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II. - GELEN KAĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 

1. - Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, bazı kanun tasarılarının 
Anayasa Komisyonu yerine Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 
itirazı olduğuna ilişkin konuşması ve bu konuda Başkanlık açıklaması 

2. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, son günlerde belediyeler
de görülen topluca işten çıkarmalara ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişle
ri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

3. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, alınan son ekonomik ted
birler nedeniyle sanayide meydana gelen durgunluğa ilişkin gündem dı
şı konuşması 

4. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Memurin Muhakemat 
Kanununun günün şartlarına uygun olarak değiştirilmesine ilişkin gündem dı
şı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 
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Sayfa 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASİ VE MEC

LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 18 

1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 18:20 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 20 
1. - Endonezya Temsilciler Meclisi ile Tayland Temsilciler Meclisinin, 

TBMM'den bir parlamento heyetini ülkelerine davetine icabet edilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1458) 20 

2. - Moğolistan Büyük Devlet Meclisinin, TBMM'den bir parlamento heye
tini ülkelerine davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1459) 21 

3. - KKTC Cumhurbaşkanlığının, TBMM'den bir parlamento heyetini ül
kelerine davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1460) 21 

V.-ÖNERİLER 22 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 22 
1: - Başkanlıkça, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen bazı kanun 

tasarılarının görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının, İçtüzüğün 37 nci 
maddesi gereğince Komisyona tavsiye edilmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 22:25 

VI.-SEÇİMLER 25 
A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 2 5 

1.-Dışişleri Komisyonu 25 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 25 
1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka

nunda Değişiklik 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 Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76, 1/108) (S. Sa
yısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 25 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 25 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 26 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 26 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 26 



T.B.M.M. B : 117 15 . 6.1994 

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

. sı: 283) 
7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

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

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

10. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 

"58'e 1 inci Ek) 

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

12. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

13. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun. Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 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) 

14. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı'daki T.V. ya

yınlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/2862) 
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Sayfa 
2. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi radyo 

binasına yüksek güçlü yansıtıcı temin edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2864) 50 

3. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan'ın bazı köy-
, lerine televizyon vericisi yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2866) 51 

4. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Doğu ve Güneydoğuda bulunan 
kamu ve özel bankalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/3687) 52 

5. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Başbakanlık merkez teş
kilatında çalışan sözleşmeli personele ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3751) 53:55 

6. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, "Ekonomik Terör" adı altında 
basına verilen ilanların maliyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3842) 55 

7. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, radyo ve televizyon verici
leri ve personelinin TRT'den PTT'ye devrini öngören protokelle mağduriyete uğ
rayan kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/3875) 56 

8. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'in, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonuna İlişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/3984) 57:59 

9. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, kamu kurum ve kuruluşların
da çalıştırılmakta olan özürlü ve hükümlülere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4121) 59:61 

10.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık tarafından yayım
lanan Tasarruf Genelgesine bazı kurumların uymadığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4133) 61 

1 1 . - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Emlak Bankasının "dövize en
deksli yuva kredisi" uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4189) 62:66 

12. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur'un 1993 yılı faaliyetlerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4313) 66:71 

13. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, dövize endeksli yuva 
kredisi uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/4328) 71 

14. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, DYP-SHP koalisyon hükü
meti döneminde yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4341) 73 

15. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur'un özel firmaları denetle
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı 74:77 
(7/4373) 

_ 4 -
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16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı başkanlık 
odalarının tefrişat harcamalanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin yazılı cevabı (7/4440) 

17. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, tütün bedellerinin ne za
man ödeneceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Nafiz Kurt'un yazılı cevabı 
(7/4523) 

18. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Erbaa halkına tütün balya 
paralannın ödenmediği iddialanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un 
yazılı cevabı (7/4575) 

19. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, milletvekillerinin ve yakmlannın 
sağlık harcamalanna ilişkin sorusu vce TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 
yazılı cevabı (7/4680) 

•© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Malatya Milletvekili M. Gazi Barut'un, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisine satan üreticilere 
ödemelerin geciktirildiği; ziraî mücadele ilaç ihalesinin, konunun, yetkilisi ve uzmanı olmadığı hal
de TMO'ne yaptırıldığı; hayvan hastalıklarına karşı yeterli tedbir alınmadığı iddialarına ilişkin 
gündem dışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin; 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, güven
lik güçlerinin operasyonları sırasında yakılıp yıkılan köyler bulunduğu iddialarına ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Devlet Bakanı Ali Şevki Erek; 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bir lojman satışıyla ilgili ihalede usulsüzlük yapıldığı 
iddialarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, 

Cevap verdiler. 

Belçike ve Lüksemburg'a gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'a, dönüşüne 
kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın; 

Malta ve İtalya'ya gidecek olan Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Mehmet Kahraman'ın, 

Vekillik etmelerinin ve; 

Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair (Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin, işlerinin yoğunluğu sebebiyle bu ülkeye gidemeyeceğinden) 
tezkerenin işlemdem kaldırılmasının, 

Uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Günedoğu Anadolu'da bazı köylerin güven
lik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettikleri iddialarını araştırmak amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önerge
nin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, (6/1036) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkere
si kabul edildi. 

Genel Kurulun : 

14 Haziran 1994 günü, gündemin "Özel Gündemde Yer Alan İşler" kısmındaki, Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkındaki gensoru önergesinin görüşmelerinin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

15 Haziran 1994 Çarşamba günü 21.00 - 24.00, 
16 Haziran 1994 Perşembe günü 20.00 - 24.00, 
Saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesine; 
17 Haziran 1994 Cuma günü 15.00 - 19.00 ve 20.00 - 24,00 saatleri arasında çalışmasına; 

15 Haziran 1994 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesine ve; 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

182 nci sırasında yer alan 631 S. Sayılı kanun teklifinin 36 ncı, 

186 ncı sırasında yer alan 629 S. Sayılı kanun tasarısının 37 nci, 

187 nci sırasında yer alan 630 S. Sayılı kanun teklifinin 38 inci, 

210 uncu sırasında yer alan 683 S. Sayılı kanun tasarısının 39 uncu, 

Sırasına alınmalarına, 

İlişkin DYP Grubu önerisi kabul edildi. 

Genel Kurulu ziyaret eden İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Muhammed Beşareti ve 
beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoş Geldiniz" denildi. • 

Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gücün görev süresinin 30 Haziran 1994 tarihinden iti
baren 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, üzerindeki görüşmelerin tamamlan
masından sonra istem üzerine yapılan açık oylama sonucunda kabul edildi. 

Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 12 arkadaşının, otoyol projelerinin sözleşmelerini, son 
ekonomik değişiklikler karşısında yeniden değerlendirmeyerek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
sinin (11/31), gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmeleri tamamlandı; yapılan oylama sonu
cunda, önergenin gündeme alınmasının kabul edilmediği açıklandı. 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, konuşmasında, ile
ri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

15 Haziran 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 21.13'te birleşime son veril
di. 

Kamer Genç 

Başkanvekili 

Ali Günaydın İbrahim Halil Çelik Kadir Bozkurt 
Konya Şanlıurfa Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II.-GELEN KÂĞITLAR 
15. 6.1994 ÇARŞAMBA 

Raporlar 
1. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Ka

nunun Bazı Maddelerinin değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı: 670) (Dağıtma tarihi: 15.6.1994) (GÜNDEME) 

2. - İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/711) (S. Sayısı: 671) (Dağıtma tarihi: 15.6.1994) (GÜNDEME) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyon Hükümeti Arasında Gelir Üzerinde Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı: 673) (Da
ğıtma tarihi: 15.6.1994) (GÜNDEME) 

4. - Memurların Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/709) (S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 
15.6.1994) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, milletvekillerinin ve yakınlarının sağlık harcamaları

na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4680) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 6.5.1994) 

2. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, faaliyetlerine son verilen bazı bankaların mevduat 
sahiplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4681) (Başkanlığa geliş tarihi ; 14.6.1994) 

3. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1994 yerel seçimlerinden sonra belediyelerde 
işe alınan ve çıkarılan personele ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4682) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.6.1994) 

4. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Şehir Tiyatroları üzerinde politik oyunlar oy
nandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4683) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.6.1994) 

5. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlığa ait bir aracın usulsüz olarak kul
lanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4684) (Başkanlığa geliş tari
hi: 14.6.1994) 

6. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait antika halı
ların çalındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4685) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.6.1994) 

7. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihale
lere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/4686) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1994) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışanlarının sorunları

nın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci , içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM j 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER: AH Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

' — — : — - ® . — — 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Hatay Milletvekili Bestami Teke'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Yeterli çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. . 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. - Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, bazı kanun tasarılarının Anayasa Komisyonu 
yerine Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine itirazı olduğuna ilişkin konuşması ve bu ko-

, nuda Başkanlık açıklaması 
BAŞKAN - Gündem dışı konuşmalara geçmeden önce, Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Din

çerler'in, Başkanlık Divanına bir müracaatı ulaşmıştır. Sayın Dinçerler'in müracatı şöyledir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu 

Tasarısı ile Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi 
Kanunu ile 3 Aralık 1993 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarılması Amacıyla Yetki Verilme
sine Dair Kanun Tasarılarının Komisyona havalesi hususunda, İçtüzüğün 74 üncü maddesinin son 
fıkrası uyarınca söz almak istiyorum." 

Bu müracaatları üzerine, kendilerine söz veriyorum. 
Sayın Dinçerler, buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; evvela, Değerli Baş

kanımıza, İçtüzüğümüze gösterdiği hassasiyetten ötürü özellikle huzurunuzda teşekkür etmek isti
yorum. Meclis Başkanı Sayın Cindoruk, İçtüzüğü göz göre göre çiğnemeyi sürdürürken, Sayın 
Başkanımızın İçtüzüğün ilgili maddesine dayanarak söz talebimize itibar etmesi, gerçekten sevin
dirici bir olay; yani, bu Parlamentoda Tüzüğe uyulması da mümkün oluyormuş diye hiç olmazsa 
insan sevinebiliyor. 
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Bu, üçüncü veya dördüncü konuşmamızdır. Yetki yasaları, karakteri icabı, özü icabı, doğru
dan doğruya Anayasa Komisyonunu ilgilendiriyor. Anayasa Komisyonu ve diğer bütün daimî ko
misyonlar her halükârda kendilerine havale edilen işlerin, özellikle kanun tasarı ve tekliflerinin 
Anayasaya uygunluğunu incelemekle görevlidirler; İçtüzük de bunu söylüyor. Peki, Anayasa Ko
misyonunun bundan başka görevi yok mu; gayet tabiî var. İşte Anayasa Komisyonunun görevle
rinden birisi de, devletin esas teşkilatını ilgilendiren konuları incelemektir. 

Bu gelen yetki yasaları, devlet teşkilatının özüne yönelik meselelerdir; yani, bir anlamda kuv-
* vetler ayrılığı prensibinin icra edilip edilmediğinin denendiği bir yerdir, ölçüldüğü bir yerdir ve ka
rara bağlandığı bir yerdir. İspatı da gayet basit; buradan geçen yetki tasarıları, günübirlik, Anaya
sa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Neden; çünkü, Plan ve Bütçe Komisyonu kendi önüne ge
len işlerin her ne kadar Anayasaya uygunluğuna baksa bile, aslında esas itibariyle içeriğine bakı
yor. Zaten, havaleyi yapan Başkan da, Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkması muhtemel kanun 
hükmünde kararnamelerin içeriğini tahmin ettiği için oraya gönderiyor. Bu olacak şey mi? İstirham 
ettik, yazı yazdık, resmî müracaatta bulunduk ve "bunu halledin" dedik. Sayın Başkan ısrarla bu 
hatayı yapmaya devam ediyor. 

"Sayın Başkan ısrarla bu hatayı yapmaya devam ediyor" sözümü de izah edeyim. Sanıyorum 
İçtüzüğün 74 üncü maddesinde, çok açık hüküm var "Başkan gelen tasarıları ilgili komisyonlara 
doğrudan doğruya havale eder..." diyor; yani, başkanvekillerinin bu havaleyi yapmaya yetkisi yok. 
Onun için Sayın Cindoruk'un öne sürerek söylüyorum; burada bir tercihi var, takdiri var; bu takdi
ri ve tercihi içtüzüğe aykırıdır; aradaki ihtilafı Genel Kurulun çözmesi lazım; hayır, bunu da yap
mıyor; sadece bizim müracaatımıza, alelusul bir matbu mektup göndererek meseleyi hallediyor. 

Bugün yeni bir formül daha buldular, Plan ve Bütçe Komisyonuna yeni bir yetki yasasının ha
valesini ve de 48 saat süre beklenmeksizin görüşülmesini -gerek komisyonda, gerek Genel Kurul
da- Genel Kurulun onayına sunacaklar. Yani, göz göre göre, şu hukuk düzeninde, hukukun yapıl
dığı bu yerde, muvazaaya sapmanın anlamını anlamıyorum; böylelikle, güya havaleyi Genel Kuru
la yaptırmış oluyor; ama, bizim İçtüzüğümüz buna müsaade etmiyor. Yani, Başkanın havalesinde-
ki yanlışını ve ondan doğan ihtilafı bu şekilde halletmek mümkün değil, doğru da değildir. İtimat 
edin üzülüyodrum - Sayın Anayasa Komisyonu üyeleri bize İçtüzük Komisyonunda görev verdi
ler, şerefle yerine getirmeye çalışacağız- ama her seferinde buraya çıkıp söylüyorum : "Bu içtüzü
ğü yapmanın bir faydası var mı" Yani, bu içtüzük uygulanmayacaksa, içtüzüğün her yazılı cümle
si ve maddesi için arka yollardan, ara yollardan birtakım tedbirler, bizzat Başkanın kendisi tarafın
dan alınacaksa, bu içtüzüğü yapmanın bir faydası var mı. Peki, "ısrarla niye konuşuyorsunuz?" di
yeceksiniz. 

Değerli arkadaşlar, ısrarla şunun için konuşuyoruz: Yarın içtüzük teklifimiz geldiği zaman, bu 
içtüzük teklifine neden o maddeleri koyduğumuzu ve kimlerin yanlışını önlemeye çalıştığımızı şu 
zabıtlara geçirerek tespit ettirmek istiyoruz. İnşallah, bu sefer, Genel Kurulun onayına, usulüne uy
gun bir şekilde başvururlar veya Sayın Başkan yanlışını düzeltir; ihtilafı halletmediği sürece yahut 
da kabul etmediği takdirde, bu ihtilafın, Genel Kurulda oyla çözülmesi lazım; ama, bunun da, bi
zim müracaatımız esas alınarak gelmesi lazım, yoksa, Danışma Kurulunun bir kararıyla veya ala
madığı bir karar için buraya gelmekte değil. 

Son olarak şunu arz ediyorum; bir şaşırtıcı nokta daha : Danışma Kurulu, havalenin görüşüle
ceği yer değildir, Danışma Kurulu, havaleyle ilgili ihtilafların konuşulacağı yer de değildir. Bu me
seleyi Danışma Kumluna getirmek de İçtüzüğün kökünden baltalanmasıdır. Bütün bunlara miisa-
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ade ediliyor. Ben de zatı âlilerinize, sayın üyelerimize ve değerli Başkanımıza arz ediyor, tedbir 
alınmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Dinçerl er'in zabıtlara geçen bu konuşması derhal deşifre edile
cek ve en kısa süre içerisinde, bugün, Sayın Meclis Başkanına ulaştırılacaktır. Sayın Meclis Başka
nı, bu konuşmanın da ışığında, sanıyorum ki kararını gözden geçirecekler ve yeni kararını da ilgi
lilere bildireceklerdir. 

Bu konuda, bundan önce iki defa daha bu kürsüde konuşma oldu ve tesadüfen iki defadır, da 
benim riyasetime rastladı. Yine o konuşmaların sonunda da, Sayın Meclis Başkanının nihaî kararı 
belli oluncaya kadar, Plan ve Bütçe Komisyonunun, kendisine havale edilen bu görüşmeyi yapma
ması konusunda titizlik göstermesinin doğru olacağını zabıtlara geçirmiştim, aynı kanaatimi taşı
yorum ve zabıtlara geçiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

2. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, son günlerde belediyelerde görülen topluca iş

ten çıkarmalara ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN - Birinci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen, belediyelerde son dö
nümde görülen toplu işten çıkarmalar konusunda, Genel Kurulda söz alma ihtiyacında olduklarını 
belirtmişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Sevigen. 

MEHMET SEVlGEN (İstanbul) - Sayın Başkanım, öncelikle, bana söz hakkı verdiğiniz için 
çok teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin son günlerde basından izlemekte ve görmekte 
olduğunuz gibi, seçilip geldiğiniz yörelerdeki belediyelerimiz, sanki alikıran başkesen gibi, hangi 
şartlarda olursa olsun, işçi kıyımına, memur kıyımına başlamışlardır; yani, hiç kimseyi takmadan, 
hiç kimseye sormadan, danışmadan, keyfî uygulamalarla, kendilerine göre sebeplerle; imtihana gir
miş, imtihanı kazanmış memurlarımızı, kamu görevlilerimizi, hak kazanma aşamasına gelmiş ar
kadaşlarımızı işlerinden edip, elde ettikleri haklarını ellerinden almaya başlamışlardır. 

Biliyorsunuz, son günlerde, çeşitli sektörlerde, paket bahane edilerek işçi çıkarılıyor; özel sek
törde çıkarılıyor, kamu sektöründe çıkarılıyor. Bunun yanında, basında çalışan arkadaşlarımız da 
çok ciddî boyutlarda işten çıkarılmakta. Bir basın toplantısına, bir dahaki sefer hangi arkadaşım 
gelmeyecek diye merak eder oluyoruz; ama nedense, bu konuda basında şu kadarcık bile bir haber 
çıkmıyor. , 

Bunun yanında, bu kuruluşlar, bu kurumlar, "ben senden daha çok işçi çıkarırım, ben senden 
daha çok insanı aç bırakırım, ben işsizliğe senden daha çok katkıda bulunurum" der gibi, sanki bir
birleriyle yarış eder, birbirleriyle mücadele eder gibiler; şimdi belediyeler de bu olaya katılıyor. 

Sayın milletvekilleri, hatırlarsanız olay Kâğıthane işçileriyle başladı. Kâğıthanede bir seçim 
yapıldı; Kâğıthane'nin Belediye Başkanı, seçimi kazandığı zaman, sözleşmeli 300 personeli soka
ğa attı. O insanlar, çocukları, aileleri perişan bir durumda, bugüne kadar işe girmenin kavgasını ve 
mücadelesini veriyorlar. 
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On bir ay evvel yapılan memur imtihanını kazanan 115 artı 23 kişi belediyede göreve başlı
yor. Ümraniye Belediyesi, dün ve bugün, bu 115 memur arkadaşın görevine son veriyor; birinci ge
rekçe olarak da, sınav kâğıtlannda tahrifat yapıldığını söylüyor. Ümraniye Belediye eski Başkanı
na telefon açıyorum, bu birinci gerekçeyle ilgili olarak "böyle bir şey var mı; siz sınavlan ilan et
memişsiniz, öyle mi?" diye soruyorum, "biz sınavı bir ay evvel ilan ettik" diyor ve Meydan Gaze
tesini gönderiyor bana. İşten çıkarmaya ikinci gerekçe olarak sınav komisyonunun kurulmadığı 
gösteriliyor; ben yine Belediye eski Başkanına telefon edip soruyorum, "biz sınav komisyonu kur
duk; öğretmenlerden kuruluydu ve öğretmenlere belediyeden harcırah verildi" diye cevap veriyor. 
Birinci gerekçe olarak, sınav kâğıtlannda tahrifat yapıldığı söylenmişti; sınav kâğıtlarında tahrifat 
yapıldıysa, bir sınıfta bir kişi kopya çekiyorsa, bütün insanlar mı cezalandınlır sayın milletvekille
ri. 

Bu insanlar, yine bunlann gözünün yaşma bakmadan, 115 artı 23 kişiyi, toplam 140'a yakın 
kişiyi sokağa atıyor. O insanlann büyük bir kısmı yeni evlenmiş ve onbir aydır belediyede çalışan 
arkadaşlarımız; iş buldukları için evlenmişler, borç almışlar, mobilya almışlar... Şimdi onların ev
lerine haciz geliyor, şimdi onlar, eşlerinden ayrılma aşamasına gelmiş. 

tşsizler ordusuna, yeni işsizler katmanın çabası içine giriyoruz o yöredeki belediye başkanımı
zın uygulamalanndan dolayı, Onbir aydır bu arkadaşlarım burada görev yapıyorlar ve bu işten çı
karma olayı da, tam bu arkadaşlann memurluk haklanm kazandıklan döneme rastlıyor sevgili ar-
kadaşlanm. 

Bunun yamnda, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bundan farklı bir uygulama içerisine girmi
yor; sınav kâğıtlannda tahrifat yapıldı diye 611 memur arkadaşımızın işine son veriyor. Bu işe son 
verme uygulamasını yapan Daire Başkanı Bayram Açıkgöz, daha önce Çocuk Esirgeme Kurumun
da çalışan ve şikâyet edilerek hakkında dava açılan bir arkadaşımızdır. Bu arkadaşımız, 15 yaşın
daki birisini 18 yaşında gibi göstererek işe almış, kâğıtlarda tahrifat yapmıştır. Sayın Bayram Açık
göz, şimdi, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Personel Daire Başkanı olarak çalışmaktadır. Bu ar
kadaş, yine, 3 Nisan tarihinde, görevli olmadığı halde, geliyor, bu komisyondaki kâğıtlara el koyu
yor; alıyor, götürüyor, on gün getirmiyor. Biliyorsunuz bu imtihan kâğıtlan, genelde kurşun kalem
le dolduruluyor, "kurşun kalemle doldurulduğu için üzerinde tahrifat yapıldı, bunlar hatalıdır" di
ye, bu insanlarımızı, bu gençlerimizi, 611 tane insanı sokaklara atıyor, -bu 611 kişiyi 3'le çarpar7 

cak- 15 bin küsur insanı açlığa mahkûm ediyor. Hiç kimse de kalkıp, buna, "sen bu işi niye yapı
yorsun?" diye sorma cesaretini göstermiyor ve soramıyor. • ' - . • ' 

Tabiî bu memleketin savcılan var, bu memleketin hâkimleri var eğer birileri yolsuzluk yap
mışsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devan edin efendim. 
MEHMET SEVÎGEN (Devamla) - . . . Sayın Belediye Başkanı ve belediye görevlileri, yargı

ya müracaat ederek bunlan halleder. Herkes kendi bildiğini okursa, her insan önüne gelen uygula
mayı yaparsa, insanın, devlete de, belediyeye de güveni kalmaz düşüncesindeyim. 

