokrasinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millet ira
desinin aleyhine bir durumdur. > 

; Türkiye Büyük Millet Meclisinden, milletimiz çok şey beklemektedir. Bugün, yeri geldiği 
zaman, bütün yetkililerimiz, Adriyatik Denizinden Çin Şeddine kadar Türk birliğinden bah
setmektedir. Oranın kalbi de Ankara'da atmaktadır. Ankara'da atan kalbin ona gerekli şekilde 
can vermesi lazım, kan vermesi lazım, örnek olması lazım. 

Bir bakıyoruz -Meclis çalışmaya eylül ayında başladı- Meclisin bugüne kadar çakardığı 
kanun sayısı parmakla sayılacak kadar az. Bu hızla gidefse, bu Meclise, bu sisteme, Türk hal
kının, Türk Milletinin güveni kalır mı?.. 

Şimdi, bunu çalıştırması gereken de başta, iktidardır. Bu noktada bence yanlış yapıyor 
diyeceğim, ama belki ağır gelir... Olmuyor, yani gitmiyor... Bu şekilde bütün maddeler tıkanıyor. 

Sonra, gündem her gün alabora ediliyor. Gerektiği şekilde, bunun üzerinde çalışma olmu
yor. Bilemiyorum yani... Hükümetin bu noktada dikkatini çekiyorum. Yani, bu kanun tasarısı 
çekilmeli. 

Ben biliyorum, mesela 60-70 maddesini inceledim, iki günde geçer. Gerçekten de herkes 
bunu söylüyor. Geri kalanları da, gerekli şekilde bir anlaşma yapılarak geçmesi gereken du
rumlarken, birtakım zorlamalara, birtakım kavgalara neden oluyor... Ben, bunu burada arz 
etmeyi bir görev biliyorum. 

Diğer taraftan, mensubu olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisini yükseltmemiz lazım. 
Demokrasinin de, şeffaflığın da, katılımın da esası budur. Bunu yükseltip, millete örnek olma
mız lazım. Görüyorsunuz basındaki yazılanları... Maalesef, milletin umudu olması gereken, 
örnek olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu şekilde olaylarla da önü tıkanıyor, 
çalışmaz hale getiriliyor ve iyi örnek olamıyoruz. 

Bunu burada arz ediyor dinleyen bütün değerli milletvekillerine ve Sayın Başkanıma te
şekkür ediyorum. . , 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bütün, bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın Bütün, çoğunluğun sağlanamaması konusunda birinci kusurun Başkanlıkta oldu

ğunu ifade buyurdunuz... 
ESAT BÜTÜN (Devamla) — Başkanlıkta kusur olduğunu söylemedim Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — "Meclis Başkanlığı" dedi efendim. Bunun düzel

tilmesi lazım... 

BAŞKAN — "Meclis Başkanlığı" buyurdunuz.. Bendeniz, Başkanlığa vekâletim sırasın
da, tüm grup başkanvekillerine mektup yazarak devamın sağlanması yolunda istirhamda bu
lundum. Bunu Başkanlığın hareketi olarak ifade ediyorum. Başkanlığın gayreti olarak ifade 
ediyorum. 

Takdir buyurulur ki, Başkanlığın elinde ihzar müessesesi yoktur ve her sayın milletvekili 
bilir ki, Anayasa ve İçtüzüğün amir hükmü verdiği birinci görev yasama ve denetimdir. Yasa
ma ve denetimin meşru zemini de Genel Kuruldur. Başkanlığın, bunun dışında yapabileceği' 
bir şey yoktur. Bu, Genel Kuruldaki sayın milletvekillerinin kendi inisiyatiflerine kalıyor. Bu 
hususu, zabıtlara geçsin diye ifade ettim. \ 

Teşekkür ediyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, bu hususta bir konuyu eksik bırak
tınız efendim. Meclisin toplanamaması, az mesai yapması gibi bir durum yoktur. Sayın Hatip 
Genel Kurulu da itham etti. Meclis, tam aksine, bu Ramazan günleri çifte mesai yapıyor, gece
nin bu saatine kadar mesai yapıyor. Meclisin önünü tıkayan hadisenin ne olduğunun ortaya 
konulması ve Genel Kurulun da savunulması zatı âlinizin görevidir. Yani, sadece Başkanlığı 
savunarak bu hususu kapatamazsınız. Başkanlık olarak bu hususlarda da beyanınız ne olacak, 
merak ediyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Bütün, bir teklifiniz mi var efendim?.. 

ESAT BÜTÜN (Devamla) — Sözlerimde, kesinlikle, ne Başkanlığı ne de Genel Kurulu 
kast etmedim; fakat, fiilî durum ortadadır. "Başkanlık" kelimesini şu açıdan kullandım; Da
nışma Kurulu, Başkanlığın başkanlığında toplanıyor ve gündem alabora oluyor... Başkanlığın 
bu noktada müdahale etmesi gerektiğini söyledim. Yoksa, Başkanlığı, Genel Kurulu çalıştır
madığı şeklinde bir zan altında bırakmak için söylemedim. Zaten konuşmamın içerisinde, Ge
nel Kurulun nasıl çalışmadığı, nasıl tıkandığı vardır. Dolayısıyla, ne Genel Kurulu ne de Baş
kanlığı suçlamak istemedim. Ben, bizatihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve Ge
nel Kurulun yükselmesi, çalışması ve ileri gitmesi gerektiği şeklinde konuştum; konuşmamın 
bütün içeriği bundan ibarettir. 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bütün. 
Sayın Korkmazcan, zatı âliniz çok güzel ifade buyurdunuz; Üç gündür, hep beraber, saat 

13.00'ten ertesi günün 01.00'ine kadar çalışıyoruz; karar veriliyor ve Genel Kurula devam eden 
arkadaşlarımız da bu süre arasında gereken gayreti gösteriyorlar... Genel Kurulu tenzih ve tez
kiye ederim. 