Ben, Sayın Hükümetin bu konuya hassasiyet göstermesini ve bir an önce, belediyelerin yaptı
ğı bu uygulamalann önüne geçmesini diliyorum; çünkü, o insanlar, önümüzdeki günlerde... 

Çok özür dileyerek şöyle bir liste vermek istiyorum size : 

Eyüp Belediyesinden 30 kişi, 
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Büyükşehir Belediyesinden 25 kişi, 

Kâğıthane Belediyesinden 66 kişi, 

Sarıyer Belediyesinden 14 kişi, 

Pendik Belediyesinden 18 kişi, 

Ümraniye Belediyesinden 180 kişi, 

Gebze Belediyesinden 773 kişi, 

Sincan Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Adana Belediyesi, Yüreğir Be
lediyesi... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) -Adil düzen, adil düzen(!) 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Binlerce kişilik liste sevgili arkadaşlarım, sevgili milletve
killeri. Hepinizin geldiği yörelerden, sizi seçen insanlardan muhakkak var. Dönün bakın size oy ve
ren insanlara, dönün bakın yörenizdeki insanlar; muhakkak, her milletvekilinin yöresinde, birileri, 
bu belediyelerin gazabına uğramıştır ve bunun hesabını sormak da, bana göre Sayın Hükümete dü
şer. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 

Bir an önce adaletin sağlanmasını diler, hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (CHP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, İçişleri Bakam Sayın Nahit 

Menteşe; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen tarafından yapılan gündem dışı konuşmayla ilgili olarak 
söz almış bulunuyorum. Öncelikle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

Mahallî idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirtilen gö
rev ve hizmetleri yakinen takip etmek, aksaklıkların giderilmesini sağlamak ve bu idareleri geliş
tirmek Bakanlığımın başlıca görevleri arasında olup, bunlardan belediye üzerindeki vesayet yetki
si Anayasamızın 127 nci maddesinin beşinci fıkrasında ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesiyle 1580 sayılı Kanunun muhtelif maddelerinde ve 
özellikle 71 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, titizlikle yerine getirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı, vesayet denetimiyle ilgili yetki ve sorumluluğunu, hukukun hâkimiyeti, ob
jektiflik ve kamu yararının üstünlüğü anlayışıyla kullanan bir bakanlıktır. Hukukun üstünlüğü, de
mokrasimizin temel esaslarından birisidir. Ülkemizde ilgili bütün kurum ve kuruluşlarca yapılacak 
her türlü eylem ve işlemlerin kanunlar çerçevesinde ve ülke yararlan doğrultusunda olması esastır. 
Hukuktan ayrılan her kim olursa olsun, hakkında derhal yasal gereği yapılacaktır ve yapılmaktadır 
da. 

Toplu olarak işçi çıkaran belediyelerimizle ilgili gelişmeleri yakinen izlemekteyiz. Genelde 
atamaların usulsüz yapıldığı veya yayımlanan tasarruf genelgesi hükümlerine aykırı davranıldığı 
yolundaki düşüncelere dayalı olarak yapıldığı ifade edilen bu işlemler üzerinde, gerek toplu olarak 
işten işçi çıkarmaların gündeme geldiği belediyelerin bağlı bulunduğu il valilerince gerekse bakan
lığımızca titizlikle durulmaktadır. Hiç kimse hukuktan ayrılmasın ve gereksiz yere tahriklere kapıl-
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masın istiyoruz. Haklı olanın hakkı mutlaka kendisine verilecektir. İşçilerimiz de soğukkanlılığını 
muhafaza etmeli, millî değerlerimizi tahribe yönelik davranışlardan kaçınmalıdırlar; ayrıca yasal 
yollara başvurmayı ve özellikle idarî yargıya başvurmayı gözden uzak tutmamalıdırlar. 

Bakanlığımıza intikal eden ve geçen defa da Ankara'da toplu olarak bir işçi çıkarma, memur 
çıkarma hadisesiyle karşılaştık. Tabiatıyla, o memur ve işçiler bizi ziyaret etmek istediler; kendile
rine kanunî yolları gösterdik, nitekim, bize de müracaat ettiler; incelenmesi ve icabında soruşturul
ması kaydıyla Teftiş Kurulunu görevlendirmiş bulunmaktayım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Bakan, Adıyaman Belediyesinde 300 kişi... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sayın Gökalp, ben, bize intikal edenle
ri size ifade ediyorum. Gaziantep'in Kilis İlçesinde 100 kadar işçi, yine aynı hadiseyle karşılaşmış
tır. Bu da Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiştir, incelenmekte ve soruşturulmaktadır. 

Bize intikal eden konularda, biz, hukuk içinde kalmak suretiyle ve yetkilerimiz ne ise onları 
yerine getiriyoruz; ancak, tabiatıyla, zarar gören bu kişilerin yargıya da müracaat etmek haklan 
vardır. 

Bu hususu ifade etmek fırsatı verdiği için Sayın Sevigen'e teşekkürlerimi arzediyorum ve Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, alınan son ekonomik tedbirler nedeniyle sanayide 
meydana gelen durgunluğa ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - İkinci olarak, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın, sanayi ve ticaret kuruluş
larının bankalarla olan ekonomik sorunları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkçemizde güzel bir de

yim var "amacı üzüm yemek değil bağcı dövmek" diye. 5 Nisan paketinden sonraki ekonomik ge
lişmelerle ilgili bu konuşmamda amacım bağcı dövmek değil, üzüm yemektir. Türkiye'nin ekono
mik problemlerini bir an önce aşabilmesi ve bugünkü durumu daha da kötüleştirebileceğine inan
dığım bazı hususlara şimdiden dikkat çekmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bu Türkiye hepimizin ve gidebileceğimiz başka bir Anadolu da yok. Konuşmamın amacı, sırf 
eleştiri olsun diye eleştiri yapmak değildir; gayemiz, sıkıntıda olan ve gelecek temmuz ayını kabus 
gibi gören işadamlarımızın, sanayicilerimizin problemlerinin çözümüne yardımcı olmaktır. 

Ekonomik kriz, her geçen gün, hem şiddetini hem de etki alanını genişleterek, dalga dalga, 
tüm Türkiye'yi ve bütün sosyal sınıfları derinden sarsmaktadır. En büyük sanayicisinden kasaba es
nafına, işçisinden köylüsüne, işadamından memuruna, emeklisine kadar herkes ekonomik yangının 
tam göbeğinde bulunmaktadır. Döviz sorunuyla başlayıp, faiz ve fınans sorunu olarak devam eden 
ekonomik bunalım, tıpkı kitaplarda olduğu gibi, maalesef, sosyal patlama noktasınıh başlangıcına 
gelmiştir. Her gün, gazeteler, yakın gelecekteki sosyal patlamanın işaretlerini vermektedirler; icra, 
iflas, işsizlik, açlık, cinayet, ahlakî çöküntü hep manşetlerdedir. 

Gazete başlıkları: "Bebeği top gibi fırlatıp attı; işsizlik bunalımına giren çılgın baba, sürekli 
ağlayan 10 aylık bebeğini ikinci katın penceresinden attı." 

"İki çocuk yaptılar, hem annesi, hem babası bakmak istemediler; 9 aylık bebeklerini sokağa 
attılar." 
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"Hacze giden vergi memuru öldürüldü; Ankara'da vergi cinayeti" 

" Hayat pahalılığından dolayı ekmek alacak paramız kalmadı, bu işi mecburen yapıyoruz" di
yen hayat kadınları 

Bütün bunlar ve her geçen gün uzayan halk ekmek kuyrukları, her gün bize ulaşan, işsizlerin 
telefonları, milletvekiline ulaşan işsizler. 

Türk-İş'e göre son bir yılda işten çıkarılan işçilerin sayısı 350 bini bulmuştur. Sanayi bölgele
rimiz olan Bursa ve İzmit'teki çok büyük fabrikalarda dahi üretim düşmekte ve işçi çıkarılmakta
dır. Türkiye'nin önde gelen büyük firmalarına hacizler arka arkaya gelmekte, tüm işverenler, yük
sek faizler neticesinde yükselen borçlarını ödeyememekten şikâyet etmektedirler. Şikâyet edenler, 
sadece Anadolu'nun küçük esnaf ve sanatkârı, işadamı değildir; artık, Türk sanayiinin devleri bile 
patlama noktasına gelmişlerdir... • 

Milliyet'ten bir başlık: "Koç Holding'ten Hükümete sert eleştiri. İnan Kıraç Milliyet'e konuş
tu. Devin öfkesi. Sosyal patlama olabilir : Önceden, işçi, işten çıkarıldığında köyüne dönebiliyor
du, tarlasında çalışabiliyordu; şimdi gidemez, artık şehirli oldu; aç kaldığında, korktuğumuz sosyal 
patlama olabilir. Büyükler arasında da batanlar olabilir. Koç ayakta kalır da, bunun hiç faydası yok. 
Satıp küçüleceksiniz. Peki, bunu alacak yeni ahmetler mehmetler var mı; yok. O zaman yabancı 
sermaye gelecek, bizi soyacak. Bankaları biz batıracağız, Tansu Hanım bankaları kurtaramayacak, 
Bankaları biz batıracağız, sanayi batıracak, ödemeyecek; yok. Benden gelsin de alsın." 

Bunu söyleyen alelade bir işadamı değil, Türkiye'nin devi durumundaki Koç'un temsilcisidir. 
Hepimiz, birer siyasetçi olarak, işadamlarının nasıl siyasete bulaşmaktan uzakta kalmakta oldukla
rını biliriz; demek ki, onlar da patladığına göre, durum hakikaten vahim. 

Şu anda ekonomi durgunluğa girmiştir, üretim düşmüştür, satışlar düşmüştür, işçi çıkarmalar 
giderek artmaktadır. İşadamlarımız, sanayicilerimiz, esnafımız vergilerini ve bankalara olan borç
larını ödeyemez duruma düşmüşlerdir. Yüzde 80 ve yüzde 120'ler arasında alınan kredilerden, ban
kalar, önce yüzde 250, yüzde 275, daha sonra yüzde 500 ve yüzde 623,9'lara varan faizler istemek
tedirler. -

İstanbul Sanayi Odasının üyeleri arasında yapılan bir ankete göre, 31 Martta biten üç aylık fa
iz döneminde, sanayicilerin yüzde 46'sı faizlerini ödeyememiştir. 

Kentbank'tan Sezai Türkeş - Fevzi Akkaya'ya haciz : Temsilcileri diyor ki : "Ortaya konan 
borca kesinlikle itiraz edeceğiz; yani borcun faizine. Bankalar aşırı taleplerde bulunuyorlar, bir yer
de bu iş durmalı. Dün yüzde 130'ta faizle verdikleri parayı bugün yüzde 600'le geriye istiyorlar. 
Bunu ödemeyeceğiz." 

Değerli milletvekilleri, bir örnek de Afyon'dan vermek istiyorum : 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kesildi) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - . . . Adı Hüseyin Karateke : 28.12.1993'te yüzde 85 faiz ile 95 

milyon lira kredi alıyor, beşbuçuk ay sonra kredi, faiziyle birlikte 257 milyon lira oluyor. Oran yüz
de 623.9'dur. 

Haziran sonu, ekonomik hayatımıza bir kabus gibi çökmektedir. Sanayicilerimiz ve, işadamla
rımız bunun çözümünü beklemektedirler ve demektedirler ki, "Biz, bankacılara bu borçları ödeme
yeceğiz ve 30 Haziran tarihinde protesto için bir günlük kapatmalar yapacağız." sanayicilerden 
banka boykotu. 
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Şimdi, devlet yöneticilerimiz diyorlar ki, "Bu, bizim sorunumuz değildir. Serbest piyasa eko-
nomisidir; konuyu, bankalarla işdamları çözsünler." peki, bankaları kurtarırken serbest piyasa eko
nomisi yok muydu? Bankaların yüzde 60-70'inin devletin olduğu bir ekonomide serbest piyasa 
ekonomisinden bahsedilebilir mi? Devlet ekonominin yüzde kaçını kontrol etmektedir? Devletin 
yüzde 406 faiz vererek topladığı kredilerde, ne kadar serbest piyasa ekonomisi olabilir? Başlangıç
ta "Bankalar ilgilendirmez" dendi; ama, bankalar batınca, Hükümet bu işten onları kurtarmak zo
runda kaldı. 

İşyerleri kapanırsa, batarsa, Türkiye'deki sosyal yaşam ne olur? Kim vergi verir? Bu işsizler 
sokaklarda neler yaparlar? 

İkinci bir husus ise : Ekonominin çarkının işletilmesi şarttır. Eğer ekonomi dönerse, iş sahası 
açılacaktır. Ekonomi işlerse, insanlarımız para kazanacak ve vergisini ödeyecektir. 700 bin ticaret 
odası mensubumuzu ve 4 milyon esnafımızı, devletimiz ve Hükümetimiz, kendi kaderine terk^de-
mez, onları yalnız bırakamaz. x 

Önerilerim: 

Devlet, 30 Haziran 1994 tarihinden önce, bankalar ve iş çevreleri arasında hakem olmalı, ara
cı olmalıdır. İşadamlarıyla, bankalar karşı karşıya getirilmemelidir. Bu yaşadığımız olağanüstü dö
nem için, yeni bir uygulama getirilmeli, bu dönemin faizlerinde ve ödeme planlarında, her iki tara
fı memnun edebilecek bir ayarlamayı, bizatihi, Hükümetin, başrolü oynayarak yerine getirmesi 
şarttır. Eğer bu ekonomi işler vaziyete getirilmezse, çarklar dönmezse -şu anda vakit vardır vakit 
geç olmadan Hükümet tedbir almak zorundadır- Avrupa'daki 1929 ve 1930'lu yılları yaşarız. O ta
rihlerde yaşanan ekonomik bunalımın nelere yol açtığını hepimizin tarihten bir kere daha okuma
sını önerir, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
4. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, Memurin Muhakematı Kanununun günün 

şartlarına uygun olarak değiştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin cevabı 

BAŞKAN - Gündem dışı, üçüncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder, Memu
rin Muhakematı Hakkında Kanuna bir madde ilavesine dair gündem dışı görüşlerini belirtmek is
temişlerdir. Buyurun Sayın Ergüder. (Alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üyeler; Andreas Schwarz, Ro
ma hukuku hocam, derslere girdiği zaman, 10 dakika dünyevî meselelerden bahsederdi; günlük va
kalardan, hatta edebiyattan. Genellikle hoşumuza giderdi. 

Şimdi, yüksek huzurunuzda, devamlı hatip dinlemekten mütevellit bazı sıkıntılarınız oluyor. 
Onun için, mevzuma girmeden evvel arz edeyim: Şu dakikada Parlamentoda bulunan saygıdeğer 
milletvekilleri, çok güzel bir görev yapıyorlar, hem memleket için hem kendileri için. Tasavvur 
edin, bir hatip çıkıyor, Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki meseleleri, Yüce Meclise arz ediyor; gör
gümüz ve bilgimiz artıyor. 

Anlatacağım olay, başıma 48 saat evvel geldi: Bulunduğum köyde muhtar seçimi oluyor... 

BAŞKAN - Kadıköy mü efendim!.. (Gülüşmeler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Efendim, Yalova'da bize ait, Yalova'nın bir kö
yünde, 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

... Muhtar seçimi kaybediyor, yeni bir muhtar seçiliyor. Devir-teslim için eski muhtarı arıyor
lar; muhtar yok. Hesabatı tetkik ediyorlar; Almanya'dan hibe edilmiş bir minibüs kayıp. Kayıtlar
daki 70 metreküp kereste hiçbir yerde görülmüyor. Bazı işyerleri 2 gün evvel 5 seneliğine kiraya 
verilmiş, paralar alınmış, feci bir vaziyet... 

Kaymakama müracaat ediyor. Sonra bana geliyor diyor ki, "Kaymakam benimle meşgul ol
madı" ben de, o hırsla Yalova Kaymakamına gidiyorum, adamcağızı muaheze edeceğim. Bir de 
açıyor dosyayı, ne görüyorum efendim!.. (Gülüşmeler) 

Sayın Bakanım da beni çok dikkatle dinliyor; çünkü kendi portföyünde notu var. Fevkalade 
korkunç bir iş bu. 

Efendim, Memurin Muhakematı Kanunu Muvakkati... Sayın Başkanım, size ve Sayın Bakana 
hitap ediyorum; şu kanunu çıkarın artık, bu cumhuriyete yakışmıyor, bu kanunun değişmesi lazım. 
Affedersiniz yani, gücüme gidiyor. O kadar gücüme gidiyor ki, TürkiyeCumhuriyetinde, bu mo
dern cumhuriyette bu kanunun ne işi var? Bakınız, kimliğini söyleyeyim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Size laf atmamızı mı istiyorsunuz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Efendim?! 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Size laf atmamızı mı istiyorsunuz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Atın Beyefendi, hoşlanırım. 

... 4 Şubat 1329, 21 Rebiyülevvel; aman Allahım, Yarabbim! Türkçe değil tabiî. Bu kanunun 
iptali için müracaat ediliyor; Anayasa Mahkemesi bir tek maddesini iptal ediyor ve icraya direktif 
veriyor, "6 ay içinde kanunu çıkar" diye. Tabiî, çıkmıyor bu kanun; sıkışıyor, sıkışıyor... 

Peki, çıkmasa ne olur? Türkiye'de mevcut 842 ilçe var. Sayın Bakanım da, eski bakanım da 
beni teyit edecek, 842 ilçeden, 10'ar kişi suçlu olsa, bu, 8 420 kişi eder. Kaymakamlara karşı suç 
işleme özgürlüğü başlamış. Geliyor, kaymakama bir yumruk atıyor; mahkeme yok, merci yok. 
Zimmet; merci yok. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Yeni bir yol göstermemiş. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Kaçak binaların yıkımı yapılamıyor. 

, HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - O kadar feci vaziyette! 

Ben, muhtarı takip ederken, kaymakam, "Efendim, takibata alamam" dedi. Nedenini sordu
ğumda, "Memurdan sayılıyor" dedi. E, işlemesi için Memurin Muhakematı Kanununda ferahlık 
yok. Sizin anlayacağınız, Türkiye Cumhuriyeti mülkî idaresi kilitlenmiş. Enteresandır, 48 saat ev
vel muttali oldum. Bakanlıkla temas ettim, bütün genel müdürler ve müsteşarlar alaka gösterdiler, 
sayın Bakanım notunu almış; ben, beyefendiye rica ettiğim zaman, lütfettiler. 

Efendim, bu kanunu araştırdık, Meclisimizin değerli bürokratlarıyla, kanunu basım yerinde 
yakaladık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin Sayın Erğüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - İçişleri Komisyonundan geçmiş, matbaada basılı
yor. 
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Ben niçin çıktım buraya, size ne anlatıyorum; benim istirhamım, bu kanun, hazırlanmakta bu
lunan Anayasa değişiklik tasarısından daha mühim. Eğer, Meclis bir hafta sonra tatile girerse, Ka
sıma kadar 10 bin devlet suçlusu sokaklarda dolaşacak ve kaymakamlar dövülecek. Bu ne demek
tir. Korkunç bir şey!.. 

Onun için, istirham ediyorum; Başkanımdan da istirham ediyorum, Öbür başkanlardan da rica 
ediyorum, komisyon başkanlarından da rica ediyorum; bir an evvel bu kanunu tezgâha koyalım ve 
çıkaralım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe; buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'e huzurlarınızda teşekkür ederim. Çünkü, biraz evvel kendi
lerine de gösterdim; not aldım ve takip ediyorum. Söyledikleri gibi, bu kanunun mutlak surette çık
ması lazım. Esasında bir maddelik bir kanundur, basılmaktadır; değerli grup başkanları lütfederler
se bunu öncelikle görüşürsek, gerçekten o vahim durumun doğmasını önleriz. 

Bu arada, Sayın Ergüder, Profesör Doktor Schvvarz'den bahsettiler. Schvvarz'ın ben son tale
besi oldum, o sene bizi imtihan etti, ondan sonra vefat etti; toprağı bol olsun. 

Kendilerine tekrar teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim,Sayın Bakan. 

Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışanlarının sorunları
nın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101191) 

BAŞKAN - Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet hayatımızda siyasî iktidarların kararlarının uygulayıcısı olan kamu çalışanlarımız me
murlarımızın meseleleri ve alınması gereken tedbirlerin ortaya çıkartılması amacı ile Anayasanın 
98, İçtüzüğün 102-103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını; 

Saygılarımızla arz ederiz. « 14.6.1994 

G E R E K Ç E 
Millet olabilmiş toplumlar, müreffeh yaşamak ve hayatiyetlerini sürdürebilmek için "Devlet" 

organizasyonunu teşkil etmişlerdir. 
Devlet yapısı içerisinde kamu çalışanlarının rolü önemlidir. Zira, siyasî mekanizmalar tarafın

dan alınan kararlar esasen kamu çalışanları tarafından icra edilir. 
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Tarih boyunca kamu çalışanları sosyal statüleri, sosyo-ekonomik durumları itibariyle toplum 
içerisinde fonksiyonlarıyla mütenasip bir seviyede olmuşlardır. 

Ülkemizde memurun sosyo-ekonomik seviyesi ve statüsünde çok partili hayata geçişle başla
yan düşüş, zaman içerisinde giderek artmış ve günümüzde ciddî bir kaosa dönüşmüştür. 

Bugün kamu çalışanlarının içinde bulunduğu durum şöyledir: 

a) Mevcut personel rejimi memura güvenmeyen, yasakçı; genellik, eşitlik, objektiflik ve ada
let ilkelerinden uzaktır. 

b) Yıllardan beri siyasal iktidarların politik saiklerle yaptıkları hukuk dışı keyfî uygulamaları 
neticesinde memur güvencesi ortadan kalkmış, siyasî iktidarların idarî yargı kararlarını tanımama
ları neticesinde memurlanri devletin adaletine güvenleri kalmamıştır. 

c) Resmî istatistiklere göre 4 kişilik ailenin aylık asgarî geçinme standardı 1994 Mayıs ayı iti
bariyle 14 760 000 TL.dir. Buna karşılık bir milyon yediyüz bin memurun Mayıs 1994 itibariyle 
ortalama maaşı 4 500 000 TL.'dır. Bu komik maaşla memur bir ekonomik soykırımla karşı karşı
yadır. 

d) Ülkemizde nimet-külfet dağılımında sosyal kesimler arasında bariz dengesizlikler vardır. 

Bugün ülkemizde tahsil edilen Gelir Vergisinin yüzde 70'lik kısmı ücretlilerden alınırken, üc
retlilerin GSMH'daki payı yüzde 14'lerdedir. Bu oranın içerisinde memurun payı işçiye göre 1/3 
nispetindedir. 

Memurların kendi aralarında da maaş yönünden ciddî uçurumlar bulunmaktadır. (Sözleşmeli-
sözleşmesiz, kurumlararası, eşitsizlik gibi) Anayasada ifadesini bulan "ücrette adalet" ve "eşit işe 
eşit ücret" ilkeleri zedelenmiştir. 

e) Bugüne kadar yapılan bütün ekonomik düzenlemelerde en çok ezilen kesim memurlar ol
muş, en ağır faturalar memura çıkarılmıştır. Memur maaşlarına yapılan yıllık yüzde 54 zam, Ma
yıs ayı itibariyle yüzde 130'lara varan yıllık enflasyon karşısında eriyip yok olmuştur. Son istikrar 
tedbirleri çerçevesinde memurun bazı müktesep haklarında kısıntı yapılmıştır. 

Yukarıda sadece birkaç tanesi ifade edilen problemler karşısında memur bugün yaşayamaz du
rumdadır. Bu şartlarda çalışmaya mahkûm edilen memurdan sağlıklı bir hizmet beklenemez. 

Bu yüzden, ülkemizin ekonomik kalkınma meselesi, eğitim, sağlık, tarım gibi en temel mese
leleri çözümlenememiştir. 

Ayrıca, Türk Devleti olarak onayladığımız İnsan Hakları Beyannamesinin; 

"Herkesin hiç bir fark gözetilmeksizin eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hakkı vardır" (Mad
de 23/2) 

"Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan 
ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtaları ile de tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı 
vardır" (madde 23/3) 

Amir hükümleri çerçevesinde bugün kamu çalışanlarının durumu aynı zamanda bir insan hak
ları meselesidir. 

Yüce Meclisin gündeminde bulunan Devlet Personel Rejimi Taslağı, Kamu Personeli 
Sendikaları, toplu sözleşme ve grev kanunu taslağı müzakerelerine esas olmak üzere; 
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1. Memurun ekonomik durumunun tespiti, 

2. Günümüz ekonomik şartlarında 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik çekirdek ailelerin çağdaş öl
çüler içerisinde insanca yaşayabileceği asgarî ücretlerin ayrı ayrı tespiti, 

3. Tahsil edilen yıllık (1993 yılı) toplam vergi içindeki memurun payının tespiti, 

4. Ülkemizde GSMH'nın kişi başına 3 000 dolar olduğu günümüzde memurun GSMH'dan al
dığı pay ile alması gereken payın miktarının tespiti, 

5. Son 10 yılda istihdam edilen memur sayısının yıllar itibariyle tespiti, 

6. Son 10 yılda isteği dışında görevden alınan ve sürgün edilen memurların yıllar itibariyle 
tespiti, 

7. Son 10 yılda devlet-memur ihtilafından idarî yafgıya intikal eden davaların sayısı ile bun
ların sonuçlarının tespiti, 

8. Son 10 yılda memur lehine sonuçlanan idarî yargı kararlarının hükümetlerce yerine getiril
me oranı tespiti ve memurların meselelerinin çözümü için alınabilecek tedbirlerin tespiti hususla
rında bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muharrem Şemsek Koray Aydın 

Çorum Trabzon 
Mustafa Dağcı Musa Erarıcı 

Kayseri Konya 

Yaşar Erbaz Seyfi Şahin 

Yozgat Kayseri 
Oktay Öztürk Servet Turgut 

Erzurum Konya 

Tuncay Şekercioğlu Osman Sevimli 

Elazığ Karaman 
Osman Develioğlu 

Kayseri 
BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
. C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

• I.- Endonezya Temsilciler Meclisi ile Tayland Temsilciler Meclisinin, TBMM'den bir parla
mento heyetini ülkelerine davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1458) 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır; okutup oylarınıza su
nacağım : .' v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Endonezya Temsilciler Meclisi ile Tayland Temsilciler Meclisi, Türkiye Büyük Millet Mecli

sinden bir Parlamento Heyetini davet etmektedir. 
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Söz konusu davetlere icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. -Moğolistan Büyük Devlet Meclisinin, TBMM'den bir parlamento heyetini ülkelerine da
vetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (311459) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığının 7 Haziran 1994 tarih ve UDGY-667.004-94-428 sayılı yazısında, Mo
ğolistan Büyük Devlet Meclisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyeti Moğolistan'a da
vet ettiği bildirilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Kabul etmeyenler var... 

BAŞKAN - Sayın Giray, ret oyunuzu gördüm efendim; ama, azınlıkta kaldınız. 

3. - KKTC Cumhurbaşkanlığının, TBMM'den bir parlamento heyetini ülkelerine davetine ica
bet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1460) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından alınan 25 Mayıs 1994 tarihli yazıda, 

Mutlu Barış Harekâtının Yirminci Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
bir heyetin KKTC'ne davet edildiği bildirilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Başkanlıkça, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen bazı kanun tasarılarının görüş

melerine 48 saat geçmeden başlanmasının, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince Komisyona tavsi
ye edilmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca verilmiş bir 
önerisi vardır; okutup oylarınıza arz edeceğim. - •• ' ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 15 Haziran 1994 Çarşamba günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasî parti 

grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 un
cu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nevzat Ercan 

%i! Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekili 

Öneri: 

İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş/Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu 
Tasarısı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, 
Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ye 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanunu ile 3 Aralık 1993 tarihli ve 178 sayılı ve 2 Temmuz İ993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameler çıkarılması amacı ile yetki verilmesine dair Kanun Tasarısının Başkanlıkça 
havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak görüşmelerine 48 saat geçmeden başlan
masının İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, eğer istek olursa, önerge üzerinde iki lehte, iki aleyhte söz 
vereceğim. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) -Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Dinçerler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Aynı konuda ikinci kez huzurunuzu işgal ettiğim için 
özür diliyorum; fakat, bunun müsebbibi ben değilim; havale mercii olarak ya Sayın Cindoruk'tur 
veya sayın müracaat sahipleridir. 

Biraz evvel de arz ettim, Danışma Kurulu, havale kurulu değildir. Eğer metni dikkatle dinle-
diyseniz, Başkanlıkça Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen bu iki yetki tasarısının öncelikle 
ve ivedilikle görüşülmesiyle ilgili hüküm getiriyor, yani, güya, zımnen, havaleyi Yüce Kurulunu
za tasdik ettirmiş oluyor. Bunlar küçük oyunlar. Niye bunlara tevessül ediliyor anlamıyorum. Bu 
konu Anayasa Komisyonuna havale edilse, bir gün orada görüşülse, ertesi gün de Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülse, bunun için de bir gün evvel getirseniz bir şey mi kaybederiz? Zaten oyu
nuz yetiyor, gücünüz de yetiyor; istediğinizi yanlış veya doğru geçiriyorsunuz Yüce Meclisten. 
Ama, bunu yaparken, usulleri, yolları tahrip etmenin bir manası yar mı? Zaten kararlan alıyorsu
nuz, biz de öyleydik; ama, mümkün mertebe usulü, yolu, yordamı, sizden sonrakiler için oradan ge
çecekleri rahat ettirecek bir şekilde yapmanız lazım. 
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Şimdi, bu usulsüzlüğe bir de Sayın Cindoruk'un işlemleri eklendi; iki olayı tasdik ettiriyor. Bi
rincisi; öncelik sırası, sıralamada öncelik alınması; ama, onun yanında da diyor ki; "Başkanlıkça 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen..." Biraz evvel buna itirazımızın olduğunu söyledik. Dü
şünün, yani bir rekor kırıldı, biz burada itirazımızı söyler söylemez, aslında Genel Kurulun olaya 
el koyması, ihtilaf varsa Genel Kurulun huzuruna getirilmesi gerekirken, bir saat içerisinde Sayın 
Cindoruk'tan yazı alıyoruz. Hangi işimiz -usulsüzlükler hariç- bu kadar süratli yürüyor acaba?.. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Dinçerler, size hürmetimiz var. Olayı tahrif ediyorsu
nuz. Siz konuşurken yazı orada idi. Rica ederim... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Onu söylüyorum İhsan Bey, onu söylüyorum... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin konuşacağımzı nereden bilelim... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Hayır, ben konuşmadan evvel oldu diyorum... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Aynısı efendim... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Ben konuşmadan evvel oldu diyorum İhsan Beyci-
ğim... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Bunlar, ben konuşmadan evvel yapılıyor... Ne kadar 
hızlısınız diyorum!.. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ne bilelim biz sizin ne diyeceğinizi? 
BAŞKAN - Bir dakika... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Benim diyeceğimi siz bilemezsiniz; çünkü, siz Grup 
Başkanvekili... 

BAŞKAN - Sayın Saraçlar, Sayın Dinçerler başka konudan bahsediyor, siz başka konudan 
bahsediyorsunuz... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla)-Tabiî efendim... Sayın Saraçlar... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Müsaade eder misiniz... Sayın Dinçerler, müsaade eder mi
siniz... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Buyurun efendim. 

BAŞKAN - Sayın Dinçerler, biraz önce İçtüzüğün 74 üncü maddesine göre yaptığı konuşma- .'. 
ya cevap verildiğinden bahsediyor; siz, Danışma Kurulunda konuşulan konudan bahsediyorsunuz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Aynı mekanizma... 

BAŞKAN - Efendim, aynı mekanizma değil; farklı şeyler; onun için birbirinize karşılıklı ola
rak konuşma ihtiyacını duydunuz; ben düzeltme ihtiyacını hissettim. 

Buyurun, devam edin efendim siz. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Efendim, Genel Kurulun ıttılaına arz edeyim : Sayın 
Grup Başkanvekilimiz ve bendeniz bir üye olarak yazıyla müracaat ettik. Bundan sizin bilginiz yok 
gayet tabiî. O müracaatı Sayın Meclis Başkanına yaptık. Haklı olarak siz onu bilmiyorsunuz, bil
menizde mümkün değil. Ben o yazımıza cevabı arz ediyorum. O yazımıza cevap, daha Genel Ku
rula, hatta belki Danışma Kurulunun toplantısından önce cevap yazılıyor. Ben de buna hayret edi
yorum, ne kadar hızlı çalışıyoruz diye de teşekkürlerimi ifade ediyorum yani. 
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Yalnız, tekrar söylüyorum : Bunları niye buraya getiriyoruz? Belki usandırıyoruz, özür de di
liyorum, hakikaten, doğru da olsa, bir şeyi, üstüne gide gide söylemek insanlara pek huzur ve ra
hatlık vermiyor; bunun ben de farkındayım; ama, bu işi kendim için de yapmıyorum; şu müessese
nin, olabildiğince iyi işlemesi için yapıyorum. Sizler, bizleri tenkit ederek seçilip buralara geldiniz; 
ama, misliyle yapıyorsunuz, on misliyle yapıyorsunuz; bunlar olmasın... 

Netice itibariyle, metnin yazılışı İçtüzük hukukuna aykırıdır; ondan dolayı muhalefet ediyo
ruz. Kusurumuza bakmayın. 

Ayrıca, yetki yasasının özüyle ilgili meseleler, belki Plan ve Bütçe Komisyonunu ilgilendirir; 
onları biz keşfediyoruz, malum oluyor, biliyoruz, zaten belli; ama, bu bahaneyle Anayasa Komis
yonunu devreden çıkarmayı anlamıyorum. Şunun için anlamıyorum : Anayasa Komisyonu, Ana
yasa gereğince, partilerin gücü oranında teşekkül ediyor. İnanın, biraz ileri giderek söylemek isti
yorum; yani, Hükümet Anayasa Komisyonundan çekiniyor mu veya Sayın Başkan Anayasa Ko
misyonundan çekiniyor mu?., orada da nispetiniz aynı, diğer komisyonlarda da nispetiniz aynı; za
ten orada da her türlü mesele geçiyor; geçmiyor değil. Eninde sonunda mesele oylamaya geliyor, 
oylanınca da bitiyor. Peki, bütün bunlar olacaksa, niye usulü tahrip ediyoruz?.. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Mecburiyet olmadığı için. 
M. VEHBl DİNÇERLER (Devamla) - Sayın Saraçlar, mecburiyet şöyle hallolur: Yani, iki 

gün evvel haraket edilse, iki komisyon da görüşünü bildirir ve mesele biter. Kaldı ki -affedersiniz, 
kusura bakmayın, gene ileri bir kelime kullanayım- bu konuda Sayın Başkanımız sabıkalıdır. Çün
kü, Anayasa Komisyonu karar verdiği halde, talep ettiği halde, "ben de görüşümü bildireceğim" de
diği halde, İçtüzüğün açık hükmüne rağmen o Anayasa Komisyonu kararını icra etmedi. İçtüzük 
çok sarih, diyor ki, "eğer, bir komisyonla, görüşmesi talep edilen tasarının bulunduğu komisyon ih
tilaf halindeyse, ihtilaf Genel Kurula gelir." İhtilaf var mı, yok mu; o da meydana çıkmadı. 

Netice itibariyle, maalesef, bu usulsüzlükler devam ediyor, biz de bu usulsüzlere... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İki komisyon arasında uyuşmazlık olursa Genel Kurula gelir... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Sayın Genç, onu söylüyorum; iki komisyon arasında 

ihtilaf mı var diye sordum; "ihtilaf yok" dediler. İhtilaf yoksa, otomatikman bize gelmesi lazım; 
gelmedi; onu söylüyorum. İçtüzük çok sarih. Çünkü, başka ihtimal de yok yani, üstünde de konu: 

şamazsmız. Netice itibariyle, bu, tevali edip gidiyor. İnşallah, sizlerin oyuyla güzel bir İçtüzük ya
pılacak -Sayın Coşkun Kırca Başkanlığını yürütüyor- ve bu meseleleri burada konuşma zaruretini 
inşallah duymayacağız. 

. Vaktinizi aldığım için özür dilerim. 
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Başka söz talebi? .. Yok. 
Öneriyi oylarınıza arz edeceğim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.03 

'• . © — — — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.18 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

: - © ; 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

1. - Başkanlıkça, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen bazı kanun tasarılarının görüş
melerine 48 saat geçmeden başlanmasının, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince Komisyona tavsi
ye edilmesine ilişkin DYP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca vermiş olduğu 
önergenin oylanması sırasında karar yetersayısının aranması istenmişti ve karar yetersayısı buluna
madığı için birleşime ara vermiştik. 

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza arz edip, karar yetersayısını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyorum. 

VI.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.- Dışişleri Komisyonu ' 
BAŞKAN - Dışişleri Komisyonunda açık bulunan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna 

düşen bir üyelik için, Kars Milletvekili Atilla Hun aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler", kısmına geçi

yoruz. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1176, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

2. - Bütçe Kanununda Yer alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı : 71) 
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3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

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

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

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ye 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(11488, 219, 21536) (S. Sayısı: 283) 

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

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

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S. Sayısı : 201) 

BAŞKAN - Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz : 

Sayın milletvekilleri, 59 ve 59'a 1 inci ek, 71,82,139, 134,283,391,66 ve 201 sıra sayılı ka
nun tasarısı ve teklifleriyle ilgili komisyon başkanları veya yetkilileri Genel Kurulda mı efendim? 
Yok. 

Görüşmeleri ertelenmiştir. 
10. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı':58 ve 58'el inci ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (11160) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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12. - 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 Komisyonu Raporu (1114, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

13. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 11181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim: Komisyon Ra

porunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon Raporunun okunması kabul edilme
miştir. 

Görüşmekte olduğumuz 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak gruplar adına 
söz talebi var mı efendim? 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 180 sıra sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıyla, ödünç para verme işleri; yani, diğer tabiriyle tefecilik, 
memleket sathında -bakkal dükkânları gibi, her tarafa yayılacak- teşkilatlandırılacaktır. Bu tasarı 
bunu getirmektedir. -

Faizciliğin ve tefeciliğin memlekete ne kadar zararlı olduğunu yıllarca anlatmışızdır, anlatıl
mıştır; ama, bu konunun en açık seçik görüldüğü zaman da, yaşadığımız günlerdir. Bugün, mem-

(1) 180 S. Sayılı Basmayan 11.5.1994 tarihli 102 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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leket faizcilikten batmaktadır. İşte, faizci istikamette devam eden çalışmalar, Türkiye'deki iş haya
tını, bugün, yüzde 600-700 oranlarındaki faizlerle bankalardan borçlandıracak bir noktaya getirmiş 
bulunmaktadır. Zira, Hükümetin kendisi yüzde 200 basit, yüzde 406 bileşik faizle borçlanmakta
dır. Bir 20 trilyon, bir 20 trilyon borçlanmıştır ve yine hemen arkasından da, bir 20 trilyon lira mer
tebesinde bugünlerde piyasaya borçlanacaktır. 

Bunun manası şudur : Milletin ödediği vergiler, tasarruflar, memleketin ihtiyaç duyduğu hiz
met sahalanna, iktisadî kalkınmaya, tanma, sanayie, sağlığa, eğitime ve benzeri sahalara gidecek 
yerde; maalesef, bir rant zümresinin, rant geliriyle geçinen bir sömürücü zümrenin varlıklannın 
katlanmasına hizmet etmektedir, işte, memlekette gelir dengesini bozan temel faktörlerden biri de 
budur. Yani, zengin daha zengin, fakir daha fakir olmakta; üstelik bu zengin, fevkalade tahripkâr 
ve tehlikeli bir zengin olmaktadır. İnsan, alın teriyle zengin olur, Karun kadar zengin olur, hakkıy
la kazanmıştır, helal kazanmıştır, çalışarak kazanmıştır, müteşebbistir, onun hakkıdır, saygı duya-
nz; ancak, memlekette, bu şekilde; çalışmadan, tefecilikle geçinin bir zümre peydah edilmiş bulun
maktadır. Bu kanun tasansı bunu teşkilatlandırmaktadır. Döviz büfeleri gibi, şehirlerde, kasabalar
da, her sokak başında ödünç para verme kuruluşlan teşekkül edecek, müesseseler teşkilatlanacak 
ve bunlar da milletin kanını emecekler... 

; Bu açıdan da en tehlikeli zamanda bulunmaktayız. Zira, bugün, orta ve alt gelir gruplarının ne 
kadar bunalım içinde olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz; kuyruklarda görüyoruz, sıkmtılannı görüyo
ruz, geçim şartlarını görüyoruz. Şimdi, bu insanlar, bu ödünç para verme kuruluşlarına müracaat 
edecekler, birtakım, mallarını, mülklerini ipotek gösterecekler, rehin verecekler, borçlarını da za
manında ödeyemeyecekler ve bu aileler, çok daha ağır iktisadî şartlara maruz kalacaklar... 

Bu şekilde borçlanma imkânlan olmasa, nihayet, gelirinin içine sığmak için, daha da tasarruf 
ederek, destek arayarak, kazanmaya gayret ederek, o gelirinin içinde bu sıkıntılı dönemi zor şart
larda da olsa geçecek; ama, başını soktuğu evini, babadan kalma mülkünü, birtakım imkânlarını, 
geriye ödeyebilirim umuduyla, bu faizcilerin eline düşüp, rehin verecek, ipotek edecek, borçlana
cak, bu borçlarını da geriye ödeyemeyecek ve bunlann hepsi felakete maruz kalacak... 

Hatırlarsanız, 1980'li, yıllarda, Türkiye'de, o zaman yine kolay zengin olma yolu açıldı; An
kara'da, her köşe başında bankerler türedi; devletin televizyonunda, nice nice unvanlı kişilerin, bir
takım ayağı çanklı bankerlerin hizmetinde, "işte bu kapı her sabah böyle açılır, böyle kapanır" di
ye banker reklamlan altında, her sınıftan, her zümreden, her camiadan insanlar buralara gittiler, ev
lerini sattılar, yatırdılar; arabalannı sattılar, yatırdılar; kayınpederlerinden, babalanndan borçlandı-

^ 1ar, baba mirası mülklerini sattılar, yatırdılar ve aradan bir iki sene geçmedi, bunların hepsi iflas et
ti ve bu bankerzedeler büroları bastılar, yazıhaneleri bastılar, câm-çerçeve indirdiler, koltuk kane
pe dağıttılar; hınçla, hışımla her tarafa yöneldiler; içlerinde intihar edenler oldu ve fevkalade elem 
verici manzaraları bu millet yaşadı. İşte, bu kanun tasarısı, bu teşkilatlanmayı getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetinde tefecilik yasaktır, ceza konusudur; ama, ne ol
duysa, son yıllarda, tefeciliği birinci marifet haline getirdik, faizciliği birinci marifet haline fetir-
dik; yani, miktan kâfi ihtiyacı olan kişinin veya müessesenin, bankaya gidip, kendi iş hayatını, ge
çici bir süre de olsa, finanse etmek için kredi kaynaklarına müracaat edeceği yerde, faizciliği tek 
geçim kaynağı haline getirdik. Zaten bunun da baş müsebbibi, maalesef, hükümetler olmaktadır. 
Geçmişteki iktidarlar, dönemlerinde yüzde 70-80 faizli Hazine bonosu ve devlet tahviliyle banka
lardan para toplarlarken, biz bunu yadırgayarak, bunun memleketin sanayileşmesine, gelişmesine 
köstek olacağını, birikimleri, tasarrufların, yatırım ve üretim yerine, kolay kazanç yollanna yöne-
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leceğini ifade edip tenkit ettik ve zannettik ki, bu yeni Hükümetin, -bünyesinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti de olduğuna göre, sömürüye karşı olması lazım, bu istismara karşı olması lazım; bu 
düzelir derken, daha da felaket bir hale geldi. 

Bugün, eğer, Hükümet, bankalardan yıllık yüzde 406 faizle para topluyorsa, bu parayı kulla
nıyorsa, iş hayatı da yüzde 600-700'e mal olan -yıllık bileşik faiz- parayla borçlanmaya mecbur ka
lıyorsa, bu tefeci büroları çok daha ağır şartlarda çalışacaklar ve halkın elindeki avucundaki imkân
ları da birtakım ümitlerle alacaklar, onları soyup soğana çevirecekler, yani memlekette gelir den
gesi daha da bozulacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısını burada engellememiz, bizim birinci vazifemiz olmalı
dır. Hükümetin vazifesi, memlekette tefeciliği, faizciliği kurumsallaştırmak, sömürmeyi, istismarı 
destekleyen kanunlar çıkarmak değil, bunları önleyen kanunları getirmek ve tatbik etmek olmalı
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu faizi kim kazanır, kim geri öder; yani, siz faizciliği bu şekilde yaya
rak, memlekette iş hayatını canlandıracağınızı mı zannediyorsunuz, yoksa söndüreceğinizi mi zan
nediyorsunuz? 