Değerli milletvekilleri... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Hükümet adına kısa 

bir söz almak istiyorum... 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, yerinizden ve çok kısa... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır, oradan konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri; aslında bu tasarının görüşülmesi sırasında hiçbir şekilde söz almak düşüncem olma
dı; ancak, burada iyi niyetle eleştiride bulunan bir arkadaşıma cevap vermek ve gecenin bu 
saatinde Başkanımızın -esasen Başkanımız, birleşimleri, çalışma süresinin dolmasına 10-15 dakika 
kala kapatmayı mutat hale getirdiği için- diğer işlemlere geçmeyeceğini de düşünerek, bu 5 da
kika içerisinde bir şeyler söylemek istedim. 

Değerli arkadaşlar, biz burada "Başbakan-Cumhurbaşkanı" kavgası yapmıyoruz; ama, 
Cumhurbaşkanı kavgası yapanlar var. O Cumhurbaşkanı ki, Türkiye'de başkanlık sistemini 
teklif ediyor ve Türkiye'nin probleminin, karar mekanizmalarının çok uzun prosedürlere tabi 
olmasından dolayı, karar almakta uzun zaman harcanmasının olduğunu söylüyor.!;. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — O, Anayasa konusu... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir saniye efendim!.. 
Eğer burada konuşan arkadaşlar sözlerinde samimî iseler ve o arkadaşlar Türk Anayasa

sını kavramışlarsa, ben istediğiniz cezaya razıyım. Zaten Anavatan Partisi mensubu arkadaşla
rımız. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasını hiçbir zaman kavramadılar. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz kavradınız mı?! 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O sizin hüsnükuruntunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) ~ Buriun, sizin, Anayasadaki yo

rumlarınızla falan hiçbir alakası yoktur. Kararnamelerin hangilerinin Cumhurbaşkanına gide
ceğini kanun tayin eder. Anayasada kararname tarif edilmemiştir; bu bir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, "Bakanlar Kurulu devreden çıkarılıyor" diye bağıran bu 
değerli arkadaşlarımız var ya, bunların döneminde Hükümet altı ayda bir toplanmıştır. Bizim 
dönemimizde Hükümet 460 günde 97 toplantı yapmıştır; yani 5 günde bir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Toplandınız da ne yaptınız?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dahasını söyleyeyim değerli ar

kadaşlar, bunları bilin, biz burada şahit olmuşuzdur; bu arkadaşlar burada boş kararname im
zalamıştır, boş kararname (!) Başbakanlık onları kullanmıştır... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doğru. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, siz onların bağırmalarına 

bakmayın; biz onların ne olduğunu biliyoruz. Onun için, arkadaşlarımızın dertleri, Bakanlar 
Kurulu falan değil... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz, imzaladığınız kararnamelerdeki imzalarınızı in
kâr ettiniz... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Zaten, Bakanlar Kurulunun müş
terek sorumluluğu var; ama, her bakanın -bakanlık bir ihtisas bölümü olduğuna göre, devletin 
belli bir işini yürüttüğüne göre- sizinle doğrudan ilgili olmayan yüzlerce binlerce kararnameye 
sırf Bakanlar Kurulu kararı diye imza atmasının ne Türkiye Cumhuriyeti Devletine, ne devle
tin işleyişine, ne Anayasasına, ne nizamına, ne düzenine bir faydası vardır. Siz burada kanun 
koyar, koyduğunuz kanunla, bir odacının tayinini de Cumhurbaşkanına imzalatabilirsiniz, bunu 
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kararname haline getirebilirsiniz. O, netice itibariyle, Meclisin kararname tarifinden veyahut 
koyduğu kararname unsurlarından ortaya çıkar. 

Efendim, neymiş; Hükümetin bir kanadı bu işten dışlanıyormuş... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Rahatsız mı oldunuz?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Beyler, biz burada hükümetlere 

göre kanun çıkarmıyoruz. Biz, Türkiye Cumhuriyetini, üçlü kararname, Bakanlar Kurulu ka
rarı ve bakanlıkların yapabilecekleri işler açısından biraz daha az formalitelere bağlayarak ça
lıştırmaya çalışıyoruz, işletmeye çalışıyoruz. 

Başbakan yetki topluyor muş... Yaa, öyle mi?!.. Başbakanın mevcut kanunlarda imza yet
kisi yok mu; yeni mi alıyor Başbakan imza yetkisini? Başbakanın sunmadığı bir kararnameyi 
Cumhurbaşkanı imzalayabiliyor mu?.. Hayır! O halde niye bağırıyorsunuz?!. 

Başka bir şey daha söyleyeyim : Açın Anayasayı, bir düzgün okuyun evvela... 105 inci mad
deyi açın... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Önce sen düzgün oku... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Anayasanın 105 inci maddesinin 

birici fıkrasında der ki... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, müdahale edin efendim lütfen!.. Mü

dahale edin!.. Bir bakanın, bu şekilde, milletvekillerine hitap etme hakkı yoktur... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Var, var... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Önce konuşmasını öğrensinler... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Anayasayı iyi okuyun... 