Değerli arkadaşlar, eğer bir memlekette faizcilik caydınlırsa, tefecilik caydınlırsa, parası olan, 
bunu iş hayatında kullanır, hisse senetlerine yatırır, kendisi müteşebbis oİur, ortak olur, memleke
tin iş hayatı gelişir, millî geliri artar, herkes de bundan nasiplenir; ama, siz, bunun yerine, tasarruf
ları, faize, ranta, kolay gelirlere, terlemeden kazanılan sahalara yönlendirirseniz; o memleketi de 
çökertirsiniz. Bakınız, bugün iş hayatında bu faizleri ödeyerek tesis kuracak, işletme ortaya koya
cak imkân olmadığı için, Türkiye'nin sanayileşme hızı on seneden beri giderek daha yavaşlamak
ta ve bugün Türkiye fevkalade zor şartlara gelmiş bulunmaktadır. Bugünkü işsizliğin sebebi budur, 
bugünkü fukaralığın sebebi budur. 

Muhterem arkadaşlar, bir memleket, sanayi olmadan kalkınmaz, iş hayatı gelişmeden kalkın-
maz. Bakınız, bugün 38 milyon nüfusu olan bir İspanya, 500 milyar dolar yıllık millî geliri olan bir 
ülkedir; bir İtalya, takriben 1,5 trilyon dolar millî geliri olan bir ülkedir. İtalya'yı ve İspanya'yı ör
nek veriyorum. İspanya, bu istikamette bu kadar gelişirken, biz, faizciliğe önem verdiğimiz, sana
yileşmeye önem vermediğimiz için, bugün, millî gelirimiz, nihayet 115-120 milyar dolar mertebe
sindedir, 

Ben, yine bu kürsüden daha önce de bir vesileyle arz etmiştim; 1970-1980 arasındaki yatırım
lara baktığımız zaman, tasarrufların, büyük ölçüde, imalata ve tarıma gittiğini, sanayie yöneldiğini 
görüyoruz. Mesela, 1970'Ii yıllarda tarım sektöründeki sabit sermaye yatırımlanmn toplam sabit 
sermaye yatırımları içindeki payı yüzde 14 iken, bu oran 1980'den sonra giderek azalmış ve bugün 
yüzde 6-7 mertebesine düşmüş bulunmaktadır. İmalat sanayiinin toplam sabit sermaye yatırımları 
içindeki payı ise, 1970'li yıllarda yüzde 33-34 mertebesinde iken, 1980'den sonra giderek azalmış 
ve yüzde 13-14 mertebesine düşmüştür; bugün ise bu oran yüzde 15-16 mertebesindedir. 

Değerli arkadaşlar, bunun manası, memleketteki tasarruflar, sanayie, tanma, üretime ve iş ha
yatına yönelmiyor, giderek rant sahasına yöneliyoı ve maalesef, memleket de iktisadî bakımdan 
kalkınamıyor demektir. Eğer, bir memleketin kalkınmasını istiyorsanız, orada yüksek katma değe
ri olan ürünlere .yönelinmesini istiyorsanız, hizmet sektörünün ve imalat sektörlerinin gelişmesini 
istiyorsanız, mutlaka, faizciliği caydıran, ama, yatırımı teşvik eden kurumları desteklemeniz ve ge
liştirmeniz gerekmektedir. 
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Bugün, menkul sermaye iratlarıyla ilgili olarak, borsaların, 1980'den sonra kurulmuş ve geliş
miş olması ve giderek taazzuv etmesi, memnuniyet verici bir husustur. Yani, orta ve küçük gelir 

• grupları, şahsen müteşebbis olamayan, iş hayatını kuramayan, ama tasarrufu olan insanlar "ben bu 
tasarrufumu ne yapayım?" dediği zaman, onlara, "hadi bakayım, buyur, menkul sermaye piyasa
sında çalışan şu kurumlara git, hisse al" diyeceğimiz adresler göstermiş bulunmaktayız. 1960'Iı ve 
1970'li yıllarda bu meseleler çok tartışılmış, ancak bu sahada gerekli teşkilatlanma bir türlü sağla
namamış bulunmaktaydı. 1980 sonrası, 1990'lı yıllara doğru gelişen bu müesseseler de, maalesef, 
bugün, yüksek faiz ve istikrarsız iktisadî hayat sebebiyle, bir yükselmekte, bir alçalmakta ve bazı
ları vurulmakta, bazıları da çarpılmaktadır. 

İşte, bu tasarı da, yine, bu piyasaları caydıracak olan, yatırımları caydıracak olan, memleketi 
fakirliğe götürecek olan, işsizliği yaygınlaştıracak olan, orta ve alt'gelir gruplarını daha da fakirleş-
tirecek olan hususları ihtiva etmektedir. Onun için, bu tasarının -ayrıca, maddelerinde de görüşle-. 
rimizi arz edeceğiz- mutlaka bu Mecliste engellenmesi ve bu tasarının geri çevrilmesi gerekmekte
dir. Biz, Refah Partisi Grubu olarak, her noktada bu görevimizi yerine getirmek için bütün gayre
timizle çalışacağız. İnanıyorum ki, memleketimiz insanını bu ağır tahribata maruz bırakmamak için 
iş hayatımızı bu ağır tahribata maruz bırakmamak için, diğer gruplardaki arkadaşlarla da dayanış
ma içinde olacağız, bu tasarıyı burada engelleyeceğiz ve inşallah bu tasarı buradan geçmeyecektir. 

Ben, bu vesileyle hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan 180 sıra sayılı ÖdünçvPara Verme İşlerini Düzenleyen Yasa Tasarısı üze
rinde söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, son aylarda yaşanmaya başlanan malî kriz, geçmiş günlerde olduğu gibi, 
önümüzdeki günlerde de reel ekonomiyi etkisi altına alacaktır. 

Bankacılık sektörü, bu krize, diğer sektörlerden daha önce girmiştir. Bildiğiniz gibi, üç banka 
batmış, bir menkul değerler yatırım şirketi -Türkinvest- faaliyetlerini durdurmuş ve finans sektö
ründeki kriz, gelecek olan krizin ilk habercisi olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, 5 Nisan paketinin eksik taraflarından bir tanesi, bu pakette, kayıt dışı eko
nomiyle -bugün iş hacmi 1 katrilyon lirayı geçtiği ifade edilen ve vergi değeri de 200-250 trilyon 
lira olan kayıt dışı ekonomiyle- ilgili herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olmasıdır. 

Bu tasarı, ödünç para verme işlemlerini düzenlemektedir. Değerli arkadaşlar, bu konudaki 
mevzuatımıza baktığımız zaman, gerçekten, Türkiye'de ödünç para verme işlemlerini düzenleyen 
somut ve elle tutulur bir yasanın olmadığını görüyoruz. Belki bu yasa, bir noktada bu işi disipline 
edecektir diye düşünülebilir ve esasen getirilme amacı da budur. Bu tasarıyı, Plan ve Bütçe Komis
yonu, ta 1992 yılında görüşmüş; ama, yaklaşık iki sene rötardan sonra, Yüce Kurulun huzuruna ge
lebilmiştir. 

Bugün, ödünç para verme işlemleri, bir tutarlı yasa olmadığından, Türk Ticaret Kanunu, Borç
lar Kanunu gibi yasalara dayanılarak yürütülmektedir ve meydana gelen anlaşmazlıklar, ihtilaflar 
da, bu kanunlar çerçevesinde çözülmektedir. . 

Tasarı incelendiği zaman, para veren kimdir, para alan kimdir, ne gibi şartlara tabidir gibi bü
tün hususların düzenlendiğini görmekteyiz. Tabiatıyla bu, belki olumlu sayılabilecek bir yaklaşım
dır. 
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Biz, burada, Refah Partisi Grubundan farklı olarak bakıyoruz meseleye. Tabiî, dünya iktisat 
teorilerinde, faiz, para politikası gibi hususlar mevcuttur; ama, öyle zannediyorum ki, Refah Parti
si, hiç faiz falan almayan bir parti olarak, bu şekilde ödünç verme işlemlerine ve faiz işlemlerine 
karşı bir tutum sergileyebilir. O, kendi görüşleridir. Belki de, adil düzen içinde, bizim bilmediği
miz, buna benzer yaklaşımlar da olabilir!.. Tabiî, bunları öğrenirsek, çok daha iyi olacak. 

Burada, bizim yaklaşımımız biraz daha farklıdır. Para, sermaye piyasasının, faiz de sermaye 
piyasası motivasyonunun önemli öğelerindendir. Bugün baktığımız zaman, Türkiye'de, Batı ülke
lerinden çok farklı bir para piyasası işleyişini görmekteyiz. Bugün Batı ülkelerinde, sermaye piya
saları, yani menkul değerlerin hareket ettiği borsalar, çok önem taşımaktadır ve bugün sermaye te
rakümünün az olduğu ülkelerde, para piyasaları borsalar vasıtasıyla, özellikle çok etkin sermaye pi
yasaları vasıtasıyla, hisse senetleri ve tahviller yoluyla sermaye bulunması mümkün olmaktadır. 
Türkiye'de bu düzen çok değişik işlemektedir. Başbakanımızın bütün ifadelerine, "sermaye piya
sası kurulmuştur, işlemektedir" şeklindeki sözlerine rağmen, sermaye piyasası işlememektedir. 
Bugün, İstanbul Menkul Kıymetleri Borsasındaki hisse senedi fiyatlarına baktığımız zaman, 30-35 
bin puanlara çıkan endeksin bugün çok düşük boyutlara geldiğini görüyoruz. Bunun böyle olması
nın nedeni, devletin ve Hazinenin tutumudur. Hazine bugün, piyasadaki parayı toplamak için, he
pinizin bildiği gibi, yüksek faizli Hazine kâğıtlarını piyasaya çıkarmakta ve kendi ihtiyaçlarını kar
şılamak, kamu finansman açığını ortadan bir nebze kaldırabilmek ve işte, emekli maaşlarını, me
mur maaşlarını ve vergi iadelerini ödeyebilmek için piyasaya çıkardığı bu yüksek faizli kâğıtlarla 
para toplamaktadır ve bu para toplandığı için, sermaye piyasası vasıtasıyla özel sektör hisseleri ve
ya tahvillerine herhangi bir şey kalmamaktadır. Bu nedenle de, sermaye piyasası bir türlü gelişme 
gösterememektedir. 

Şimdi, burada bankacılık sektörünün de, tabiî, kabahatleri var. Bugün Türkiye'de bankacılık 
sektörüne baktığımız zaman, bankacılık sektörü, kısır bir döngü içinde, sadece kendi küçük men-
faatlarını düşünmekte ve yatırımları finanse etmesi gereken ihracatı finanse etmesi gereken bir sek
tör olmanın yanında, acaba bir yıl öncesine göre nasıl daha fazla kâr edebilirim düşüncesi altında 
hareket etmektedir. Bunu da yaparken, Sayın Başbakanın her zaman ifade ettiği gibi "efendim, dı
şarıdan döviz getirmektedirler -onun kendi ifadesini söylüyorum- ve bu dövizi getirdikleri zaman, 
hazinenin kâğıtlarına yatırmaktadırlar; daha fazla faiz olduğu için kâr etmektedirler; tekrar döviz 
alarak yurt dışına çıkarmaktadırlar. İşte, ben, bu saadet zincirini kırdım, ben buna mani oldum" de
mektedir; ama ne gariptir ki, geçen haftalarda çıkarılan üç aylık yüzde 50 faizli ve yıllık yüzde 406 
faizli hazine bonolarının yine bankaların elinde kaldığını, hatta bazı bankaların, bankacılık işlem
leri yerine, bunları ellerinde tutarak üç ay sonra yüksek gelir elde etmeyi planladıkları basında yer 
almaktadır, bilinmektedir. Halbuki, bu tür hazine kâğıtlarının -madem yüksek oranda da bir getiri
şi var- dargelirli veya -dargelirliler zaten alamazlar- elinde parası olan vatandaşlara yayılmasında 
büyük yarar olurdu; ama, bankacılık sektörü bu manipülasyonu tam manasıyla sağlayamamıştır. 
Bankacılık sektörü kendi kârlarına baktığı için, ortaya diğer bir sektör çıkmaktadır; bu da, işte, 
ödünç para verme işlemlerini yürüten, çoğu kayıt dışı olan ve karapara dediğimiz sektördür, bura
da onu kastediyorum; para bu şekilde dönmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa çerçevesinde, zannediyorum ki, bu işlere bir ölçüde bir düzen ge
tirilmesine çalışılacaktır. Yaklaşımı, başta da söylediğim gibi, olumlu olmakla birlikte, bunun işle
yeceği kanaatini taşımıyoruz; fakat, bazı düzenlemelerin yapılmasında da fayda vardır. Hepinizin 
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bildiği gibi, 1980'li yıllarda ödünç para verme işlerinin yeteri kadar düzen içinde yürümemesi ve 
yeteri kadar kontrol edilememesi neticesinde bazı banker olayları ortaya çıkmıştır; bundan, birçok 
vatandaşımız zarardide olmuştur, mağdur olmuştur. Bu nedenle, bu sektörün bir ölçüde kayıt içine 
alınması; yani, çoğu -piyasadaki tabiriyle söyleyeyim- tefecilik şeklinde yürüyen bu işlerin bir ka
yıt altına alınması -iyi işletildiği takdirde ve iyi izlendiği takdirde- Maliye Bakanlığının denetimi
ne sokulması belki yararlı olabilir. Eğer bu düşünceler içerisinde hareket edilecekse, bu yasadan 
fayda beklenebilir. 

Değerli arkadaşlar, her şey, ekonominin tam manasıyla kontrolünden, ciddî ve tutarlı politika
lardan geçmektedir. Ben dün gazetelerde okudum, Sayın Başbakan, Başbakanlıkta birinci yılını 
veya DYP Genel Başkanlığında birinci yılını doldurması münasebetiyle verdiği beyanatta "her işin 
üstesinden geldiğini, her işi çözdüğünü" ifade etmektedir. Ben merak ediyorum, hangi işi çözdü, 
hangi işin üstesinden geldi Sayın Başbakan? Arıyorum, acaba, özellikle ekonomide yaptığı yararlı 
bir iş var mı? Belki enflasyonu yüzde 140'a çıkarması bir başarı(!) olarak değerlendirilebilir -ken
disine göre- ama biz konuyu böyle görmüyoruz. Türkiye, eğer yeterli tedbirler alınmazsa, önümüz
deki üç ay içinde, -özellikle eylül ayında- çok kritik bir döneme girebilir. Sayın milletvekillerinin 
bunun bilincinde olduğunu biliyorum; o anlayış içinde hareket edeceklerdir. 

Ben bu düşüncelerle, sözlerimin sonunda hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Şahsı adına, istanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz; buyurun. 

ALÎ OĞUZ (istanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu kanun tasa
rısının tümü üzerinde Grubumuz adına konuşan arkadaşımız görüşlerimizi dile getirdi; ben de şah
sım adına bu konudaki görüşlerimi Yüce Heyetinize arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. , . 

Değerli arkadaşlarım, konuşan arkadaşların özellikle üzerinde durdukları konu, daha ziyade, 
piyasadaki başıbozukluğu ve bozuk sistemi düzenleyecek bir mevzuatın getirilmiş olduğu ve böy
lece de bu para hareketlerinin, ödünç para verme konusunun bir disipline bağlanacağı hususudur. 

Ben şunu ifade etmek istiyorum: Bozuk bir sistemi, meşru ve normal bir sistem gibi oturtmak, 
herhalde kolay bir hareket olmasa gerek; yani, bir yanlışı, doğru bir mekanizma gibi oturtmaya gay
ret etmek, fuzulidir ve abesle iştigaldir. Çünkü, yanlışlık öyle kötü bir şeydir ki, onu doğru bir me
kanizma gibi oturtmaya ne kadar gayret ederseniz edin, onu doğru bir mekanizma olarak oturta-
mazsınız; çünkü, işin aslı yanlış, işin aslı bozuktur. 

Bizim bildiğimiz, inancımıza göre, faiz bir felakettir, fuhuş bir felakettir, kumar bir felakettir, 
israf bir felakettir; yani, Cenabı Hakkın haram olarak tarif ettiği her şey bir felakettir. Ama, ille de, 
bu meşrudur, normal bir mekanizmadır, bu hayırlı bir faaliyettir, bunu yerine oturtacağız diye gay
ret etseniz, bu, mutlaka abesle iştigal olur; ne kadar gayret etseniz, bunu sistemli bir şekilde hayır
lı bir mekanizma olarak oturtamazsınız. 

Şöyle biraz gerilere doğru gidelim: Bize, hukuk fakültesinde, elli sene önce, faizle ilgili Mu
rabaha Nizamnamesini okuttular. Murabaha Nizamname-i Mahsusunda, yüzde 11,5'i geçen faiz 
hakkında, o günün savcıları dava açar ve tefeciler, asliye ceza mahkemelerinde yargılanır, tefeci
likten mahkûm olurlardı. Biz elli yıl evvel bunu böyle okuduk hukuk fakültesinde. Adı, Nizamna
me-i Mahsus, yani Murabaha Nizamnamesi idi ve öyle bir felaketti ki, o günün faizcilerini yıldır-
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di. Savcılar dava açar, asliye ceza mahkemelerinde davalar görülür ve tefeciler mahkûm edilirdi. 
Ama, gelin görün ki, bir müddet sonra -yaşlı olanlar hatırlarlar- Murabaha Nizamnamesi unutuldu, 
yüzde 11,5 faiz tarihe karıştı; yüzde 50 oldu, 100 oldu, 150 oldu; nihayet gecelik yüzde 1 000 fa
izli repo oldu; sonra, hükümet tahvilleriyle, yıllık faiz yüzde 406 denildi. Bununla nereye varacak
sınız değerli arkadaşlarım?.. 

Sayın Maruflu bizimle istihza ediyor (alay ediyor) aklı sıra, "efendim, onların adil sistemlerin
de yoktur, onlar faize karşı olabilirler" diyor. 

Sen, İktidarla uğraş, benimle niye uğraşıyorsun Sayın Maruflu?! Sen onunla uğraş yahu! Se
nin başka derdin yok mu?! Buraya çıkıyorsun, "Refah, Refah, Refah" diye diye batacaksın inşal
lah! 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - "Faiz almazlar" dedim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Bizimle uğraşıyorsun, başka derdin yok mu senin?! (RP sıraların

dan alkışlar) 
Sen uğraş bakalım; ben de bunları götürüp İstanbul'da senin seçim bölgende dağıtacağım "iş

te, Maruflu budur" diyeceğim, tamam mı... Senin seçim bölgendeki insanların faizci olduklarını 
zannetme. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Refah hiç faiz almaz mı? 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Onlar faize karşı olan insanlar; milliyetçi, mukadesatçı diye seni bu

raya gönderdiler. Burada benimle uğraşma... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - "Refah hiç faiz almaz" dedim. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, sizin muhatabınız Genel Kuruldur, Sayın Maruflu değil; o kozunu

zu İstanbul'da paylaşırısnız. Lütfen, Genel Kurula hitap ediniz efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, faiz, Cenabı Hakkın reddettiği, men ettiği bir 

husustur. Eğer bu millet inançlı ise, bu milletin inancından doğan bir yasaklar silsilesi var. Burada 
mecburum söylemeye, Cenabı hak, Kitab-ı Kerim'inde faizciyi tarif ederken, "Allah ye Resulüne 
harp ilan etmiştir" diye tarif ediyor; ayet bu. Siz, "bununla bu memleketi kalkındıracağım" diyor
sunuz; bu abestir; onun için, uğraşmayın. 

Alın teri faiz yerine kaim olursa ve faiz de bertaraf edilirse, ancak bununla kurtulunur. Bugün 
yüzde 400'lük faizle, sanayiciye, tüccara ve ticaret erbabına kredi vereceksiniz de, bu adam, üret
tiğini kaça satarak kazanç sağlayacak? 

Demin arkadaşlarımız gelip bu kürsüden söylediler, ne dediler: "Bankalar bile, bir kısım tah
villeri, yüzde 400'lük faize tamah ettikleri için satmadılar" dediler, "Milletvekilleri dahi 9 milyar 
liralık yüzde 400 faizli tahvil aldılar" dediler. Bunları söyletmemek lazım. Çünkü,.bu memlekette 
alın teriyle, üretimle gayret edilir, para kazandırsa, bu memleket, ancak o zaman kazanır. Yoksa, 
tembelliğe alıştırırsanız, adam, evini satar, götürür faize verir ve netice itibariyle de sonra ortada 
kalır. 

1980 senesinde Etlik'te bir dairenin fiyatı 1 milyon liraydı; adam, faize tamah etti, götürdü da
iresini sattı, yüzde 50 faiz aldı -hesap edin- aldığı faizin değeri ne kadar yüksek olursa olsun, aldı
ğı 10 senelik faiz çarçur oldu bitti; nihayet, şimdi gidin, bankada 1 milyon lira parası var, bugün 
evinin değeri de 1 milyar lira! 

Onun için, faizle herhangi bir kimsenin âbad olduğunu söyleyemezsiniz; çünkü, Anavatan, ön
ce bankerleri teşvik ederek, bu milleti soydurdu; o bankerler, bu milletin birikimini, emeklilerin 
elindeki birkaç kuruşu aldılar, sonra, sırra kadem bastılar, hepsi kaçtı, insanlar büyük faiz vaatle-
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riyle dolandırıldı. İnsanlar, şimdi de bankalar eliyle celbedilmeye, hatta hükümet eliyle, devlet eliy
le çıkarılan tahvillerle teşvik edilmeye, faize yöneltilmeye çalışılıyor. Onun için, bunun da netice
sinde bir kazanç elde edilmeyecektir. Günlük faizleri, repoları, siz, yüzde 1 000 yapsanız dahi, bu
nun bereketi olmayacaktır, kimseye bir şey kazandıramayacaksınız; çünkü, faizle âbad olunmaz, 
"zulümle, haramla âbad olanın akıbeti berbat olur" 

Rantlar, bu millete bir şey kazandırmadı; iniyor, çıkıyor. Sadece, insanları aldatıyorsunuz, in
sanları kandırıyorsunuz, onları oyalıyorsunuz, borsalarda falan onları meşgul ediyorsunuz; ama, 
bunun neticesinde elinize yine hiçbir şey geçmeyecek; çünkü, kimse çalışmaz hale geldi. Evini sa
tıp faize verenleri elindeki birkaç kuruşu alıp da "ben bundan ekmek parası kazanıyorum" diyecek 
hale getirdiniz, bu milleti faize alıştırdınız, içkiye alıştırdığınız gibi, kötülüğe alıştırdığınız gibi, iç
ki fabrikaları kurulduğu gibi, sarhoşların çoğaldığı gibi; hatta, kötü evler açıp, onların patroniçele
rini, kötü insanları, -affedersiniz- kadınlarımızı kötü yollara teşvik edenleri vergi rekortmenleri gi
bi taltif ettiniz, onlara madalya verdiniz. Bir kere, size bu ayıp yeter! Onun için, bizimle hiç uğraş
mayın. 

Aziz arkadaşlarım, faiz, bereketsizlik getirir, aileleri söndürür ve dövizin özellikle fırlamasını, 
Türk parasının değerinin özellikle düşmesini ve perişan olmasını intaç eder; nitekim öyle olmuş
tur; çünkü, kötü bereketsizdir, kökü pisliktir. Özellikle şunu ifade ediyorum ki, bugün artık, kimse 
sanayi kurmaz oldu; çünkü, kredi alamaz oldu; sanayiye yatırdığı, ticarete yatırdığı sermayesiyle 
elde ettiği yüzde 30'luk, yüzde 50'lik kârlarla ayakta durması mümkün olmayacak hale geldi. De
diğim gibi, bir kısım bankalar ve hatta milletvekillerinin dahi, ellerindeki parayı tahvillere, yüksek 
faizlere yatırdığı gazetelerde haber olarak çıkıyor ve bu, bizim için de bir balama itibarsızlık olu
yor; bunu da özellikle tekrar, ifade etmek istiyorum. 

Bu Hükümetin bir yılı, bu kabil hayhuylarla geçti; sanayi kuramadı, yatırım yapamadı, bu 
memlekete hayırlı bir hizmet yapamadı; işte, getirdiği tasarılarla, ne hale geldiği ve nerelere geldi
ği de açıkça anlaşılıyor; bu sefaleti getirdi, işsizliği getirdi, açlığı getirdi. Yatırım yapılmadığı için
dir ki, 20 milyon memleket evladının kahve köşelerinde işsiz, aç, biilaç kalmasını intaç etti. Bugün 
memleketimizde çok ağır dengesizlikler yaşanıyor. Bugün sabahtan akşama kadar kapımızda asga
rî ücrete talim etmeye talip olan bir sürü insanları teselli ederek gönderiyoruz; ama, ben korkarım 
ki, bu işsizlik yarın -Allah muhafaza buyursun- büyük sosyal patlamalara neden olacak; bu da ön
lenemez büyük felaketler getirecek. 

Onun için, Sayın Bakan, Sayın Komisyon Başkanı; çekin bu tasarıyı, faizden yakanızı kurta
rın, kendinizi kurtarın; hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarın. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Şahsı adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insanlar arasında alışverişte 

para kullanılmaya başlanıldığından beri, karşı karşıya olduğumuz bir konuyu ele alıyoruz. İnsanla
rın bir kısmı, doğal olarak, parasıyla üretime yönelik işler yapar, toplumun ihtiyaçlarını karşılaya
cak ya mal veya servis üretirler. Bunu, tek tek olarak da yaparlar, firmalar, kurumlar halinde de ya
parlar; bu işe devlet de girebilir. 

Fakat, bilebildiğimiz çağdaş anlamda serbest yarışmacı piyasa ekonomisinde bu iş müessese-
leşerek, kurumlar oluşturularak gerçekleştirilmek durumundadır. Ülkemizde bu anlamda müesse
seleşme zayıf kaldığı için, hepimizin bildiği, yaşadığı tefeci, faizci, bezirgan grubunun faaliyetleri 
var. • 
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Ben okuma-yazmayı ilk öğrendiğim zamanlarda köyde tanıdıklarımız, bildiklerimiz hemen 
. bana rica etmeye başladılar. Zaman zaman traktör almak için parası yetmeyen bazı komşularımız, 
bir akrabasından faiziyle birlikte borç alma durumunda kalıyorlardı; fakat faizle alsalar, dinî inanç
larıyla çatıştığı için, bunu alışveriş kisvesine döküyorlardı, bunun için de senet hazırlanması gere
kiyordu. Ben de okuma yazma bilen birisi olarak, onların istediği şekilde bu senetlerini yazıyor
dum. Belli bir zamanda verilen parayı faiziyle birlikte, faizden bahsetmeden, harman zamanı ala
bilmeleri için senet düzenliyordum; senet düzenlemelerinde daha ilkokul öğrencisi iken ihtisaslaş
mıştım. Bunların bir kısmı, parası olup da, parasını çalıştıramayanların parayı, çalıştıracak olanla
ra vermesi şeklinde idi; fakat, bir kısmı da, örneğin, sırf başlık parasını o gün çıkarmadığı için, baş
lık parası olarak alınan borçlar oluyordu ve genellikle de bu borçları alanlar çok zor durumda kalı
yordu. Her toplumda her köyde, kasabada, kentte bu şekilde para çalıştıran tefecilere hemen hemen 
kamuoyu kötü gözle bakıyordu. "Bunun bütün serveti tefecilikten gelir" diye, devamlı insanlar kem 
gözlerle seyrediliyor ve dışlanıyordu, bunlar, öyle pek sevilen insanlar olmuyordu. 

Modern toplumda, serbest piyasa ekonomisinde bu aksaklıkları giderecek kurumlar oluştur
mak gerekiyor. Bugüne kadar bu kurumların oluşturulmasıyla ilgili yeteri derecede başarılı olma
dığımız için, şimdi biz, bu tefeci zümresinin çalışmalarını bir ölçüde kayıt altına alacak, palyatif, 
aldatıcı, sorunları çözmeyecek modelle uğraşıyoruz, onu tartışıyoruz. 

Niye, bankaların rasyonel çalışmasını sağlayacak önlemler geliştirmiyoruz, modeller kurmu
yoruz? Niye, Halk Bankasının, Emlak Bankasının kuruluş yasalarında belirtilen şekilde kredi piya
salarına girmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmıyoruz, değişiklikler ortaya koymuyoruz? Bu
gün biliyoruz ki, konut sorununun çözümüne katkıda bulunmak üzere kurulmuş olan Emlakbank 
yap-satçılıkla uğraşıyor. Öyle, dar gelirlilerin konut sorununu çözecek kredi mekanizmaları oluş
turmak diye bir derdi yok. Bir kamu kurumu olduğu halde, genellikle prestijli yerlerde lüks konut
lar üretip, onları satan, yapsatçı müteahhitten farkı olmayan bir kurum haline gelmiş, 

Halk Bankası da aynı şekilde. Batan bankaları kurtarmakla görevlendiriliyorlar; ama, esnafa 
kredi verme konusunda çalışmaları son derece yetersiz. Doğal olarak da, esnaf, sıkıştığı zaman, te
feciye başvurmak zorunda kalıyor. Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin limitlerini artırabilmek için; 
üyeleri olan esnaflara daha fazla kredi verebilmek için ne kadar zorlandığını biliyoruz. Sıra Esnaf 
Kefalet Kooperatiflerine gelince cimrileşen banka yönetimi, cimrileşen İktidar, göz göre göre batı-
nlan bankaları kurtarmak için son derece cömert davranabiliyor. 

Aynı şekilde, Tarım Kredi Kooperatiflerinin işleyişinin ne kadar düzensiz hale geldiğini bili
yoruz. Halbuki bu müesseseler ülkemizde çok eski müesseselerdir. Doğru, dürüst,namuslu, halk 
yararına çalışan iktidarlar bunları geliştirmekle; tefeci piyasasına insanları mecbur bırabnamakla 
yükümlüdürler; ama, bugün insanlarımız ihtiyaçlarını çözümleyebilmek için tefeci piyasasına git
mek zorunda kalıyor. Zaten İktidarın 5 Nisan kararlarıyla girdiği yol da bu yol. İktidar da tefeci ol-
ıriaya başladı. "Yüzde 406'lık faizlerle tefecilik yapmıyorsunuz da, ne yapıyorsunuz?!" denir. 

1980'lerde banker faciasını yaşadı bu ülke. İnsanlar, bir ölçüde daha rahat yaşayabilmek için, 
birikimlerinin üzerinden aldıkları faizle yaşamlarını kolaylaştırabilmek için, enflasyonun üstünde 
faiz veren bankerlere bugünün değeriyle trilyonlarca liralık servetlerini kaptırdılar. Bu insanların 
çoğu orta halli insanlardı; emekli ikramiyelerini hatırdılar bu yolda ve o zaman da, maalesef o za
manın ilgilileri bu olayı seyrettiler. 

Şimdi biz, borsayı geliştirmek varken, rasyonel bankacılık yapılmasını sağlamak varken; Es
naf Kefalet Kooperatiflerini, Tarım Kredi Kooperatiflerini geliştirmek varken; Emlakbankı, Halk 
Bankasını yasaları doğrultusunda çalıştırmak için çaba göstermek varken, var olan tefeci piyasası
nı palyatif bir düzenlemeyle kayıtlı ekonominin içine çekip, onun esiri olan bir anlayışı burada tar-
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tışıyoruz. Bu şekilde gidersek, ciddî anlamda, rasyonel işleyen, etkin, verimli bir piyasa ekonomi
sinin Türkiye'de oturtmamız pek mümkün olmaz. Buraya İktidar tarafından getirilmesi gereken ya
salar, öneriler bu yönde olmalı. 

Bugün bankalar, salt kâr maksimizasyonuyla uğraşıyorlar. Bildiğimiz klasik, düşük faizle 
mevduat toplayan, üzerine bir miktar ilave edip, çok güçlü ipoteklerle kredi dağıtan bir kısır dön
gü içindeler/Hiçbirisi, projeye dayalı kredi mekanizmaları kurarak, ülkenin kalkınmasına, ekono
mik büyümesine katkıda bulunabilecek uygulamalar içine giremiyor, ona göre kadrolaşamıyorlar. 
Baktığınız zaman, genellikle bankacılık sektöründe, muhasebe işleriyle ilgili, kayıt işleriyle ilgili 
elemanları görüyorsunuz. Hiç, öyle yatırım bankacılığına yönelik; yatırım alanlarını araştıran, ge
liştiren, o alanlara kaynak deplase edecek ve ona göre çok değişik branşlardan uzman kadrolu olan 
bir bankacılık yapısı görmüyoruz. Bu yönde değişiklik yapmak, öncelikle iktidarın işi; Parlamen
toyu bu yönde çalıştırıp yasa düzenlemelerini sağlamak, yeni yasaların çıkmasını sağlamak iktida
rın işi, icra organının işi. Yok, onunla uğraşmıyorlar, biraz önce söylediğimiz tefecilik olayıyla uğ
raşıyorlar. Tefecileşen iktidar, meslektaşı olan tefecileri de bir ölçüde kayda kuyda bağlayacak şe
kilde bir palyatif tasarıyı önümüze getiriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 
ALÎ DÎNÇER (Devamla) - Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi yürüyecekse, faiz olayıyla 

döviz kurlarıyla gerçek dışı müdahaleler bir arada olmamalı; dövizin fiyatını bulması, paramn fi
yatını bulması piyasanın koşullarına bırakılmalı. Bu zorlamalarla, ancak kara çarşambalar yaratılır; 
ancak, nasıl ödeneceği pek belli olmayan -nasıl 1980'lerdeki bankerler aldıkları paraları ödeyeme-
diyse- bonolar çıkarmak söz konusu olabilir ve tefeci piyasalarını düzenlemeye çalışan böylesine 
palyatif uğraşılarla uğraşmakla günlerimizi geçiririz. 'Â 

Bu yasa vesilesiyle bir kez daha uyarmak istiyorum: Serbest, piyasa ekonomisini sağlıklı ve 
rasyonel bir şekilde çalıştırabilmemiz için, asıl uğraşmamız gereken konular, etkin, verimli ve en 
yaygın bir şekilde işleyebilen borsa sistemini kurmaktır, bankacılığımızı çağdaş hale getirmektir. 
Esnaf Kefalet Kooperatiflerini, Tarım Kredi Kooperatiflerini etkin ve verimli bir şekilde, insanla
rın para ihtiyacını karşılayan, hem de üreteceği alanlarda para ihtiyacını karşılayan hale getirmek 
için çabalar sarf etmeliyiz, o yönlerde yasal düzenlemeler yapmak için gayret göstermeliyiz. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılanmla tekrar selamlıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın milletvekilleri, 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geneliyle ilgili görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Şimdi, Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz edeceğim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN-Arayacağım efendim. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.13 

— ' • — © : — • — — • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.26 
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Ali Günaydın (Konya), 

_ - ® — - • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

14. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9 (S. Sayısı: 180) (Devam) 

BAŞKAN - Gündemin 6 ncı sırasında yer alan 180 sıra sayılı ve 90 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Kararnamenin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış maddelerine geçilmesinin oylanması 

sırasında karar yetersayısı istenmişti. Oylamayı tekrar edip, karar yetersayısı arayacağım. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesini kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz veya ipo

tek karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan ve tüzelkişilerin faaliyetlerinin dü
zenlenmesi ve denetlenmesidir. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz talebi?.. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Er-
tekin. 

Refah Partisi grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görü
şülmekte olan 180 sıra sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 1 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzuru
nuzdayım. Hepinizi, Partim ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Önce şunu belirteyim : Burada ne konuşulacağını, hangi kanun tasarı ve tekliflerinin müzake
re edileceğini, bırakın bugünü, dünden keşfetmek mümkün değil, bunu bilebilmek için müneccim 
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olmak lazım. Saat 15.00'te Genel Kurul çalışmaları başlıyor; gündem dışı konuşmalar, sunuşlardan 
sonra ne görüşülecek, ne yapılacak?.. 

Grup başkanvekillerinin elinde, görüşülecek olan kanun tasarı ve tekliflerinin listesi var; ama 
bir de bakıyoruz ki bu kanun hükmünde kararnamenin görüşülmesi karşımıza çıkıyor. Şimdi görü
şülecek olan kanun hükmünde kararnamenin metnini getirin diye yırtınıyoruz, buradaki görevliler, 
"Bizde yok efendim" diyorlar, müşkül vaziyette kalıyorlar; hâlâ da getiremediler. Biz öyle görüyo
ruz ki, bu gidişle, bu sürprizlerle, bu emrivakilerle bir yere varılmak istenmiyor. İktidar bir telaşın 
içerisinde. 

Bu kanun hükmünde kararname ne zaman Meclise gönderilmiş; 1983 senesi ekim ayında, Baş
bakan Bülend Ulusu imzasıyla gönderilmiş. Neden bu kadar acele ediliyor? 

Muhterem arkadaşlar, demek ki bu müessesenin, ödünç para veren kimselerin durumu, aradan 
geçen 11 sene zarfında ne şekilde yürüyorsa, bugün ve bundan sonra da öyle yürüyecekken, niçin 
acele edilmektedir? Bunun izahını burada yapmak mümkün değil. Güya deniyor ki "kayıt dışı pa
ranın, kara paranın kontrol altına alınması" 

Muhterem arkadaşlar, niye bugüne kadar beklediniz? Bu kanun hükmünde kararnamenin ge
rekçesinde ne diyor? Fotokopisini bir muhterem arkadaştan istedik; ancak öyle temin edebildik. İs
terseniz, veremezler; çünkü, burada yok, Başkanlık Divanının deposunda yok. Hangi kanun tasarı
sı görüşülüyor, görüyor musunuz? Bülend Ulusu Hükümeti diyor ki, memleketimizde son yıllarda 
-yani kendilerinin icrayı hükümet ettikleri sırada- görülen enflasyona karşı uygulanan istikrar poli
tikası, esasen kıt olan kaynaklarımız sebebiyle ekonominin finansman ihtiyacını artırdığından, ma
lî piyasalarda bilinen istikrarsızlıklar ortaya çıkmış ve finansman ile mükellef olanların fonksiyon
ları arasında kaymalar olmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu ve onu yeniden düzenleyen kanun hük
münde kararname düzenlenmiş; ama, Hükümetin, kendi sahip olduğu paraları işleten, yani banka
lar ve sermaye piyasasındaki aracı ve yardımcı kuruluşlar dışındaki istikrazcıların gösterdiği faali
yetlerle de ilgilenmesi gerekiyor. Mevcut 2279 sayılı Kanun kâfi gelmiyor. Münhasıran sermaye
lerini ödünç olarak kullandıranların faaliyetlerini düzenleyecek bir kararname. Peki, bu Hükümet 
niye bugüne kadar bekledi? 

Muhterem arkadaşlar, işin garip tarafını söyleyeyim; hani biz çağdaş olacaktık, hani ileriye 
matuf işler yapacaktık, globalleşecektik, küreselleşecektik, şuydu buydu filan... Böyle hep "çağdaş
lık, çağdaşlık" diye yürüyüp gidiyoruz; ama, 11 sene evvelki iktisadî ölçüleri hayal bile etmenin 
mümkün olmadığı bir zamanda, 11 sene evvel düzenlenmiş olan bir kanun hükmünde kararname 
için, aman kabul edelim diyorsunuz. Nasıl kabul edeceğiz; elimizdeki yüzlerce kanun tasarısına 
mukaddem olarak, Danışma Kurulunun aldığı kararlara mukaddem olarak. Yani, komik bir durum 
var. 

1983 senesinde faiz oranları ortalama yüzde 50 idi. Bugün nereye geldi; sayın hatipler rakam
larla ne kadar güzel söylüyorlar, yüzde 406'ya geldi. Resmî faizin yüzde 406 olduğu bir yerde, ser
mayesini istikraz yoluyla değerlendirecek kimseleri bu tasarıyla kontrol altına alacaksınız; hangi 
espriyle?.. Gene 1983'tc dolar 280 liraydı, bugün gösterge 40 bin liraya dayandı, tansiyon aleti gi
bi tekrar 35 bin lira civarında durdu. Bunun manası şudur; yeni bir hamle yapmak için bu istikrar
sız Hükümetin zayıf bir tarafını arıyor; kim bilir nerelere varacak? 

Enflasyon, toptan eşya fiyatları esas alındığı zaman 1983'te yüzde 31 'di, bugün 5 Nisan istik
rar tedbirleri sebebiyle yüzde 117'yi buldu. Sayın Ulusu Hükümetinin gerekçesinde ne diyor; "son 
zamanlarda görülen enflasyona karşı uygulanan istikrar politikası para daralmasına sebep oldu." 
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Peki, bugün hangi daralma sebebiyle bu kanun hükmünde kararnameyi kanunlaştırmak istiyorsu
nuz? Bu piyasanın tanzim edilmesi için bir zaruret varsa, oturur; yeni şartlara göre yeni kararlar 
alırsınız, yeni kanun tasarıları getirirsiniz. O zaman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin geriye doğ
ru 60 senede yaptığı dış borcun yekûnu 16 milyar dolardı. Bugün ise bu rakam -Anavatan İktidarı
nın da artırmasıyla- 70 milyar doları aşmıştır. Söylenen rakam bu. Bu rakam fiilen ise, 105-110 
milyar doları, hatta faizleriyle, geri ödemeleriyle düşünürseniz, 150 milyar doları buluyor. Böyle 
bir dış borç altında bulunan bir Hükümet tutuyor, 11 sene evvel tanzim edilmiş bir tasarıyı, aman 
çabucak kanunlaştıralım, yoksa memleket batacak diyerek buraya getiriyor. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin bu haraketine baktığımızda; artık, bu sistemin kendi 
kendini yemeye başladığını görüyoruz. Daha 11 sene evvel, bankalar, sermaye piyasaları vesaire 
artık işlemiyor, kaymalar var diyor. Peki, bugün ne var; işte bugün bu bankalar işlevini yapamıyor. 
Niçin; çünkü, artık, yatırım ve ticarete itibar etmiyorlar. Niçin; yüksek enflasyon sebebiyle. Niçin; 
yüksek faizler sebebiyle. Devlet de bütün bunların hakkından gelemiyor, bizzat kendisi en yüksek 
faizlerle istikraza başlıyor, bu sebeplerle de bu işin esas sebebi devlet oluyor. Çünkü, devlet, sade
ce vergi toplayan ve topladığı vergiyi de yaptığı borcun faizine ödeyen ve ondan sonra da geriye. 
kalandan kaçırdığı birtakım paralarla sonsuz israf yapan ve asla yatırımlara heves etmeyen bir dü
zen içerisine girmiş. Yatırımların durdurulduğu değil, mevcut fabrikaların özelleştirme bahanesiy
le elden çıkarıldığı, özelleştirilemeyenlerin kapatılması da politik olarak mümkün olmadığı için kö-
reltildiği, katledildiği bir politika uyguluyoruz. "Efendim bankacılık sistemi yürümüyor, öyle ise şu 
sermaye sahipleri de gelsinler, bize biraz para versinler" diyerek âdeta, bu işe el atıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye müstesna bir memlekettir. Cenabı Allah, memleketimize her 
türlü yeraltı ve yerüstü zenginlikleri vermişken, teknoloji dahi gerekmeden öyle el atacağımız sa
halar var ki, memleketimizin millî gelirini bir senede en az yüzde 25, yüzde 30 miktarında artıra
cak imkânlar mevcut iken, bunların hiçbirisine tevessül edilmiyor ve bu şekilde, memleket büyük 
bir sıkıntı içerisinde inletiliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayın efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Genç bir nüfusumuz var, en büyük zenginliğimiz bu; 
ama, bunun 11 milyonunu resmen kahvelerde çürütüyoruz. Tek çare, üretime dönmek. Üretim için 
de yatırım yapmaktır. Yatırım ise, bu yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi harekete geçirecek ve 
böylece kendi gücümüzle kalkınma imkânı bulunabilecektir. Allah'ın izni ve inayetiyle bu model
ler tatbik edilmiş, Türkiye'de yatırımın yapılabileceği, üretimin artırılabileceği ve mevcut dış borç
ların da süratle ödenebileceği günler, zamanlar yaşanmıştır. Bunu, Millî Selamet Partisi olarak or
tağı bulunduğumuz koalisyonlar döneminde yaşadık ve bu memleket bu misalleri gördü. 

Bu memleketi idare eden Hükümetin, devletin ilk vazifesi, aç insanları doyurmaktır. Neden; 
çünkü, bugün artık Marie Antoinette zamanı geçmiştir ve "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" 
diyemezsiniz. Hangi iktidar olursa olsun bu genç nesle yeni iş bulmak mecburiyetindedir. İktidar
lar, hangi tazyik altında olursa olsunlar, aslanın ağzından eti mutlaka almak gibi büyük bir başarı 
sağlamak mecburiyetindedirler. Bunu yapamıyorsa, geri çekilsin gitsin, bu Meclisin ve bu milletin 
içerisinden yeni iktidarlar mutlaka çıkacaktır ve yeni hükümetler tanzim edilecektir. 