BAŞKAN — Sayın Bakan... | 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sen oku, sen oku!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bak, ben okudum; anlatacağım 

size. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sen oku önce... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Otur da dinle!.. Ben size anlata

cağım... Otur!.. i 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Senin hakkın yok buna. önce terbiyeni takın o kür

süde sen; Mecliste konuşmasını öğren. Bakan olmuşsun ama adam olmamışsın!.. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli... 
Sayın Bakan... 
Gecenin bu saatinde... Rica ediyorum efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın Grup Başkanvekiline, söy

lediği "adam olmamışsın" sözünü iade eder, teessüflerimi sunarım... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İstediğin kadar sun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum... Süremiz de dolmak üzere... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben bir şey anlatıyorum Sayın 

Başkanım; bakınız... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu kadarıda yeter artık!.. Ne anlatıyorsun?!. Doğru 

dürüst anlat da dinleyelim... 

— 347 — ' 



T.B.M.M. B : 77 4 . 3 . 1 9 9 3 0 : 4 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dört saatür sabırla dinledim, hiçbir 
şey söylemedim; şimdi, onların söylediğine cevap veriyorum, cevap hakkımı kullanıyorum... 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, toparlayın lütfen efendim, taporlayın; süre bitmek üzere. 
MAHMET ALİ YAVUZ (Konya) — (Kütahya Miletvekili Mustafa Kalemli'ye hitaben) Utan 

utânL 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sen utan bir defa!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, hayır; oturun... 
BAŞKAN •— Lütfen... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) -r- Ne diyorsun sen!. 
BAŞKAN — İdare amirleri... 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) — Çirkeflik yapma!.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Gecenin bu saatinde; ayıp be!.. Yakışıyor mu size!. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, lütfen... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Meclisin içine ettiniz! Olur mu!.. Bakan bu yahu, 

Türkiye Cumhuriyetinin bakanı!.. , 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya... Sayın Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ayıp be!.. Gecenin bu saatinde Bakanın bunu yap

ması ayıp be!.. v 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya... Rica ediyorum... 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Ne bağırıyorsunuz? I. 
BAŞKAN-—Sayın Daçe, rica ediyorum... 

' HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ayıp be!.. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, anlaşıldı efendim... 
Sayın Bakan, çalışma süremiz bitmek üzere; bağlayınız lütfen. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamam, bağlıyorum. 
Anayasanın 105 inci maddesinin birinci fıkrasında aynen şu cümle vardır... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — İçine ettiniz Anayasanın... 

'. ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "Cumhurbaşkanının, Anayasa 
ve kanunlarla, tek başına imzalayarak yapabileceği işler dışında bütün kararlarını Başbakan 
ve ilgili bakan imzalar" der; ama, Anayasanın hiçbir yerinde, Bakanlar Kurulunun kararlarını 
veya bir bakanın tasarrufunu Cumhurbaşkanının imzalayacağı yazılı değildir; tam tersi yazılı
dır. Yani, Cumhurbaşkanı -Hükümet ilişkisinde, hükümetin imzasının gerekli olduğu tasarruf 
Cumhurbaşkanının yaptığı tasarruftur. Hükümetin yaptığı tasarruf değildir. Onun için "iyi 
okuyun" dedim size, niye bağırıyorsunuz? Açın bir defa daha okuyun... Ayıp mı okumak?!. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Üslubunuz, üslubunuz... Nezaketli olun... Bakansınız... 
Bize, "iyi okuyun" diyemezsiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gayet tabiî; bize burada, iki gün
dür, sözüm ona anayasa dersi veriyorsunuz.., Verdiğiniz dersi evvela kendiniz öğrenin, ondan 
sonra verin... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Nezaket çerçevesinde konuşun siz... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben, nezaket çerçevesinde konu

şuyorum. 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Türkiye Cumhuriyetinin bakanısınız, bakan gibi konuşun!.. 
BAŞKAN — Sayın Yalova, rica ediyorum... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onun için, değerli arkadaşım, 

"bu iş yanlıştır" diyen arkadaşıma söylüyorum... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Biz size hakaret etmiyoruz... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz burada devletin işleyişini ça

buklaştırmak, birtakım formaliteleri... 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, kaç dakika oldu?.. 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya... 
Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamamlıyorum efendim... 
BAŞKAN — Süre uzatacağım efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamamlıyorum... 
BAŞKAN — Efendim, süre alacağım; sizinle alakalı değil; bana izin verin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hangi süre efendim? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Süre doldu efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Sayın Bakanın ko

nuşma süresinin hitamı ile "son söz milletvekilinindir" kuralına göre söz talebi vardır bu iki 
sözün sonuna kadar çalışma süresinin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Binaenaleyh, burada, ne iktidar 

kavgası, ne de Başbakan -Cumhurbaşkanı kavgası var; ama, bu kavgayı arkadaşlarımız, bu 
kanuna muhalefet ederek, demin söylediğim gerekçeyle, yani "Türkiye Cumhuriyetinde karar 
mekanizmaları hızlandırılmalıdır, bunu hızlandırmanın da bir yolu vardır : Rejimin, parlamenter 
demokratik rejimden, başkanlık sistemine doğru çevrilmesi gerekir" diyen Sayın Cumhurbaş
kanının bu görüşünün tam tersine, bir Cumhurbaşkanı -Başbakan kavgası gibi empoze etmeye 
çalışıyorlar. Yoksa, burada arkadaşlarımızın her söylediğinin cevabı vardır. Eğer susuyorsak, 
biz, bu işi kavgaya götürmek için değil, Meclisi çalıştırmak, Meclisin yasama yetkisini kullan
masını sağlamak ve bu yasama yetkisi içerisinde de devletin işleyişini sağlamak için çalışıyo
ruz. Yoksa, kimsenin gecenin bu saatinde arkadaşlarımızı böyle mübarek bir günde burada 
tutma gibi bir düşüncesi olamaz; böyle bir düşünce söz konusu değil, böyle bir tavır da söz 
konusu değil. 