BAŞKAN - Bitirin efendim. 
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AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Düşünebiliyor musunuz; bir istikrar paketiyle karşımı
za çıkıldı, işte 3 aya yaklaştık, 320 bin insan işsiz, fabrikalar kapatılıyor, zincirleme iflaslar oluyor, 
kredilerin faizleri ödenmiyor, sanayicilerle bankacılar karşı karşıya geliyor... İşte, 30 Hazirana 15 
gün kaldı, göreceksiniz; sanayiciler aldıkları kredilerin faizlerini bile ödeyemeyecekler. Hele üç ay 
sonra, 30 Eylülde kıyametler kopacak. Öyleyse, bu durgunluğu aşmak, bu sıkıntılardan bir an ev
vel kurtulmak için, bu şekilde maniplasyonlarla uğraşmak yerine, bu himmetinizi, bu gayretinizi, 
gelin faizcilik ve tefecilik yerine, milletin alın teriyle zenginleşeceği yolları açın, kapıları açın. Biz 
de size yardımcı olalım ve böylece bu milleti bu felaketten kurtaralım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygılarımla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında Hükümete şunu söylemek istiyorum : Herhalde ekonomik sıkıntı içinde 
olan Türk Milletini, bilhassa dar gelirli vatandaşlarımızı gözden çıkardınız ki, tefecinin kucağına , 
teslim ediyorsunuz. 

Şimdi, bu kanun tasarısının bugün buraya getirilişindeki aceleciliği anlamak mümkün değil
dir. Zira, daha önce, milletvekilleri olarak, kanun tasarılarıyla ilgili metinler bizlere dağıtılıyordu 
da, hiç olmazsa o konu üzerinde birazcık araştırma yapma imkânı bulabiliyorduk; ama, son iki haf
tadır o kadar aceleci davranılıyor ki, hangi kanun tasarısının hangi gün Meclisin gündemine gire
ceğini kestirmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla böylece, milletvekillerin burada görüşlerini açık-
lamalan imkânları da ellerinden alınmış oluyor. 

Bu tasan, Hükümet ve ülkemiz açısından fevkalade üzücü bir tasarıdır. Hükümetimiz ve Baş
bakanımız, bir taraftan ülkedeki faiz hadlerinin düşürülerek, insanlarımızın enflasyon baskısı altın
da ezilmekte kurtulacağından, refaha ve mutluluğa kavuşacağından bahsederken, öbür taraftan -
sanki bunlar olmuyor olamıyor- "Biz artık Hükümet olarak ekonomiye gerekli direktifi veremiyo
ruz, onu dizginleyemiyoruz, vatandaş ne yaparsa yapsın, gitsin, tüzelkişilerden veya gerçek kişiler
den faizle para alarak işini çevirsin" şeklinde bir düşünce hâkimmiş gibi geliyor. . 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten şu son günlerde esnafımızın, sanayicimizin durumuna bırak
tığımız takdirde, bırakınız işletmelerin kendi ekonomik kaynaklarıyla, kendi finanslarıyla işletebil
melerini, bankalardan aldıkları kredileri geriye ödeyebilme imkânlarını de ellerinden kaçırmışlar 
ve o sıkıntı içerisinde ezilmektedirler. Bunun neticesinde de, Türkiye'de büyük işletmeler ve bü
yük sanayi tesisleri kapatılıyor. En tehlikelisi de, gerçekten demokrasinin temel taşı olan küçük es
naf, hem kepengini kapatırken hem de elindeki avucundakini kaybediyor. 

Şimdi, bu durum karşısında, devlet olarak, Hükümet olarak bunlara sahip çıkacakken, ucuz fi-
nans temin edip işletmeleri, ayakları üzerinde durabilecek tedbirler alacakken, böyle bir tasarı ge
tirerek, "Efendim, gidiniz tefecilerden faiz hadleri belli olmayan para alınız, kendi kendinizi kurta
rınız" gibi bir tutum içerisine giriliyor ki, bu, fevkalade zararlıdır. Bu ekonomik kriz içerisinde böy
le bir kanun tasarısının getirilmesini fevkalade zararlı görüyoruz. 

Bankalardaki kredi ve faiz sistemini göze alıp, bu Hükümetin sözüne güvenerek -son günler
de bunun olumsuz örneklerini gördük- dövize endeksli konut kredisi, araba kredisi, her türlü tüke-
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tici kredisi alan dar gelirli memur, işçi, netice itibariyle, ekonomik kriz nedeniyle bu kredileri ge
riye ödeyememe durumuna gelmiş, batmış; konut kredisi alan memur, dövize endeksli o kredi kar
şısında, aldığı konutu satıyor, varsa elinde avucunda başka geliri, tasarrufu, onu da katıyor, gene 
borçtan kurtulamıyor. Evvela bunların düzeltelim. Yani, devlet, kendi eliyle tefecilik yapmaktan 
bir kurtulsun. Siz bunları bırakıyorsunuz, "sabit gelirli, dar gelirli nasıl olsa ölmüş, küçük esnaf bit
miş, ne olurlarsa olsunlar, biz devlet olarak ekonomideki düzenleyici rolümüzü de bir tarafa bırak
tık, tüzelkişiler, gerçek kişiler, işte bu getirdiğimiz kanun hükmünde kararnamede yapılan değişik
liklerle bankaların yapamadıklarını dışarıda güzel güzel yapsınlar, bu milletin iflahını söksünler" 
diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçekten fevkalade yanlış. Bu kanun tasarısının geriye çekilmesi la
zım. Türkiye gibi, ekonomi kriz içerisinde olan bir ülkede, böyle bir tefecilik kanununun Meclis 
gündemine getirilmesi fevkalade yüzkızartıcıdır, olacak şey değildir. Bu faiz sistemi içerisinde, ser
best pazar ekonomisi sistemi içerisinde, serbest kurallar içerisinde Hükümet bu işlere müdahale et
meseydi, zaten bunlar başımıza gelmeyecekti. Sayın Başbakanımız dört, beş, altı ay, faizi düşüre
ceğim diye faize müdahale ederse, neticede faiz işte bu noktalara gelir ülkede. Bugün getirilen bu 
kanun tasarısı, işte bunun belgesi. Yani, "biz artık ülkede faiz sistemine müdahale edemiyoruz, 
ekonomiyi düzeltemeyeceğiz, devlet olarak buna bizim kaynaklarımız da müsait değil, insanlar git
sinler, tefeciden para alsınlar" diyorsunuz. Bunu sayın sosyal demokratlara hiç yakıştıramıyorum. 
Sayın İnönü, başta size ifade etmek istiyorum. Olacak şey değil. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sataşmayın. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Sataşma değil, doğruları söylüyorum. Vatandaşın içine çı
kamazsınız. 

Demin izah etmeye çalıştığım şuydu: Şu andaki kredi sistemi içerisinde vatandaş, Hükümete 
güvenerek, onların sözüne güvenerek bankalardan kredi aldı. Çünkü gazetelere boy boy ilan verdi
niz, "geliniz Halk Bankasına, Vakıflar Bankasına, falan bankasına, filan bankasına, işletme kredi
si, ev kredisi, araba kredisi alınız" diye vatandaşı kredi almaya özendirdiniz; memurun maaşına ba
karak, alabileceği kredi limitini belirlediniz, krediyi ona göre verdiniz. Memurun maaşının onu kar
şılaması, onu ödemesi mümkün değil; ama, buna rağmen, bunları sokağa bırakıverdiniz. Ne yapa
cak o insanlar? "Biz banka sistemi içerisinde bu krediyi veremiyoruz, bu kanun hükmünde karar
nameyi çıkaralım, tefecinin kucağına gitsin, ne yaparsa yapsın" diyorsunuz. Nerede sosyal devlet 
anlayışı?.. Bunu anlamak mümkün değil. 

1 inci maddede belirtmişsiniz : "Bu kanunun amacı, faiz veya her ne ad altında olursa olsun, 
bir ivaz veya ipotek karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işlemiyle uğraşan gerçek ve tüzelki
şilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir." Tamam işte; Türkiye'de tefecilik müesse
sesini de meşru hale getiriyorsunuz. Demin arkadaşımla konuşurken şunu izah etmeye çalışıyor
dum: Bizim Anadolu'da tefeciye iyi gözle bakmazlar. Hiç kimse "ben tefecilik, yapıyorum" diye, 
bu kanun tasarısıyla bir şirket kurup ortaya çıkamaz. Ekonomideki kayıt dışı parayı yakalama im
kânınız gene yoktur. Esasında burada önemli olan, yapmanız gereken şey, bu kanunu çıkarmanız 
değil, tefeciliği en ağır cezayla cezalandırmanız, yasaklamanız, ondan sonra, banka sistemi içeri
sindeki kredi verme sistemini yeniden gözden geçirmenizdir. Yoksa, bu kanunu çıkardı, artık Tür
kiye'de ne kadar tefeci varsa ortaya çıkacak, bu tefeciler "biz tefecilik" yapıyoruz diye Anado
lu'daki illerde; kasabalarda, ilçelerde şirketlerini kuracaklar, milletin önüne çıkacaklar(î) Onu ora
da tükrükle boğarlar. İnanın buna. Mümkün değil... (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
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Ne olacak sonra?.. Kurulmayacağına göre, bu kanun işlemeyeceğine göre, yine, tefecilik ya
pan insanlar parayı götürecekler. Onun için bunu bir tarafa bırakıp, tefecilikle alakalı cezaların ağır
laştırılması, kredi sisteminin gözden geçirilmesi ve gerçekten Türkiye'deki sanayinin, Türkiye'de
ki işletmelerin yeniden faaliyete geçirilmesi hususunda devletin kendi kaynaklarından o işletmele
re, o müesseselere düşük faizli -ki, bunu da yapabilmek için evvela enflasyonu düşürmeniz lazım; 
bu Hükümetin bunu becermesi, izlediğimiz kadarıyla mümkün değil; ama, biz yine tekliflerimizi, 
önerilerimizi ortaya koymamız lazım- kredi ile o işletmelerin kendi ayakları üzerine dikilmesini 
sağlamamız lazım. Yoksa, biz bu işi beceremiyoruz, ekonomi iflas etmiştir, müesseseler, esnaf, di
ğer insanlarımız Türkiye'de kendi başının çaresine baksın, Türkiye'de artık ödünç para verme sis
temi adı altında tefeciliği de meşru hale getiriyoruz diye, millete anlatmanız lazım. 

Bunun sakıncalı olduğunu, tekrar altını çizerek arz ediyorum. Bu kanun tasarısının geriye çe
kilmesi lazım. Eğer, Türkiye'deki tefeciliği, Türkiye'deki kayıt dışı ekonomiyi önlemek istiyorsak, 
cezai müeyyedilerle bunun üzerine gitmemiz lazım. Banka sistemi içerisinde faiz oranları ölçüsün
de insanlarımızın, müteşebbislerimizin ihtiyacı olan kredinin verilip, bir an evvel o şirketlerin, o te
şekküllerin sıkıntılarının giderilip, Türkiye'deki üretime katkıda bulunmalarını diliyorum ve hepi
nize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Başkan, bu 

aşamada söz talebim olacak efendim; açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; konuşmacıların yaptığı tenkitlerden anladığım kadarıyla, konu yeterince anla
şılmamış. Çıkan konuşmacılar hep "kanun tasarısı" diyorlar. Aslında değli. Bakınız, görüştüğü
müz, kanun hükmünde kararnamedir. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Kanun tasarısıdır. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Hayır efendim, 

ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde kararnameyi görüşüyoruz. Bu kanun hükmün
de kararname halen yürürlüktedir. Bunu günün şartlarına uygun hale getiren, ufak tefek değişiklik
ler var; ama, kanun hükmünde kararname yürürlüktedir. Burada kabul edilse de edilmese de, bu ka
nun hükmündeki kararname Türkiye'de uygulanmaktadır. Önümüzdeki ise, bunu günün şartlarına 
uygun hale getiren yeni şeklidir. Onun için, konuşmalarımızda kanun hükmünde kararname lafını 
kullanalım ve... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Ne zaman yürürlüğe girmiş? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Yürürlük tarihi 

30.9.İ983'tür. O gün Danışma Meclisine verilmiş, bir türlü görüşülememiş, gelmiş şimdi görüşü
yoruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun açıklamasına teşekkür ederim. 
Başkanlık Divanı olarak bir ilavemiz var. Komisyon Başkanının cümlelerindeki birinci kısım 

doğrudur.Halen yürürlükte olan bir kanun hükmünde kararnameyi görüşüyoruz; ama şu anda gö
rüştüğümüz; Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısıdır. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Onu da izah ettim 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Sözcüsü, çok farklı şey; yani, biz onun Başkanlık Divanı olarak 
farkında değil miyiz? Aksi halde, Başkanlık Divanının, burada farkında olmadan bir metni görüş
türdüğünü kabul etmiş oluruz ki, bunu ben, altını çizerek düzeltiyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Düzeltemezsiniz 
efendim... Ben konuşmacılara söyledim. 

BAŞKAN - Onlara söylüyorsunuz; ama, Başkanlık Divanı bu görüşmeleri yürütüyor. Baş
kanlık Divanı o zaman, farkında olmadan bir işlem mi yapıyor- Çok istirham ederim... 

Teşekkür ederim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Kastımız o değil. 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Kastı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Zaten kasıt aramadım ki, yanlışlığı Komisyon Sözcüsü birinci cümlesjyle düzelt

ti; ama, ikinci cümlesindeki yanlışlığı da ben düzeltiyorum. 

Şahsı adına, Sayın Coşkun Gökalp; buyurun efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konuşan 
arkadaşlarımın ve bu tasarının görüşmeleri sırasında Komisyon Başkanlığı yapan sayın arkadaşı
mızın da belirttiği gibi, kanun tasan ve teklifleri Yüce Kurula gelirken, her nedense, Yüce Kurul 
bu tasarı ve metinleri ya sonradan öğreniyor veya görüşüleceği sırada öğreniyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Zaten yoktu, sonradan geldi. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Esas sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Eğer Hükümet ve 

Sayın Başbakanımız bu sözlerimizi dikkatle dinleme lütfunda bulunursa, Meclis hafife alınmazsa, 
Meclis layık olduğu yerde görülürse, bu tür tatsız tartışmalara da son verilmiş olur. 

AHMET SAYIN (Burdur) - 16.10.1992 tarihinde dağıtılmış. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Müsaade buyurun Sayın Sayın ve buradaki görüşlerimizi 

izah etmemize lütfen tahammül buyurun. Sayın Başbakanı da burada, Mecliste bulmuşken... Sayın 
Başbakan bu sözlerimizi dinlemeden gidiyor; ama inşallah gelir... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Gelmez, gelmez... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Gelir efendim gelir... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Komisyon Sözcüsü "bu kararnamedir" dedi. Evet, 
okumuşluğu olan ve buraya gelen her arkadaşım, bunun kararname olduğunu biliyor; ama, bakınız, 
bu metnin 13 üncü sayfasında, "Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin" diye yazıyor ve 
adı da "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı." Demek ki, ortada bir kararname var ve bu kararnamenin bazı mad
deleri değiştiriliyor ve değiştirilirken de bunun adı "kanun tasarısı" oluyor... 

Değerli arkadaşlarım, tabiî bunlar işin teknik yönleri. Kararname olsa ne olur, tasarı olsa ne 
olur; aslolan, esas davaya gelmek gerekir. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Esasa gel. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Evet, esasa geliyorum değerli arkadaşlarım; bu tasarının ve 
kararnamenin birinci maddesi aynen şöyle diyor; "Bu kanunun amacı, faiz veya her ne ad altında 
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olursa olsun bir ivaz veya ipotek karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek 
ve tüzelkişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir." 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla, "yan gel yat Osman" felsefesi uygulanmak isteniyor. Bu ta
sarıyla, emeğe saygı azalıyor, çalışmak teşvik edilmiyor. Eğer, bir kişinin ve kurumun, bir tarafta 
üç beş kuruş tasarrufu var ise, o değerlendirilmek isteniyor. Elbette, bir insamn ve bir kuruluşun 
mevcut tasarrufu değerlendirilir, buna saygı duyulur; ama, mevcut uygulamayla, bu kararnameyle 
de tefecilik yeniden yasal bir hale getiriliyor. Tefeciliğin, ülkeyi ne hale getirdiğini, ülke insanımı
zı, çaîışkan insanlarımızı, dürüst insanlarımızı ne hale getirdiğini, birlikte görüyoruz. 1980'den bu 
yana uygulanan politikalar bunu ortaya koymuştur ve bu politikalarla da ülke ekonomisi ileriye git
memiş, insanlann huzuru daha iyi olmamış, bilakis, bu uygulamalarla, tefecilik uygulamalanyla 
sosyal patlamalara ve sosyal huzursuzluklara yol açılmıştır. Eğer bu tasan, bu kararname, tekrar bu 
şekliyle yeniden kanunlaşırsa, sosyal patlamalar daha da fazlalaşacaktır, yatınmlar duracaktır; do
layısıyla, ihracat azalacaktır, tefecilik artacaktır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 
GOŞKUN GÖKALP(Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu da, Türk ekonomisi için, Türk insanı için iyi olmayacaktır. 

Bu sebeplerle, tasannın geri çekilerek, yeniden düzenlenmesini talep etmekteyim. 

Bu duygu ye düşüncelerle, Yüce Kurulu tekrar selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Doğan, özür dilerim, daha önceden müracaat gelmediği için diğer madde

lerde size söz verme imkânım olur. 
Sayın milletvekillerinden rica ediyorum, konuşma taleplerini lütfen önceden bildirsinler Diva

na. 
Madde üzerinde 8 adet önerge vardır; İçtüzüğümüze göre, ilk 4'ünü önce geliş sırasına göre 

okutacağım, sonra aykınlık derecesine göre okutup işleme koyacağım. 

Buyurun: . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasansının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan 

Adana Çanakkale 

Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 
Kahramanmaraş Hatay 

Hacı Filiz 
Kınkkale 
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Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, faiz ve her ne ad altında olursa olsun, bir ivaz veya ipotek 
karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 
denetlenmesidir. 

Gerekçe : Madde 1. Değişiklik önergesiyle Kanun kapsamına giren işlemleri kapsamlı bir bi
çimde belirtmek amaçlanmıştır. 

SELÇUK MARUFLU (istanbul) -Önergeyle madde arasında hiçbir fark yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Biraz sonra tartışırız. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Hacı Filiz 

Kırıkkale 
Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, faiz ve her ne ad altında olursa olsun, bir ivaz veya ipotek 
karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesinin 
ve denetlenmesinin sağlanmasıdır. 

Gerekçe : Madde 1. Değişiklik önergesiyle Kanun kapsamına giren işlemleri kapsamlı bir bi
çimde belirtmek amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : ' v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasansımn "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Hacı Filiz 

Kırıkkale 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Abdullah Kınalı 

Hatay 
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Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, faiz ve her ne ad altında olursa olsun, bir ivaz veya ipotek 
karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilerin faaliyet esasla
rının düzenlenmesi ve denetlenmesidir. r 

Gerekçe : Madde 1. değişiklik önergesiyle Kanun kapsamına giren işlemleri kapsamlı bir bi
çimde belirtmek amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum : . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Süleyman Ayhan 

Adana Çanakkale 

Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 

Kahramanmaraş Hatay 

Hacı Filiz 

Kırıkkale 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, faiz ve her ne ad altında olursa olsun, biç ivaz veya ipotek 

karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilerin faaliyetlerinin 
düzenlenmesinin ve denetlenmesinin sağlanmasıdır. 

Gerekçe : Madde 1. Değişiklik önergesiyle Kanun kapsamına giren işlemleri kapsamlı bir bi
çimde belirtmek amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Aykırılık derecesine göre ilk önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Sizin, Grubunuzun önergesinden haberiniz yok galiba; koordineli bir çalışma ya

pın lütfen... 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, faiz ve her ne ad altında olursa olsun, bir ivaz veya ipotek 

karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 
denetlenmesidir. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden bir işar?.. Yok. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Oylamaya geçeceğim; fakat oylamaya geçmeden önce, Başkanlık Divanına bir 

müracaat vardır; okuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur. Yoklama yapılmasını arz ederiz. 
Abdüllatif Şener Ali Oğuz 

Sivas İstanbul 
Şinasi Yavuz Ömer Faruk Ekinci 

Erzurum Ankara 
Ahmet Arıkan Hüseyin Erdal 

Sivas Yozgat 
Lütfi Doğan Ahmet Remzi Hatip 
Gümüşhane Konya 
İsmail Coşar Cevat Ayhan 

Çankırı Sakarya 
BAŞKAN - Önergede imzası bulunanların burada bulunup bulunmadıklarını arayacağım. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Lütfi Doğan?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Tekabbül ediyorsunuz. ! 

İsmail Coşar?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yeterli sayı bulunamamıştır; yeni bir ara verme ve yoklama 

halinde de zamanımız yetişmeyecektir. Ö nedenle, saat 21.00'de toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati: 18.28 

47 -
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bundan önceki oturumda, 180 sıra sayılı, 90 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyi Değiştiren Kanun Tasarının görüşülmesi sırasında 1 inci maddenin müza
keresi tamamlanmış, 1 inci maddeyle ilgili önergeler okutulmuş, bu önergelerden aykırılık sırasına 
göre birincisinin işleme konulması esnasında yoklama talep edilmişti. Yapılan yoklamada toplantı 
yetersayısı bulunmadığından oturuma ara vermiştik. 

Şimdi yoklamayı tekrar edip toplantı yetersayısını arayacağız. -

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. İçtüzüğe göre, daha önce de 
bir yoklama yaptığımız için birleşimi kapatmam lazım. Fakat, son oturuma ara verdiğimiz sırada, 
grup başkanvekillerinin "Özel bir durumumuz var, yarım saat daha süreye ihtiyacımız var" şeklin
deki mazeretlerine binaen birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.15 

— — © — — ' ' • • . ' • 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 21.28 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

_ @ — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 1 inci maddesiyle ilgili önergelerin iş

leme konulması sırasında yoklama istemi olduğu ve bu istemin sonunda da toplantı yetersayısını 
bulamadığımız için, iki defa yoklama yapıp ara vermiştik. 

* Şimdi bir üçüncü defa yoklama yapıp, toplantı yetersayısını arayacağım. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yaptığımız üçüncü yoklamada da toplantı yetersayısı bulu

namamıştır. Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Haziran 1994 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.47 

; Q 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı 'daki T.V. yayınlarına ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2862) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. -
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
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3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Polatlı televizyon verici yerinin değiştirilmesi sonucu TV. yayınları düzgün alınamamaktadır. 
Tedbir alınması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ' 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00918 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2862-6960/29000 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen "Polatlı TV. verici yerinin değiştirilmesi sonucu TV. yayınlarının 
düzgün alınamadığı" ile ilgili 7/2862 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda su
nulmaktadır. 