Bir asteğmenin naspı veya bir köyün sınırıyla ilgili kararın Sayın Cumhurbaşkanına imza
sına neden ihtiyaç gösterdiğini arkadaşlarımızdan birisi çıkıp söyleyebildi mi? Hayır... Getiri
len kanun hükmü budur. Bu nereden gerekiyor diye söyleyebiliyor mu? Hayır... Sadece arka
daşlarımız diyorlar ki, "104 üncü made..." Bu 104 üncü madde, tadadı maddedir, yani Cum
hurbaşkanının yetkilerini tek tek saymıştır. Bunların içerisinde, kararnameleri imzalamak var
dır. Hangi kararnameleri? Kanunun Cumhurbaşkanına sunulmasını emrettiği kararnameleri. 
Onu kim tayin eder? Meclis tayin eder. Yaptığımız iş nedir? İşte, onu tayin etmektir; yaptığı
mız iş odur. (DYP sıralarından alkışlar) Buna itirazın bir anlamı yok ki.. 
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"Biz bu kanunu engellemek istiyoruz" deniliyorsa, o ayrı bir iş. Tamam, engellemek, mu
halefetin hakkıdır. Biz, buna bir şey söylemiyoruz, aksini de söylemiyoruz. Engelleyebilirsiniz; 
oyarı; ama, ikide bir mesele kişisel bazda alınarak, "efendim, SHP dışlanıyor" deniliyor. Biz, 
DYP-SHP Hükümeti kanun yapmıyoruz ki; biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden değiş-
tirinceye kadar veya yeniden kanun koyma hakkını, tadil hakkını kullanıncaya kadar yürür
lükte kalacak bir yasama yetkisini kullanmaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN—Sayın Bakan, sürenizi doldurdunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamamlıyorum. 
Onun için -değerli arkadaşım buraya çıkıp yakınmasaydı, yine söz almayacaktım- özellik

le bunları açıklamak ihtiyacı duydum. Gecenin bu saatinde beni dinlemek lütfunda bulundu
nuz, sizi yordum. 

Hepinize saygı, sevgi sunuyorum; sağo olun, var olun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Yalova. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmalarında, "samimî 

iseler" ve "Anayasayı kavramışlarsa" ifadelerini kullandılar ve bu ifadeleri bugün burada ko
nuşan hatipleri kastederek, kullandılar; sonrasında sarf ettikleri "düzgün okuyun, oturun" 
gibi laflarını kendi üsluplarına veriyorum, üzerinde durmuyorum, hele bu saatte gündeme ge
tirmiyorum; ama, "samimî iseler" sözü ve "Anayasayı kavramışlarsa" sözü öyle inanıyorum 
ki, İçtüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince sataşmayı oluşturmaktadır. Başka bir sataşmayı 
doğurmayacak şekilde söz istiyorum efendim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Dünyanın en kibar kelimeleri bunlar. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Rica ederim... 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, bu saatte... Rica ediyorum... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bu böyle yürümez, artık anlaşılıyor, erken se

çime gidelim. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder... 
Sayın Yalova, beyanınız zabıtlara geçti, mutlaka ısrarlı iseniz, size söz vereceğim. Sözleri

niz zabıtlara geçmiştir; bununla iktifa ederseniz memnun olurum; çünkü daha Sayın Keçeci-
ler'e söz vereceğim. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Israrlıyım. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Yalova, buyurun efendim. Kısa bir açıklama rica ediyorum. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Adından bahsedildi mi? Nasıl söz verirsi

niz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Konuşmacı efendim... 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, böyle Meclis idare edilmez; yanlış! 
BAŞKAN — Konuşmacı efendim... 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Bu, bir hakkın suiistimali, böyle şey olmaz! 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Yalova. Çok kısa bir açıklama rica ediyorum. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri... (DYP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yalova, kısa iki cümleyle lütfen... Gecenin bu saatinde... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Konuşma talebimde de arz etmiştim Sayın Başkanım, 

yeni bir sataşmayı doğrumak gibi bir niyetim yok; sadece, Sayın Bakan konuşması sırasında, 
"eğer samimîyseler" dediler; mefhumu muhalifinden, "samimî değillerdir" anlamı çıkar. Ha
di onu anlarım; ama, "Anayasayı kavramışlarsa" buyurdular, yanlış duymadıysam ve arka
daşlarım da yanlış duymadıysa. 

Anayasa hukuku üzerinde konuşan bir insanın, anayasa hukukunu, Anayasayı kavrayıp 
kavramadığı, Sayın Bakanın takdirinde değildir. Hele hele, üç yılı yurt dışında olmak üzere, 
sekiz sene anayasa hukukuyla ilgilenen bir insan sıfatıyla, o sözünüzü kendinize takdim 
ediyorum. 

Sabrınız için de teşekkür ederim. 
Sayın Başkanım, size de saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 

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

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

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan söz aldığı, konuştuğu için, İçtüzüğün 
62 nci maddesine göre, "son söz milletvekilinindir" kuralı çalışmaktadır ve bu kurala müste
niden Sayın Keçeciler'in söz talebi vardır. 

Buyurun Sayın Keçeciler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Keçeciler, süreniz 5 dakikadır efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu geç saatinde vaktinizi fazlaca alacak de

ğilim. Gerçekten üzüntü verici ve üzerinde çok dikkatle düşünmemiz gereken bir dönemden 
geçiyoruz, bir kanun çıkartıyoruz. Bu, üçüncü by-pass kanunu. Cumhurbaşkanının yetkilerini 
daraltmayı, Hükümet, kendisine temel şiar edinmiş ve Sayın Bakan buraya çıkıp, "bu bir Baş
bakan - Cumhurbaşkanı kavgası değildir" diyor. 

Hükümetler, elbette ki, siyasî amaçlarını gerçekleştireceklerdir; ama, hükümetlerin ama
cı, Cumhurbaşkanlarıyla mücadele etmek veya mevcut düzeni, sistemi baştan aşağıya değiştir
mek olmamalıdır. 

Bakın, Fransa'da, "cohabitation" dedikleri, bir arada, barış içerisinde yaşama formülü
nü, sosyalistler ile De Gaulle'cüler gayet rahat gerçekleştirdiler ve Fransa'da bu manada önem
li ilerlemeler de sağladılar. Türkiye'de de bunu gerçekleştirebilmeliydik. 

Sevdiğiniz insan için kanun çıkarıyorsunuz. "Başbakanlık Müsteşarını seviyoruz" diyor
sunuz, "65 yaşında emekli olmasın, uzatalım süresini; mevzuatı değiştirelim. Ne yapalım?.. 
Kanun çıkaralım" diyorsunuz. Sevmediğiniz insan için kanun çıkarıyorsunuz "Adalet Bakan
lığı Müsteşarını sevmiyoruz, onun için özel bir kanun çıkaralım" diyorsunuz. 
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Cumhurbaşkanını sevmeyebilirsiniz; ama, Cumhurbaşkanlığı makamını kabul etmeye, say
maya ve o makama karşı saygılı olmaya mecbursunuz. Düzeni tepeden, tırnağa değiştirecek, 
baştan aşağıya Cumhurbaşkanını yok farz edecek, yok hükmüne getirecek kanunlar getiri
yorsunuz. V 

Bakın, gecenin bu saatinde tartışılan bu kanun tasarısında hakikaten yanlışlık var. Bu yan
lışlıkları düzeltmiyoruz da, birtakım sıkıntılara giriyoruz. Bu görüşülen maddeye göre, eğitim 
veya manevra çağrısıyla, vatandaşımızı çağırabileceksiniz. Bir vatandaşımız evine gidecek, bir 
celp pusulası: "48 saat içerisinde veya şu kadar saat içerisinde git, Trakya'daki veya Güneydo
ğudaki manevraya katıl." "Bunun süresi birbuçuk ayı geçmez" diyorsunuz, güzel; ama, arka
sından bir hüküm koşmuşsunuz : "Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî 
Savunma Bakanlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile lüzumu kadar uzatılabilir." Lüzumu ka
dar ne kadar uzatılır? tki sene uzatılabilir mi mesela? Belli değil, tasarı metninde belli değil. 
îki seneye kadar da uzatılabilir, üç seneye kadar da uzatılabilir. Böyle belirsiz hükümleri getiri
yorsunuz, gecenin bu geç saatinde geçiroyursünuz ve vatandaşımıza çok büyük mükellefiyetler 
yüklüyorsunuz. Bunları söylemek için çırpınan muhalefeti de, kanunu engellemekle suçluyor
sunuz. Yanlış yapıyorsunuz beyler! 

Bakınız, Cumhurbaşkanını sevmeyebilirsiniz; ama, Cumhurbaşkanlığı makamını kabul et
meye mecbursunuz. Her rejimde, bir devlet başkanlığı sistemi vardır, kanunları düzenleyen bir 
sistem vardır. Eğer, parlamenter sistem geçerliyse, bu sistemde de, cumhurbaşkanı olacaktır 
ve cumhurbaşkanı kanunları imzalayacaktır, cumhurbaşkanı kararnameleri imzalayacaktır ve 
cumhurbaşkanı, yürütmenin bir parçası ve devletin başı olarak, devletin birlik ve bütünlüğünü 
temsil, eden kişi olarak, asgerî yetkilere sahip olacaktır. 

Üçüncü by-pass kanun tasarısının Meclisin huzuruna getiriyorsunuz ve çıkıyorsunuz, "dev
letin çatısında kavga yaptırmam, kavganın müsebbibi biz değiliz" diyorsunuz! Kim ne söylerse 
söylesin, kavganın müsebbibi bugünkü İktidardır. Mademki, parlamenter sistemde, iktidarlar, 
Meclisteki çoğunluk partilerinden sorulur ve memleketin yönetiminin asıl sahibi sizlersiniz, o 
halde, Türkiye'deki bu kavganın sorumluluğu da doğrudan doğruya size racidir. 

Sayın Bakanın, gecenin bu geç saatinde burada ifade ettiği cümleleri esefle karşıladık. "Sizin 
zamanınızda hükümet altı ay toplanmıyordu" dedi; bu doğru değildir. Bizim iktidar dönemi
mizde, hükümetler, zamanında toplanmıştır ve süresi içerisinde kararları almıştır. Bizim za
manımızda, hiç değilse, olağanüstü halin uzatılması sebebiyle, yanlış, aslı olmayan sahte belge 
düzenlenmemiştir! (ANAP sıralarından alkışlar) Evvela daha, o belgenin hesabını vermedi
niz. O belgenin hesabını burada vereceksiniz, onu bekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) •—Boş kararnameler var mıydı?!.. 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Çalışma süremiz dol

muş ve çeyrek saat de geçmiştir. Zannedildiği gibi, çalışma süresinin bitimine çeyrek kala birle
şimi kapatmak mutadımız değildir! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dün öyle oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — (11/17) esas numaralı gensoru önergesini ve olağanüstü hal ile ilgili Başba

kanlık tezkeresini görüşmek için, 9 Mart 1993 Sah günü, alınan karlar gereğince saat 14.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01.15 
—— e 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, kamu konutlarına ilişkin Başbakandan so

rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/730) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

Uluç Gürkan 
Ankara 

1. Kamu Konutları Kanunu Kapsamı içinde olan yurt içindeki konutların toplam sayısı 
kaçtır? 

2. Yurt içindeki toplam kamu konutu sayısının toplam memur sayısına oranı nedir? 
3. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kullanımına tahsis edilen kamu konutu toplam 

sayısı (ülke içindeki) nedir? Ve bu sayının toplam subay ve astsubay sayısına oranı nedir? 
4. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan tüm personele (Ülkenin her yerin

deki öğretmen, yönetici, memur, vb.) tahsis edilen kamu konutu sayısı kaçtır? Ve bu sayının 
personel sayısına oranı nedir? 