Ankara-Polatlı TV. verici istasyonu 1986 yılından itibaren Su Deposu Mevkiinde hizmet ver
mektedir. Yerinin değiştirilmesi hiç bir zaman söz konusu olmamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçc 

Devlet Bakanı 

2. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesi radyo binasına yüksek 
güçlü yansıtıcı temin edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/2864) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 

Nallıhan ilçesinde mevcut radyo link binasına yüksek takatli yansıtıcının temin edilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00919 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A-01.0.GNS.0.10.00.02-7/2864-6962/29002 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen 7/2864 esas nolu yazılı soru önergesinde söz konusu edilen "Nallı
han ilçesindeki mevcut radyo link binasına yüksek takatli yansıtıcı temin edilmesi" ile ilgili olarak 
Ankara Nallıhan İlçe merkezinde 2 adet TV. aktarıcı istasyonu mevcut olup, TV. yayınlan kaliteli 
olarak izlenmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
3. -Ankara Milletvekili Melunet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan'ın bazı köylerine televizyon ve

ricisi yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı ceva
bı (7/2866) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ye süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Alan-Kavak-Meyilhacılar ve Çive köylerine televizyon vericisi yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

1 Sayı: B.02.0.006.0/2.00917 ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2866-6964/29004 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen; "Nallıhan, Alan-Kavak-Meyilhacılar ve Çivc köylerine televizyon 
vericisi yapılması" ile ilgili 7/2866 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunul
maktadır. 

Arikara-Nallıhan ilçesine bağlı Alan ve Meyilhacılar köyleri, televizyon yayınlarını Tekke-
köy'de planlanıp altyapısı tamamlanan ve 1994 yılı içerisinde hizmete girecek olan TV aktarıcı is
tasyonundan izleyeceklerdir. • . ' • • / 

. Kavak ve çevre köyleri, televizyon yayınlarını 13.6.1993 tarihinden itibaren Eskişehir-Sanca-
kaya ilçesi Laçin Köyünün Küplüce Tepe Mevkiinde hizmette olan TV aktarıcı istasyonundan ka
liteli olarak izlemektedirler. 

Çive Köyünün TV durumu ise; harita üzerinde incelenmiş olup, arazi çalışmalarının yapılma
sına karar verilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
4. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Doğu ve Güneydoğuda bulunan kamu ve özel ban

kalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3687) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Dr. Muzaffer Demir 

Muş 
1. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde faaliyet gösteren Kamu ve Özel kesime ait bankaların şu

belerini kapattıkları söylenmektedir. Doğruysa, şimdiye kadar kaç banka şubesi faaliytel erine son 
vermiştir ve bankalara göre dağılımı nedir? 

2. Eğer bankaların şubelerini kapattıkları doğruysa bunu hangi nedenlerle açıklarsınız? Neden 
güvenlik mi, yoksa ekonomik yoksulluk mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 14.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3687-8095/31316 
sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı
rılması tensip edilen; "Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde kapatılan banka şubelerine" ilişkin 
7/3687 esas nolu soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. 1993 yılı içinde kapatılan kamu ve özel banka şubelerini bölge ve iller itibariyle gösteren ve 
ilişikte sunulan tablolar incelendiğinde; bankaların, özellikle ülkemizin batı kesiminde faaliyet gös
teren şubelerini kapatma veya birleştirme yoluna gittikleri, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise 
nispeten daha az sayıda banka şubesinin kapatıldığı görülecektir. 

2. Bankalar maliyetlerini azaltmak, daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmek 
amacıyla; bâzı şubelerini kapatmakta bazılarını ise diğer, şubeleri ile birleştirmek yoluna gitmek
tedirler. Bu uygulama, bankaların kendi tasarruflarında olup, 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 
bankalar bu konuda herhangi bir izne tabi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

5. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan 
sözleşmeli personele ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'ninyazılı cevabı (7/3751) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Soru 1. Mahiyetinizdeki Başbakanlık Merkez Teşkilatında görevli personele kaç çeşit ücret 
ödenmektedir? , 
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Soru 2. Başbakanlıkta çalışan sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında başka ücret öden
mekte midir? Ödeniyor ise hangi mevzuata göre ödenmektedir? Bu ödemeler hangi tarihten beri 
yapılmaktadır? 

Soru 3. Yukarıda belirtilen ödemeler kanunun yorumundan kaynaklanıyor ise, sözleşmeli per
sonel çalıştıran diğer kurumların da kanunu yorumlayarak ek ödeme istemelerini nasıl yorumlarsı
nız? 

Soru 4. Sözleşmeli personel uygulamasına son verileceği vaadiyle iktidara gelen koalisyon hü
kümetinin bu uygulaması, kendini tekzip değil midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01002 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 14.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3751-8218/31735 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen; "Başbakanlık Merkez Teşkilatından görevli personele ödenen ücret
ler" ile ilgili 7/3751 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Başbakanlık Merkez Teşkilatındaki personel aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde görev 
yapmakta ve ücret almaktadır. 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi personel, bu yasanın öngördüğü üc
reti almaktadır. 

Ayrıca bu rejime tabi personele, 10.1.1992 tarihli ve 475 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği personeline ödendiği şekilde, oranlan 
kadro derecelerine bağlı olarak belirlenen fazla çalışma karşılığı ücret ödenmektedir. 

b) Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre kadro karşı
lığı sözleşmeli çalışan personel, 30.11.1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname esasları dahilinde 
ücret almakta ve aylık ücretlerin sınırları Bakanlar Kurulu kararlarıyla belirlenmektedir. 

Bu statüdeki personele, sözleşme ücreti dışında 4.3.1992 tarih ve 92/2883 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı uyarınca, oranlan kadro derecelerine bağlı olarak belirlenen fazla çalışma karşılığı üc
ret de ödenmektedir. 

Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personele ayrıca yılda 4 aylık tutarında ikramiye ile olağa
nüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere 
27.7.1993 tarih ve 93/4664 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyannca 2 aylığa kadar teşvik ikramiye- . 
si de verilmektedir. 

c) 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İş
lem Başkanlığında kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli olarak çalışan personel de, yukandakine 
benzer ücretleri almaktadır. 

d) 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kadrolan kurumlarında olmakla birlikte, Baş
bakanlıkta sözleşmeli olarak çalışan personel, ilgili kararname hükümlerine uygun olarak ücret al
maktadır. 
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e) 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kadroları kurumlarında olan personel, ücret
lerini bağlı oldukları kurumlarından almakta olup, fazla çalışma karşılığı ücret, tercihlerine göre 
Başbakanlıkça ödenmektedir. 

2. Bu ödemeler, kanunî yorumlara dayanarak değil, yasalara ve yasaların verdiği yetkiyle çı
kartılmış Bakanlar Kurulu kararlarına göre yapılmaktadır. 

3. Sözleşmeli personel uygulaması Hükümetimiz döneminden önce başlatılmış olup, personel 
rejiminin bir parçasını oluşturmaktadır. Ülkemizin bir kamu personel reformuna ihtiyacı bulundu
ğu hususu Hükümet Programımızda vurgulanmıştır. Hükümet Programımızda belirtildiği üzere; 
aynı işin farklı statüdeki personelce yürütülmesi ve bunlara farklı ücret ödenmesi önlenecektir. Bu
nunla birlikte kamu personel reformunun çok kapsamlı çalışmaları gerektirdiği de malumlarıdır. 
Ülkemizin her yönüyle düzlüğe çıkartılması amacıyla gerekli girişim ve çalışmalar belli öncelikle
re göre yapılmaktadır. Kamu personel reformu da bu çerçevede ele alınacak konulardandır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

6. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, "Ekonomik Terör" adı altında basına verilen ilan
ların maliyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı 
(7/3842) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı hususunda delaletinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Soru 1. Son günlerde Başbakanlık tarafından gazetelere verilen Ekonomik Terör adı altında 

Vergi Kanununa Gerekçe mahiyetindeki ilanların toplam maliyeti ne olmuştur? 
2. Bu ilanlar hangi gazetelere, kaç gün için verilmiştir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01028 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3842-8422/32399 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah GüPün Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen; Başbakanlık tarafından gazetelere verilen Ekonomik Terör adı altındaki 
ilanlarla ilgili 7/3842 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Başbakanlık tarafından gazetelere verilen ilanlar için toplam 22 600 024 000 TL. harcama 
yapılmıştır. 
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2. Bu ilanlar ile ilgili yayın programı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

7. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceö'z'ün, radyo ve televizyon vericileri ve personelinin 
TRT den PTT'ye devrini öngören protokolle mağduriyete uğrayan kişilere ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3875) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

21.1.1989 tarih ve 20056 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3517 sayılı Ka
nun ile radyo ve televizyon vericileri ve personeli TRT'den PTT'ye devredilmişti. Bu kanunu, 
Anayasa Mahkemesi 18.5.1990 tarih ve Esas 1989/9, Karar 1990/8 sayılı Kararı ile Anayasaya ay
kırı bularak iptal etti. Danıştay 5 inci Dairesi de 16.7.1991 tarih ve Esas 1991/1276 sayılı Kararıy
la, vericilerde çalışan personelin PTT'ye devrine ilişkin 28.2.1989 tarihli protokol hakkında "yü
rütmenin durdurulmasına" karar vermişti. 

1. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararına istinaden tekrar TRT'ye dönmek isteyenler ilk 18 
kişi hariç neden görevlerine döndürülmemektedir? 

2. Söz konusu mağdur radyo ve televizyon vericileri personelinin vericiler ile birlikte TRT'ye 
kabul edilmemesi ve görevlerine başlatılmaması yanlışına bir son verecekmisiniz? 

3. Mağdur personel için mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda başka bir çözüm yolu bula-
cakmısıhız? 

T.C 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01027 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3875-8487/32623 
sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın A. Feyzi Inceöz'ün Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen; "3517 sayılı Kanun ile radyo ve televizyon vericileri ve personelinin 
TRT'den PTT'ye devredilmesi" ile ilgili 7/3875 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda sunulmaktadır. 

3517 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptalinden önce, Türki
ye Radyo-Televizyon Kurumundan PTT'ye devredilen personelden bir kısmı, devir işleminin ipta
li talebiyle, TRT aleyhine İdare Mahkemesinde dava açmışlardır. İdare Mahkemelerince; "3517 sa
yılı Kanunun Anayasaya aykırılığının Anayasa Mahkemesince karara bağlanması nedeniyle" dava 
konusu devir işleminin iptaline karar verilmiştir. Bu şekilde iptal kararı alan personel TRT Genel 
Müdürlüğünün ihtiyaç duyulan kadrolarına atanmışlardır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, "Anayasa Mahkemesi Kararlan" kenar başlıklı 153 üncü 
maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları; "Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı 
tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gire
ceği tarihî ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlaya
rak bir yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasansı ve teklifini 
öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geri yürümez" hükmünü amirdir. 

T.C. Anayasasının yukarıda açıklanan hükmü uyarınca, PTT'ye devredilen ve TRT'ye döne
meyen personel açısından doğan hukukî boşluğu dolduracak bir kanun tasarısı veya teklifinin ha
zırlanması gerekmektedir. 

Yasal boşluğun doldurulması amacıyla; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlü
ğünce hazırlanarak Başbakanlığa sunulan" 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" taslağı, görüşler 
alınmak üzere ilgili Kurumlara gönderilmiş, alınan görüşler de tasarıya son şeklinin verilmesi ama
cıyla TRT'ye iletilmiştir. 

Bu nedenlerle; hizmetin halen PTT Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesine devam edildi
ğinden, söz konusu personelin TRT'deki eski görevlerine başlatılmaları şu aşamada mümkün bu
lunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

8. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3984) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, T.C. Başbakanı Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

1. Fak-Fuk-Fon olarak bilinen Sosyal Yardımlaşma Fonundan bugüne kadar biriken para mik
tarı ne kadardır? 

2. Bu paralar nerelere-kimlere hangi maksatla kullandırılmış veya verilmiştir? 

3. Bir milyonu aşan yoksul ve muhtaç kişiye; yiyecek, giyecek yakacak, eğitim, sağlık ve pa
ra yardımı yapan vakfın parasının 7,5 trilyonunun hazineye, 1,5 trilyonunun ihracatçıya verildiği 
doğru mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00907 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 25.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3984-8864/33748 
sayılı yazısı. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen; "Sosyal Yardımlaşma Fonunda bugüne kadar biriken para miktarı"na iliş
kin 7/3984 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun 29.3.1994 tarihi itibariyle mevcut 
para durumu : 2 742 000 000 000 TL. 

2. 14.6.1986-28.2.1994 tarihi itibariyle Fondan yapılan harcama miktarı 12 317 908 410 838 
TL. olup, konulara göre dağılımı: 

1. Bütçeye (3405 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereği) 310 342 492 093 

2. Hazine ve İçi Tediyeler Saymanlığına " 5 571555 429 000 
3. Geliştirme ve Destekleme Fonuna 871 300 000 000 

4. Sinema-Müzik Sanatını Destekleme Fonuna 13 500 000 000 

5. Yatırımlar ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonuna 542 000 000 000 
6. Kamu Ortaklığı Fonuna 222 000 000 000 

7. Afetler Fonuna 710 092 314 864 

8. Irak'h Mülteciler için Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine 3 000 000 000 

9. Vakıf Gureba Hastanesi İnşaatına katkı 15 500 000 000 

10. 28 Üniversite Rektörlüğüne öğle yemeği yardımı 12 000 000 000 

11. Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları 79 237 194 000 
12. Kızılay Genel Müdürlüğüne 

(Bulgaristan'dan zorunlu göç eden soydaşlarımıza yardım için) 300 000 000 
13. Türk Silahlı Kuvvetlerine 

(Çığ felaketinde şehit olan erlerin ailelerine yardım için) 4 950 000 000 

14. Atatürk Üni. Tıp Fakültesi (Erzurum) 749 154 000 

15. 19 Mayıs Ün. Tıp Fakültesi (Samsun) 8 025 407 000 
16. 9 Eylül Ün. Tıp Fakültesi (İzmir) 317 383 000 
17. Gazi Ün. Tıp Fakültesi (Ankara) 10 658 000 

18. Fırat Ün. Tıp Fakültesi (Elazığ) 421819 000 
19. Akdeniz Ün. Tıp Fakültesi '6 889 000 
20. Ege Ün. Tıp Fakültesi (İzmir) 184 082 000 
21. Sağlık Bakanlığına fakir ve muhtaç vatandaşların tedavileri için 622 000 000 000 
22. Yüksek İhtisas Hastanesinin modernizasyonu projesi 10 000 000 000 
23. Geçmiş yıl giderleri 473 083 999 
24. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan aktarmalar 3 319 942 504 882 

3. Geliştirme ve Destekleme Fonu, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu 
ile Merkez Bankası Müşterek Fon Hesabından Hazineye yapılan aktarmalar aşağıdaki gibidir. 

Geliştirme ve Destekleme Fonuna 29.3.1994 tarihine kadar yapılan aktarmalar; 
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Tarih Meblağ (TL.) 
28.3.1988 50 000 000 000 
20.5.1988 500 000 000 
17.7.1990 35 000 000 000 
27.7.1990 30 000 000 000 

7.3.1991 13 400 000 000 
26.3.1991 55 000 000 000 
28.3.1991 27 000 000 000 

4.4.1991 30 000 000 000 
9.4.1991 88 000000 000 

19.6.1991 400 000 000 
329 300 000 000 

3.1.1994-28.2.1994 itibariyle aktarılan 542 000 000 000 
28.2.1994-29.3.1994 itibariyle aktarılan 75 000 000 000 

TOPLAM AKTARILAN 946 300 000 000 
Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonuna aktarılan, 3.1.1994-28.2.1994 iti

bariyle 542 Milyar TL. olup, Mart ayı içerisinde aktarma yapılmamıştır. 
1992 Malî Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No. 9) Fonlar Tebliği uyarınca Merkez Banka

sı Müşterek Fon Hesabından; 
1992 yıl sonu itibariyle 652 677 665 000 
1993 yıl sonu itibariyle 3 801 173 764 000 
1.1.1994-28.2.1994 itibariyle 1 117 704 000 000 
olmak üzere toplam 5 571555 429 000 
Hazine payı olarak kesilmiştir. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

9. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmakta 
olan özürlü ve hükümlülere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin ya
zdı cevabı (7/4121) 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Sorular: 
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında halen çalıştırılmakta olan "özürlü ve hükümlü" eleman du

rumunu çalıştırıldıkları devlet dairelerine göre tasnif ettirerek bildirebilir misiniz? 
2. Yürürlükte bulunan ilgili kanunlarımıza göre Devlet dairelerinin çalıştırmak durumunda ol

dukları, özürlü ve hükümlü sayısının Bakanlık ve Daireler itibariyle kaçar kişi olduğunun dökümü
nü yaparak liste halinde iletebilir misiniz? 

- 5 9 -



T.B.M.M. B:117 15.6.1994 0 : 5 

3. Kanuna göre çalıştırılmak durumunda olan özürlü ve hükümlü yüzdesini kullanmayan Da
ire ve Bakanlıklar ile yetkilileri hakkında ne tür işlem yapıldığım tarafıma bildirebilir misiniz? 

T.G 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00980 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4121-9106/34657 
sayılı yazısı. 

Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen; "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan özürlü ve hükümlü perso
nel" ile ilgili 7/4121 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cenaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1.2. Kamu kurum ve kurul uslan, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 53 üncü maddesine 
göre; çalıştırdıktan personele ait kadrolann % 2 oranında sakat personel çalıştırmak zorundadır. 

Ancak, 27 Temmuz 1993 tarih ve 18117 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Sakatlann Dev
let Memurluğuna Alınma Şartlan ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı 
maddesinin, 16.10.1986 tarih 19253 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklikle yürürlükten 
kaldınlması sonucu 657 sayılı Kanuna göre atanan ve işten aynlan sakatlann İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna bildirilme yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. 

Aynca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre sözleşmeli personel 
istihdam eden kamu iktisadî teşebbüsleri de Bütçe Kanunlanna (1994 yılı Bütçe Kanunu 46 ncı 
maddesinni c/2 bendine) göre İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ve po
zisyona sakat ve eski hükümlü atamak zorundadırlar. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre istihdam edilen eski hükümlü ve sakatlardan; 18 Ka
sım 1992 tarih 21409 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Tebliğine göre, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı olmaksızın işe alınanlann Kuruma bildirilme yü
kümlülüğü bulunmaktadır. Ancak, bu konuda bir yaptınm söz konusu değildir. 

Bu nedenlerle, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye göre çalışan sakat ve eski hükümlülerin kayıtlarının takibi ve uygulamanın denetimi yapıla
mamaktadır. 

1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre ise işverenlerin, 50 veya daha fazla işçi ça-
lıştırdıklan işyerlerinde % 2 oranında sakat ve % 2 oranında da eski hükümlü çalıştırma ve aynı 
maddeye göre çalıştırmak zorunda olduğu eski hükümlü ve sakatlan İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlannm 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi ve bu madde uya-
nnca 26.2.1987 tarih, 1987/11545 sayılı Kararname ile yürürlüğe konan "Sakatlann İstihdamı Hak
kında Tüzük" ve 26.2.1987 tarih 1987/11546 sayılı Kararname ile yürürlüğe konan "Eski Hüküm
lülerin İstihdamı Hakkında Tüzük" hükümleri gereğince istihdam etmek zorunda olduklan sakat ve 
eski hükümlü sayısı,1993 yılında denetimi yapılan 75 kamu kurum ve kuruluşu itibariyle tespit 
edilmiştir. İlişikteki listede görüleceği üzere; 430 sakat ve 350 eski hükümlünün daha istihdam 
edilmesi gerekmektedir. 

Bu kunım ve kuruluşlarda halen 3 543 sakat, 3 443 eski hükümlü işçi istihdam edilmektedir. 

- 6 0 -



T.B.M.M. B:117 15.6.19!M 0 : 5 

tş ve İşçi Bulma Kurumunca Türkiye genelinde sakat ve eski hükümlülerin istihdamına ilişkin 
kayıtlar iller itibariyle derlenmekte olduğundan kuruluşlar bazında bilgi bulunmamaktadır. Kayıt
lara göre 1993 yılı sonu itibariyle tüm illerdeki kamu kurum ve kuruluşlannda 869 sakat ve 1 842 
eski hükümlü istihdam edilmesi gerekmektedir. 

3. 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi gereğince eski hükümlü ve sakatların istihdamı
nın sağlanması amacıyla, 50 den fazla işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlan sürekli izlenmekte, sakat 
ve eski hükümlü açıklanmn kapatılmasına çalışılmaktadır. 

1475 sayılı Kanunun 88 ve takip eden maddelerine göre; bu kanun kapsamına giren işyerlerin
de yıllık programlar dahilinde gerekli denetimler yapılmakta ve tüm işyerlerinin yasalara uygunlu
ğu sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Bu çerçevede, denetimler sırasında sakat ve eski hükümlü çalıştırmak zorunda bulunan işyer
leri tespit edilmekte ve bunlara gerekli tebligatlar yapılmaktadır. Aksi davranışlann görülmesi ha
linde de aynı Kanunun 98 inci maddesinin (c7) bendi uyannca, çalıştırmadığı her bir sakat ve eski 
hükümlü için her ay 500 000 TL. idarî para cezası uygulanmaktadır. 

Söz konusu madde hükmü uyannca 1993 yılı içinde Denetimi gerçekleştirilen 75 kamu kurum 
ve kuruluşlanndan yasal yükümlülüklere uymayanlara toplam 29 519 500 000 TL. idarî para ce
zası uygulanmıştır. * 

Sakat ve eski hükümlü istihdamının genişletilmesini ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini 
yerine getirmelerini sağlamak amacıyla, 1993 yılında proje denetimi uygulamaya konulmuş, önce
den sadece işyeri bazında yapılan denetimler, Türkiye geneline yayılarak, genel müdürlük ve şir
ket konumundaki kamu kurum ve kuruluşlan da program kapsamına alınmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık tarafından yayımlanan Tasarruf Ge
nelgesine bazı kurumların uymadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Be
kir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (714133) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilindiği üzere Başbakanlık tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlanna bir tasarruf 
genelgesi gönderildi. Ancak bu tasarruf genelgesine bazı kurumların itimat etmediği görülmekte
dir. 

1. Başbakanlık tarafından gönderilen tasarruf genelgesine kamu bankalanda dahil midir, yok
sa değil midir? 

2. Kamu bankalarından olan Vakıfbank'ın Genel Müdürü geçen günlerde Vakko ve Bey-
men'den bir takım yerlere dağıtılmak ve bütün masrafları banka tarafından karşılanmak üzere gi
yim kuşam türünde ürünler almıştır. Bundan haberiniz var mıdır? 
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3. Jest yapmak amacıyla yapılan bu pahalı israf genelge kapsamındamıdır, değil midir? 

4. Böyle pahalı bir jest yapılacaksa, niçin tercih Vakko ve Beymen'dir. Bu firmalarla özel bir 
anlaşmamı vardır, yoksa ihaleyle mi bu firmalara verilmiştir? Şayet, ortada bir ihale varsa hangi 
gazetelere, hangi tarihlerde ilan verilmiştir.? 