5. 1992 yılında, kamu konutlarının bakımı, onarımı, genel giderleri için ne kadar harca
ma yapılmıştır? 

6. 1993 yılı içinde, ülke içindeki kamu konutlarından alınacak en düşük ve en yüksek 
kira bedeli ne kadardır? 

7. İstanbul Ataköy'de, 5. Kısımda E 1-5 Blok'ta 43 numaralı dairenin rayiç kira bedeli 
ne kadardır? Bu dairede oturan kamu görevlisinden alınan kira ne kadardır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 4.3.1993 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.MEG.0.13/3100-901/9918 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.1.1993 tarih ve 

B.02.0.KKG/106-2628/01396 sayılı yazısı. 

Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle Ankara Milletvekili 
Sayın H. Uluç Gürkan tarafından sorulan ve Sayın Başbakan tarafından tarafımızdan cevap
landırılması uygun görülen ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımızda Kamu Konutlarına ilişkin belgeler ile Millî Savunma Bakanlığı ve İstan
bul Valiliğinden alınan bilgilerin tetkiki sonucunda; 

1. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına dahil Yurt içindeki toplam konut sa
yısı 280 923 adettir. 

2. Toplam kamu konutu sayısının toplam memur sayısına oranı % 12,77 dir. 
3. Millî Savunma Bakanlığına tahsisli konut sayısı 48 442 adet olup, personel sayısına 

oranı °/o 49,03 dür. 
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4. Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli konut sayısı 55 984 adet olup, personel sayısına ora
nı % 12,5 dır. 

5. Kamu konutlarının bakınuve onarım giderleri konutun tahsisli olduğu idare tarafın
dan Bütçe Kanunundaki 300 ve 700 harcama kalemindeki ödeneklerle karşılanmaktadır. Bütçe 
tekniği açısından bu harcama kalemlerinde yer alan ödenekler yalnızca kamu konutlarının ba
kım ve onarımı için kullanılmayıp, hizmet binalarının sosyal tesislerin bakım ve onanmları 
da bu harcama kalemindeki ödeneklerden karşılanmaktadır. Bu itibarla kamu konutları için 
harcanan miktar hakkında bilgi verilememektedir. 

6. 1993 yılında kamu konutlarından beher metrekare için, kerpiç, ahşap, bağdadi ve ben
zerlerinden İ 000. - TL., kalorifersizlerden 1500. - TL., kaloriferlilerden ise 2 000. - TL. kira, 
1 500. -TL. yakıt bedeli alınmakta ve alınan kira bedeli konutun cins ve yüzölçümüne göre 
hesaplanmakta ve brüt inşaat alanının 150 m2 den fazlası dikkate alınmamaktadır. 

7. Ataköy 5. kısım EI-5 Blok, 7. kat, 43 no.Iu dairenin rayiç kira bedelinin 4 500 000. 
- TL. civarında olduğu belirtilmiş olup, içerisinde oturan kamu görevlisinden 1993 yılı itiba
riyle aylık 448 000. - TL. kira tahsil edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 21 Ekim 1991'den buyana Ziraat Bankasından 
100 milyonun üzerinde kredi kullanan kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/759) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için de

laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Gaffar Yakın 

Afyon 
1. 21 Ekim 1991 tarihinden bu yazılı sorunun cevaplandırıldığı güne kadar Ziraat Ban

kasına 100 milyon üzerinde ödenmemiş kredi borcu olupta erteleme ve yeni ödeme planı yapı
lanlar kimlerdir? 

2. Kimin ne kadar kredi borcu hangi şartlarla ertelenmiştir? Yeni ödeme koşulları neler
dir? Lütfen tek tek belirtiniz. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 4.3.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/04207 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1.2,1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/759-3539/16470 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri Ziraat Bankasına 

100 milyon liranın üzerinde ödenmemiş kredi borcu olupta ertelenen veya yeni ödeme planına 
bağlananlarla ilgili soru önergesi tetkik edilmiştir. 
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Bilindiği.gibi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 95 inci maddesi, başka bir kaynaktan kolayca 
öğrenilmesi mümkün olan veya tek amacı istişare sağlamak olan konulan ve konusu evvelce 
Başkanlığa verilmiş bulunan bir gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağım hükme 
bağlamıştır. Bu hükmün Yürütme organının denetiminin hangi sınırlar içinde yapılabileceği 
meselesine açıklık getirildiği düşünülmektedir. Diğer taraftan aynı tüzüğün 103 üncü maddesi 
Devlet sırları ile ticarî sırları Meclis araştırması dışında tutmaktadır. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi'nin Yürütme organı üzerindeki denetiminin, konunun Devlet sırrı ya da ticarî sır olması 
durumunda işlemeyeceğini öngören bu maddenin, Parlamentonun Hükümet üzerindeki dene
timini temin eden soru, Genel Görüşme, Gensoru ve Meclis soruşturması gibi denetim araçları 
bakımından da geçerli olduğu düşünülmektedir. 

Mevzuatımız da ticarî sırların saklanmasını, ilgililer açısından bir mükellefiyet olarak ka
bul ederek aksine davranışları cezalandırmaktadır. Nitekim, Türk Ticaret Kanunu'nun 57 nci 
maddesinin (8) numaralı bendi, Ticaret sırlarından haksız yere faydalanılmasını veya bunların 
başkalarına yayılmasını haksız rekabet olarak değerlendirmektedir. Bankalar Kanununun 83 
üncü maddesi sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Bankaya ya da müşterilerine ait sırları, 
bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan Banka mensupları
nın cezalandırılmasını öngörmektedir. 

Bu nedenle teklifle istenen bilgilerin ticarî sır niteliği taşıması ve Bankalar Kanununun 
83 üncü maddesine göre sırların saklanması zorunluluğu karşısında ilgili soru önergesinin ce
vaplandırılması hukuken mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cavit Çağlar 

Devlet Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, tstanbul-Eyilp İlçesi Çiftealan Köyünün statü
süne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/848) 

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

delaletlerinizi arz ederim. 
Mustafa Baş 

İstanbul 
1. İstanbul İli Eyüp İlçesi Çiftealan Köyünün köy statüsünün sona erdirilmesi, harita

dan kaldırılması düşünülüyor mu? 
Bakanlığınızda bu konuda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 4.3.1993 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb..: B.0.50.İLİ.0060001/201/0-2/1464 

Konu : Tüzel Kişilik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18.2.1993 tarihli ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/848-3769/17344 sayılı yazısı. 
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İstanbul tli Eyüp İlçesi Kemerburgaz Bucağı Çiftealan Köyü tüzel kişiliğinin sona erdiril
mesi konusunda İstanbul Milletvekili Mustafa Baş tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi aşağıda mad
deler halinde cevaplandırılmıştır. 

1. Çitealan Köyünün kömür yatağı üzerinde kurulu olması nedeniyle Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının 13.8.1992 tarihli ve 756 sayılı "OIur"u ile 3213 sayılı Maden Kanununun 
46 ncı ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5/c maddeleri gereğince Kutman Ticaret Limi
ted Şirketi lehine kamu yararı kararı alınmış olup istimlak işlemleri devam etmektedir. 

2. Kutman Ticaret Limited Şirketi ile köy halkı arasında yapılan 5.10.1992 tarihli proto
kolle Çiftealan Köyünün kendi sınırları içinde bulunan ve anılan şirkete ait arazi üzerinde ye
niden inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu konudaki mevzii imar çalışması Eyüp Belediye Baş
kanlığınca yürütülmektedir. 

3. Çitealan Köyü tüzel kişiliğinin kaldırılması konusunda Bakanlığımda herhangi bir ça
lışma yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. . 
ismet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
4. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'm, Kahramanmaraş-Afşin İlçesi Tanır 

Beldesinde TMO Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/852) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından aşağıdaki sorularımın ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş İli,' Afşin ilçesi, Tanır Nahiyesi Belediye Başkanlığı seçimlerinde Sayın 
Bakan tarafından söz verilen Toprak Mahsulleri Ofisi ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 3.3.1993 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM.2-92 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kan. Kar. Md.lüğünün 18.2.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.000.02-7/852-3776/17354 

sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş'm "Tanır Nahiyesinde TMO Ajansı

nın ne zaman açılacağı" hakkındaki önergesi incelenmiştir. 
Yeni alım döneminde Tanır Nahiyesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin görevlendirilmesi ci

hetine gidilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

©^^S) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

, : ;— _̂ 
1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son günlerde ceza

evlerinde meydana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddiasıyla, Adalet 
Bakanı Seyfi Oktay hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17) (Görüşme günü : 9.3.1993 Salı) 

2. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ile SİSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul kiralanmasına iliş
kin olarak ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/15) (Görüşme günü : 16.3.1993 
Sah) 

3 
S E Ç İ M 

©^gv© 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

©-^© 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

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

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

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) . v 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14.— Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci.maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

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

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

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

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

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

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

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

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

23. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve İ5 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) . -

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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25. — Ankara MilletvekilM. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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37. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

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

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

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

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

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

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

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

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

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

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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48. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

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

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

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

52. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 10İ 
inci.maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

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

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

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

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

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

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

59. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

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

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

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

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

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

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

67. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 vel 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 
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* 1.• — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

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

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

+4, _ istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) , -

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

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

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

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

9. _ Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebekir - Ay
rancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojman
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

*11. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Baş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

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

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

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

* ıs, _ Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

16. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

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

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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*19. — îçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

20. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

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

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

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

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

25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

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

27. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - lkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

*28. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

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

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

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

*32. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Exİmbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

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

35. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'le-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

*36. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım 
ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) • ' ". • .. 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

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

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

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

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

*42. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

*43. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

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

46. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin göre
vi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

47. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlan
dırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/304) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralati ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

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

51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
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53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

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

*55. _ Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

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

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

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

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 
50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

70. — İstanbul Milletveküi Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerinde 
Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 
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71. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

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

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

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

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

*76. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tu
tumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/336) 

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

*78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

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

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

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

*82. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

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

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

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

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

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

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

89. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) . 
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90. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçe
sinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) " - ' 

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

92. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların kar
şılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

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

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

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

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

*97. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

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

*99. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

*100. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbay
can'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

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

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

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

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

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

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

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

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



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

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

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

* 112. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutla
ra ulaşan gürültü ilemücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/371) 

* 113. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

*114. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

*115. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/374) 

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

* 117. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tören
leri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/376) 

* 118. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

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

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

* 121. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşki
latı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

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

*123. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırımlar--
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

*124. — içel Milletvekili Ali Er'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

*125. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına-ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 
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*126. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

* 127. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

*128. —Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

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

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

* 131. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapı
lan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/391) 

132. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

*133. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta îline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

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

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

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

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

* 138. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta îline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi- (6/399) 

139, _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatînoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*140. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

* 141. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

*142. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

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

* 144. — RiZe Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

*145. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

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

* 147. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 
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*148. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*149. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

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

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

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

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

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

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

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

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

•*158. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

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

160. —- İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

* 161. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/542) (1) , 

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

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

*164. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gi
derek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

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

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

16 • : . . 
(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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167. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

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

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

*170. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 
1992 tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçek
leşme durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

* 171. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerleri
mize ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

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

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

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

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

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

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

*178. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan gö
rüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

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

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

*181. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve 
geliştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

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

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

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

185. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

1 7 

77 NCİ BİRLEŞİM 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

187. _ Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

188. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

189. -^Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

190. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

191. _ istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

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

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

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

195. _ İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü' soru önergesi (6/450) 

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

197. _^ Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) . 

198. _ Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

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

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

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

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

203. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
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204. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

205. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

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

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

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

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

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

.211. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya : 

pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 
212. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa

vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 
213. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si

ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 
214. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç

lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 
215. _ Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 
216. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 

atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) • 
217. —Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP istanbul İl 

Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

218. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

219. _ Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

220. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

221. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

222. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

223. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

224. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 
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225. -^ Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

226. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 

•(6/485) 
227. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 

hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

228. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

229. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yaı adananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhiüere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

232. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) ' 

233. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/491) 

234.•— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

235. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

236. — Sivas Milletvekili AbduIIatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) „ 

237. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

238. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

239. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) , 

240.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

20 , 
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241. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

242. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

243. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

244. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

245. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) (1) * , 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

250. —Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş n^üfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

251. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

252. —Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) . 

253. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

255. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soıu önergesi (6/510) 

256. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

258. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 
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259. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

260. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

261. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

262. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir-* 
, liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
; (6/517) • 

263. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

264. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

265. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) . 

266. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/521) 

267. — İstanbul Milletvekili Halİt Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

268. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

269. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

270. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

271. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

272. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

273." — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

274. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

275. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

276. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

277. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

1 [22i — ; • -T-
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278. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına |Iişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

279. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

280. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından.sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

281. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi încöz'ün, Amasya tline entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-" 
gesi (6/589) (1) 

. 282. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

283. •— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

284. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

285. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

286. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

287. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

288. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

289. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

290. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/556) 

291. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

292. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

293. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 târihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

294. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

295. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

296. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile tçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) " . I ~ 

297. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

298. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

299. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

300. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

301. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

302. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

303. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

304. _ Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

305. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

306. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

307. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

308. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

309. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

310. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

311. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

312. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

313. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 
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3-14. — İstanbul Milletvekili Halil Dumankaya'ntn, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

315. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

316. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

318. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına,ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

319. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

320. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

321. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

322. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

328. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

329. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) * 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) » 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi i/e Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. —Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

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

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarilıi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

8. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 

,7.12.1992) 
9 .— İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 

10. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

11. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) (Da-
fptma tarihi : 11.1.1993) 

12. — Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun İki Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

.. 26 -
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13. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 14. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

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

16. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

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

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

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 21. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı :„30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

27 
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X 26. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ye Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 27.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağılma tarihi : 25.5.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sayısı : 
88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 31. -— Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 33. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ye Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 35 .— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 36. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/386) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı ; 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 39. —Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

; 2̂8İ ; ; . . : . . 
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X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 42. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 43. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

44. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde Öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) . 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 46. —. Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, iyi Komşuluk ve iş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 52. — Avrupa Konseyi imtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 53. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 
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X 54. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : .11.1.1993) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

60. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiktik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 61. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 62. —Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 63. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

64. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 65. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

66. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
/ ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 
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67. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 68. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

69. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

71. _ Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 8.1) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

72. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

73. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü-

. yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

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

75. _ Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

76. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

77. —Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 
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78. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-

' nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

79. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay-Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S, Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

80. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilteri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı': 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

81. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına îlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

82. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

83. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

84. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

85. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

86. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

87. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka-
• mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 
88. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı TürkKa-

nunu Medenisinde Değişiklik. Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve, Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 
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90. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra ve 

tflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ve îflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

91. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

92. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dâir Kanun Teklifi ve' 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

93. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

94. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

9 5 . — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
> Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

96. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarihve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

97. — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

98. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

99. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

100. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

101. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

102. — 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) ___—_—___—_—a_ 
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103.— Olağanüstü Hal Bölge VaTiTiğflhdası Hal^Tnda~Kanun Hükmünde Kararna-

menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

104. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/549) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

105. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi :* 5.11.1992) 

106. —Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

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

108. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nm, 18. İ. 1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

109. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

110. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

111.— İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

112. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

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

114. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

115. _ 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 
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116. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (Ş. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

117. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

118. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan-Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) • 

X 119. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

121. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

122. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

123. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
"Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

125. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

126. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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127. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993). 

128. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ye İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993) 

129. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

130.— Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
. Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu, Raporu 

(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 
X 131. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 

(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 132. — 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) 

133. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın* Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

1*34. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu-Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi :* 16.2.1993) 

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

136. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (0 Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) . 

X 137. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları.Ra-
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 138. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/481) (S. Sayısı : 
297) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

139. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan,ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 
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KOMİSYONLARDAN GELEM DİĞER İŞLER 

140. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
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 Milletvekili Necmettin 
Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifi; Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/119, 2/541, 2/542) (S. Sayısı : 306) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 141. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağılma larilıi : 25.2.1993) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağılma tarihi : 25.2.1993) 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

144. _ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/504) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1993) . , • 

145. _ Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

146. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sa
yılı Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534,2/597) (S. Sayısı : 
308) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

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

148. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 