5. Bu pahalı jestin Vakıfbank'a Türk Lirası bedeli ne olmuştur? (Heriki firmayada ödenen 
miktarların ayrı olarak bildirilmesi) 

6. Giyim-kuşam dışında başka türde jestlerde yapılmış mıdır? 

7. Bu jest kimlere ve nerelere yapılmıştır? .. ' 

8. Adı geçen iki firmanın dışında başka firmalarda var mıdır? Varsa, adları nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01221 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

/ İlgi : TBMM Başkanlığının 1.3.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4133-9124/34676 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "tasarruf genelgesine uymayan bazı kurumlar"la ilgili 7/4133 esas nolu ya
zılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf genelgelerine uyma zorunlulukları bulunmakta
dır. Aksine bir uygulamanın tespit edilmesi durumunda, genelgelerde öngörülen usuller çerçeve
sinde gerekli tedbirlerin alınacağı tabiîdir. 

Önergeye konu olan hususların bu çerçevede değerlendirilmesinden, Türkiye Vakıflar Banka
sı tarafından verilen yılbaşı hediyelerinin, eski yıllardan beri tüm bankalar tarafından sürdürülen te
amüllere uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

11. - Ankara Milletvekili H. Uluçu Gürkan'ın, Emlak Bankasının "dövize endeksli yuva kre
disi" uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı ce
vabı (7/4189) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki özetlenen olay konusundaki sorularımın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini dilerim. 

Saygılarımla. 
Uluç Gürkan 

Ankara 
Olay 

Emlak Bankasından "dövize cndeskli yuva kredisi" alanların, Türk Lirasının sürekli devalüas
yonu biçiminde somutlaşan mevcut ekonomik kriz nedeniyle büyük bir mağduriyete uğradıkları bi
linmektedir. 
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Başını sokacağı uygar bir 3ve sahip olacağını umarak ve Hükümetinin kur politikasına güve
nerek bu şekilde borçlanan dar ve orta gelirli onbinlerce yurttaşımız, bugün aylık taksitlerini öde
yemez durumdadır. Başlangıçta insanların "geri ödeme kabiliyetine" göre hesaplanan ve taksitlen-
dirilen bu kredi, izlenen kur politikasının tutarsızlığı sonucu geri ödemeleri yapılamaz bir nitelik 
kazanmıştır. | 

Kredi borçlarını Türk Lirasına çevirme seçeneği de, devalüe edilmiş Türk Lirası değerine yük
lenen aylık yüzde 5.5 oranındaki faiz sonucu çare olmamıştır. 

Sorular: 

1. Emlak Bankasından "dövize endeskli yuva kredisi" alanların sorunlarına yeniden eğilmeyi, 
mağduriyete uğrayan onbinlerce yurttaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir çalışma 
yaptırmayı düşünür müsünüz? 

2. Mağdur onbinlerce yurttaşımızın kredi borçlarının geri ödemesi konusunda, Ziraat Banka
sının DYP Bursa Milletvekili, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'ın döviz kredisi borcunun ertelen
mesine uygulanan özel sabit kur formülünün uygulanması düşünülemez mi? Tıpkı Cavit Çağlar'ı 
rahatlattığı gibi, bu formül onbinlerce Emlak Bankası mağdurunu da hiç kuşku yok ki rahatlatacak
tır. Kaldı ki, Sayın Çağlar'ın olayı TBMM Genel Kurulu ve KİT Komisyonunda tartışılırken veri
len resmî bilgiye göre bu formül Ziraat Bankasına yük değil, tam aksine kâr getirmiştir. Onbinler
ce yurttaşımızın döviz kredisi borcunun toplamının, Sayın Çağlar'ın ertelenen borcu ile yaklaşık 
aynı değeri ifade etmesi de göz önüne alındığında, önerilen formülün daha önce resmen beyan edi
lenin aksine zarar getirmesi halinde dahi, katlanılabilir bir zarar olarak algılanması doğal değil mi
dir? 

3. Geri ödeme süresinin 20 yıla çıkartılması yoluna gidilebilir mi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01220 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.3.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4189-9215/34919 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın H. Uluç Gürkan'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Emlak Bankasından Dövize Endeksli Yuva Kredisi alanların sorunları" ile 
ilgili 7/4189 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Döviz kurlarında meydana gelen olağanüstü artışların Ocak 1994 ortalarından itibaren baş
laması nedeniyle Emlak Bankası, Dövize Endeksli Yuva Kredisi kullanan müşterilerin mağduriye
tini önlemek amacıyla, Dövize endeksli (USD-DEM) kredilerin çeşitli ödeme planlarıyla TL.'ye 
dönüştürülmesi için söz konusu müşterilerine Ocak ve Nisan aylarında olmak üzere 2 defa imkân 
tanımıştır. 

Şöyle ki; 

a) 31.1.1994 tarihinde USD kuru 17 350 TL., DEM kuru ise 9 940 TL. iken ve kurlardaki ar
tış da yükselme eğilimine girmişken kredisini kapatmak veya TL. krediye dönüştürmek isteyenle
re, Banka kârından oldukça büyük bir fedakârlık yapılmak suretiyle döviz kurlarının ani artışa geç
mesinden önceki 17.1.1994 kurlan (USD'de 15 805 TL., DEM'de 8 995 TL.) uygulanarak müşte-

- 6 3 -



T.B.M.M. B:117 15.6.1994 0 : 5 

ri lehine oldukça önemli bir avantaj yaratılmıştır. Bu uygulamadan faydalanmak suretiyle kredi 
müşterileri USD ve DEM karşılığı TL. Yuva Kredilerini çeşitli ödeme planlarıyla TL.'ye dönüştür
müşler ve bu dönüşümden sonra tanınan 9 ayrı alternatif taksit ödeme seçeneklerinden birini seç
mek suretiyel TL. risklerini halihazırda cari piyasa faizlerinin oldukça altında bir oran olan aylık % 
5.50 faiz uygulamak suretiyle ödemeye başlamışlardır. Diğer taraftan söz konusu uygulamadan 
faydalanarak Dövize endeksli kredilerini TL.'ye dönüştüren müşterilerden 50 adedi de kredi borç^ 
lannı dönüşümden sonra defaten ödemek suretiyle kapatmışlardır. 

b) Döviz kurlarındaki artışların Şubat ve Mart aylarında da devam etmesi nedeniyle Emlak 
Bankası ikinci defa dövize endeksli kredi kullanan müşterilerine söz konusu kredilerini 15.4.1994 
tarihine kadar yazılı müracaatta bulunmaları koşuluyla TL.'ye çevirme imkânı tanımıştır. Bu im
kândan faydalanan müşteriler, Döviz endeksli kullandıkları kredilerini kullanıldığı tarihteki kur 
üzerinden belirlenen TL. borç tutarı esas alınarak TL.'ye dönüşüm tarihine kadar Bankanın TL. 
kredilerine nazaran oluşan gelir kaybını telafi edici faiz oranı uygulanmış, aylar itibariyle ödenen 
taksitlerin TL. karşılıkları da kredi bakiyelerinden düşülmek suretiyle dönüşüm tarihi itibariyle TL. 
bazındaki borçları tespit edilmiş ve bu işlemlerin sonucunda (Ek-1) tablodan da görülebileceği üze
re müşterilere önemli avantaj sağlanmıştır. Tablo incelendiğinde dövize endeksli kredi kullanan ki
şilerin borçlarının bu uygulama ile genelde % 35-50 oranında azalış kaydettiği, Banka gelirlerin
den de fedakârlık yapılarak kişiler lehine önemli bir olanak sağlandığı görülmektedir. Uygulama
ya konulan bu ikinci TL.'ye dönüşüm sisteminden yaklaşık 10 bin kişi yararlanarak dövize endeks
li yuva kredilerini TL.'ye dönüştürmüşlerdir. Bu dönüşümden sonra müşterilere tanınan 11 ayrı al
ternatif taksit ödeme seçeneklerinden birini seçmek suretiyle TL. kredilerini aylık ortalaması % 
5.50 (yıllık % 90.12) faiz uygulamk suretiyle ödemeye başlamışlardır. 

Diğer taraftan söz konusu uygulamadan faydalanarak Dövize endeksli kredilerini TL.'ye dö
nüştürülen müşterilerden bir kısmı da mevcut kredi borçlarını dönüşümden sonra defaten ödemek 
suretiyle kapatmışlar, bir kısmı da ara-ödeme yaparak borçlarını küçültmüşlerdir. 

Daha da önemlisi döviz kredilerini TL.'ye çeviren müşterilere, kurlardaki ani yükseliş önce
sinde döviz olarak ödediği miktarlara yakın aylık taksit seçenekleri sunularak müşterinin taksit 
ödemede zorlanmaması sağlanmıştır. 

2. Söz konusu sistem uygulanırken 2 önemli hususa dikkat edilmiştir. 

a) Emlak Bankasından döviz endeksli kredi kullanan müşteriler aşırı kur artışına karşı korun
muş ve mağduriyetleri giderilmiştir. 

b) Her ne kadar Emlak Bankası Devlet Bankası ise de, birinci amacı kâr etmek ve elde ettiği 
gelirleri, ülkemizdeki konut açığının finansmanında kullanmaktır. Bu ilkeden hareketle Banka dö
viz endeksli kredileri kullandırırken kur artışlarını da göz önünde bulundurarak muhtelif tarihlerde 
aylık % 0.05. % O.O75. % 1.00. % 1.25 ve % 1.50 faiz oranı uygulamış, aynı tarihlerde TL. olarak 
kredi kullandırılan müşterilerden ise aylık % 5.50 fazi almıştır. Bu durumda dövize endeksli kredi
lerini çeşitli ödeme planlarıyla TL.'ye dönüştüren müşterilerin TL.'ye dönüşümden sonra faizlerin 
ve dolayısıyla aylık TL. taksitlerin düşürülmesine yönelik talebinin karşılanması halinde; 

- Daha önce kredisini TL. olarak aylık % 5.50 faiz oranı üzerinden kullanan 27 000 kişiye 
haksızlık yapılarak sosyal adaletle bağdaşmayan bir uygulamaya başlanılmış olacaktır. 

- Bankanın yukarıdaki talep paralelinde günümüz koşulları karşısında cari piyasa faizi ve pa
ra maliyeti ile mukayese edildiğinde mevcut ortama göre oldukça düşük kalmış aylık % 5.50 olan 
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faiz oranlarını düşürmesi durumunda ise, bir Kamu İktisadî Teşekkülü olan Bankanın telafi edile
mez zararları söz konusu olacaktır. 

3. Dövize endeksli kredilerin TL.'ye çevrilmesinden sonra müşterilerin aylık taksitlerini 11 
ayrı seçenekten faydalanarak 10 yıla kadar vadede ödemesi şu esaslara dayanmaktadır. 

a) Müşterlerin aylık taksitlerini eşit olarak ödemesi durumunda taksitlerin içeriğinin anapa-
ra+faizin tamamını kapsaması nedeniyle vadelerin uzun olması durumunda taksitlerde bir değişik
lik söz konusu olmamaktadır. Örneğin 100 milyon TL. bir kredi kullanan müşterilerin aylık taksit 
tutarları; 5 yıl vadede 5 730 706 TL. 10 yıl vadede 5 508 928 TL. 20 yıl vadede ise 5 500 014 TL. 
olmaktadır. 

O nedenle kredi vadesinin azamî 10 yıl olması şartı getirilmiş olup, TL. kredilerde 10 yılın 
üzerinde (11-20 yıl) herhangi bir vadenin uygulanması kişiye daha fazla faiz ve borç yükü getire
ceğinden müşteri açısından herhangi bir yarar arz etmemektedir. Diğer bir ifadeyle müşteri yönün
den taksit ödemelerinde hiç bir rahatlık getirmemektedir. 

b) Söz konusu müşterilerden artan taksitli seçenekleri seçenlerin aylık taksitleri ilk yıllarda dü
şük tutulmakta, ancak alınmayan taksit farkı anaparaya eklendiğinden anapara borcu ve taksitler gi-: 

derek artmaktadır. Ancak bu uygulamanın da yine müşteri açısından önemli yararı başlangıçta öde
yebileceği bir seçenekle kredisini tasfiye etme imkânını yaratmasıdır. 

Dövize endeksli kredilerde vadenin uzatılmasında ise; 10 yıl vadeli dövize endeksli olarak kul
landırılmış olan bir kredi de vadenin 20 yıla çıkartılması döviz taksitlerini düşürür ve ilk bakışta in
sanların artan taksitlerini azalttığı için rahatlatıcı bir etki yapacaktır. Ancak, 

a) Vade uzatımıyla sağlanan avantaj geçici bir döneme münhasır olup, borçlu kısa sürede kur 
artışları nedeniyle, bu avantajını kaybedebilecektir. 

b) Vadenin uzatılması halinde taksitlerin düşürülmüş olmasına rağmen, yakın zamanda veya 
ileride tekrar bir kur artışının yaşanması halinde; vadenin yeniden uzatılması gündeme gelebilecek 
ki bu da vatandaşın ömür boyu borç ödemesiyle eş anlamda olacaktır. 

Netice itibariyle Emlak Bankası dövize endeksli kredi alan müşteriye, bütün olanaklarını kul
lanarak son derece avantajlı çözümler sunmuş olup, vatandaşımızın döviz kurlarındaki artıştan kay
naklanan ödeme sıkıntılarını olanakları ölçüsünde gidermiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
15.3.1993tarihinde 10 yıl vadeli aylık % 1 faizli 30 000 USD/a endeksli TL. kredi seyri. 

Kredi tutarı 15.4.1993 15.4.1994 Taksit 15.4.1994 Borç bakiyesi 
Dönem (TL.) Taksidi Taksidi v artımı % Borç bakiyesi artış oranı % 

.15.3.1993 282 330 000 . 4 213 570 15 480 000' 267 . 949 939;713 236 

Aynı kredinin 15.3.1994 tarihinde 8 yıl vadeli yıllık % 70 artan taksitli TL.'ye dönüştürüldük
tün sonraki seyri. 

Yeni kredi Eski borç Borçtan Azalış Yeni 
Dönem borç (Tutarı) tutarı (D. en) indirim % taksit 

15.4.1994 473 031521 949 939 713 476 908 192 ~7Ö1 ~~ 9 822 682 
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Özet: 282 330 000 TL. karşılığı 30 000 USD kredi kullanan müşterinin kredi borcu döviz kur
larının artması nedeniyle 949 939 713 TL.'ye yükselen borç bakiyesi TL.'na dönüşle 473 031 521 
f L.'na indirilmiş, 15.4.1994 tarihi itibariyle ödediği döviz karşılığı 15 480 000 TL.'lik taksit tuta
nda TL.'ye dönüşle 9 822 682 TL.'ye çekilmiştir. 

Esasen dövize endeksli kredi alındığında yıllık ortalama % 60-70 kur artışı olacağını her kre
diyi alan tarafından olağan karşılandığı dikkate alınırsa, üstelik her geçen ay taksidinin artarak de
vam ettiğide öngörüldüğünde getirilen ödeme seçenekleri kişiye belirginlik ve yapılan yeniden kur 
ayarlamalarından sonra öngörülen olağan yıllık kur artış parelelinde bir taksit artışı getirmektedir. 

12. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur'un 1993 yılı faaliyetlerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4313) 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumundan sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
• ' • " ' • • • Ahmet Kabil 

Rize 

1991 yılında Çay Kurumu satış bayilerine 14 Milyar 676 Milyon satış primi ödemişken, 1992 
yılında çay satışı 10 ton azalmasına rağmen 72 Milyar 583 Milyon satış primi ödenmişti. 

Ayrıca 1991 yılında reklam ve tanıtma gideri olarak 452 Milyon TL. ödenmişken, 1992 yılın
da 7 Milyar 850 Milyon TL. Reklam ve Tanıtma gideri ödendiğini daha önceki yazışmalarımızdan 
tebpit etmiştik. 

Soru : 1 a) 1993 yılında iç piyasaya satılan çay miktarı ne kadardır? 

b) 1993 yılında bayilere ödenen satış primi ne kadardır? 

c) 1993 yılında Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün zararı ne kadardır? 
2. 31.3.1994 tarihi itibari ile Çay Kurumunun toplam borcu nedir? 
a) Bankalara olan faizli borç ne kadardır? Şuanda Çay Kurumunun aylık ödediği faiz miktarı 

ne kadardır? 
b) Hazineye olan borç ne kadardır? 

c) Diğer borçlar ne kadardır? Kimleredir? 
3. a) 1994 yılında seçimler öncesi Çay Kurumuna kaç kişi alınmıştır? 
b) Paketleme fabrikalarına ne kadar işçi gönderilmiştir? 

c) Çay Kurumu Genel Müdürü İlçe ve Beldelerde toplantılar tertip ederek seçmenlerin vere
cekleri her 15 oya bir kadro vaad ettiği doğru mudur? Doğu ise böyle bir hakkı var mıdır? 

d) Genel Müdürün Fındıklıda ve Tunca'da Çay Kurumunun imkânlarını vaad ederek ev top
lantıları yapması ve bir partiye oy istemesi doğru bir hareket midir? 

f) 1993 yılında Çay Kurumunun ödediği Reklam ve Tanıtma gideri ne kadardır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.6.1994 

Sayı: B.02.0.009.31.1/0530 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 19.4.1994 tarih ve 7/4313-9544/36638 sayılı yazınız. 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in Çay-Kur'un 1993 yılı faaliyetlerine ilişkin yazılı soru öner
gesi hakkındaki cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 

TBMM'nin 19.4.1994 Tarih ve 7/4313-9544 Nolu, Sayın Ahmet Kabil'in 
Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap 

Çaykur'un yıllar itibariyle satış miktarlarını ve gelir gider durumunu ve satıcılara (bayiler) 
ödediği iskontoları, primleri, nakliye primleri ile ilgili ödemeleri bir bütünün sistemi içinde ve sek
tör bazında değerlendirip yıllar itibariyle mukayeseleri yapılabilir. Ancak bu değerlendirmelerde 
yalnız özel hedefler doğrultusunda bir zaman kesitinin rakamlarına bakılırsa sağlıklı değerlendir
me imkânını bulamayız. 

Çaykur, 3092 sayılı Yasa ile 1985'ten beri ürettiği çayı rekabetçi piyasada pazarlamaya başla
mıştır. 

1985 Şubat ayından itibaren Tekel'den ayrılarak bayilik sistemine geçmeye başlamış ve 
1986'dan itibaren kendi bayilik sistemi ile çayını pazarlamaya başlamıştır. 

Bayilik sisteminde iskonto ile başlıyan yöntemle iskonto oranları haklı olarak pazardaki pay 
kapma ve koruma yarışına göre değişmiş, yükselmiş, azalmıştır. 

Rekabet piyasasında satış unsurlarının gereği 1988'de prim sistemi de getirilmiştir. 
Yine, Pazarlama Bölge Müdürlükleri ile pazar merkezlerine ulaşılmasına rağmen, bayilere ila

ve olarak nakliye primini ödeyen bir sistem de getirilmiştir. 
Getirilen sistemlerin amacı Çaykur'un piyasadaki yerini muhafaza edebilmesi içindir. Ancak 

özel sektörün % 30-40'lara varan iskonto, % 5-10'luk promosyon primi, hediyeli satışları, 3-6 aya 
varan vade farksız vadeli satışlar, taklit ve sahte Çaykur poşetleri ile iç piyasaya çay arzı sebebi ile 
haksız rekabetin aşırı derecede çoğaldığı dönemlerde aylık ve dönemsel satış ve talep eğrilerine gö
re prim ve iskontolar 1985-1993 arası zaman zaman değiştirilmiştir. Normal uygulamadır ve yine 
de olacaktır. 

Paketli çay pazarına özel sektör tarafıpdan arz edilen paketli çayların çıkış yeri olan kuru çay 
fabrikalarının % 80'inin inşaat ve iskân ruhsatından, çalışma izninden, TSEK belgelerinden yok
sun, teknik ve hijyenik koşulları bakımından gayri sıhhî koşullarda çalıştığı, yaprak alımında üre
tici bazında kayıt tutulmadığı, gerçek vergi kayıt sisteminden yoksun, yabancı dahil kaçak sigorta
sız işçi çalıştırılarak üretim yapılan fabrikalardan elde edilen kuru çayların bulunduğu piyasada 
Çaykur'un satış stratejilerini zaman zaman değiştirmesi, prim ve iskontoları azaltıp çoğaltması do
ğal sonuçtur. Bu tarz yaklaşımlar dönemimizde firma bazında değil tüm bayiler bazında olmuştur. 
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Çoğunlukla özel sektör firmaları mevcut yasalara göre muhtemelen gerekli ruhsatlan olmadan 
çalışan işletmelerdir. Piyasada dökme ve paketli çaylarının nasıl ve nerelerde satıldığı, özellikle 
dökme çay satışlarının hangi menfaatlerle piyasaya ve nasıl satıldığı bilinmemektedir. 

Özel sektörün üretimleri arttıkça çay satışları da kalite eksikliğine rağmen artmıştır. 
Özel sektör firmalarınca ucuz, zararına satış, taklit ve sahte markalarla satış, aşırı iskonto, aşı

rı vade, yüksek promosyon uygulaması, Kuruluşumuzu pazar kaybına uğratmıştır., Bunun bir sebê  
bi de piyasada mülkî ve yerel yönetimlerce yeterli denetimin sağlanamamasıdır. Mevcut karmaşık 
pazar sebebi ile son iki yılda 300'e yakın firma sahtecilikten mahkemeye verilmiştir. Ancak bu fir
maların orjininde nerden, hangi firmadan dökme çay alındığı saptanamamaktadır. 

Bu tarz bir pazar, ülke bazında kaçak ve ithal yolu ile gelen yabancı menşeli çaylara da pazar
da yer açmaktadır. Bu çayların içinde Ekvator kuşağının iklim özelliklerinden gelen ziraî ilaç ar
tıklarının bulunması da doğaldır ve insanımız sağlığı bakımından uyarılması Kuruluşumuz ve Sek
törümüz tarafından görev addedilmiştir. Bu nedenle TRT'den televizyon ve radyo aracılığı ile rek
lam yapılması doğaldır. 

Yılda 3-4 bin ton çay satışı için çay sektöründe halen faaliyetini sürdüren bir firmanın 500 Mil
yar ciroya karşılık 80-1 000 Milyar TL. üzerinden çay reklamı yapması kötü yönetim değil, gıda 
sektörünün gereğidir. Temelde Çaykur'un asgarî % 3-5 oranında reklam zorunluluğu işletmecilik 
kuralıdır. Ancak bundan kaçınılarak, reklam giderlerini asgarî bir seviyede tutarak gerektiği kadar 
tanıtım yapılamamaktadır. 

1989/99 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile prim ve nakliye primi sistemi getirilmiştir. 
1 Ocak 1989'dan itibaren % 0,5-4,7 arası prim, uygulanırken, 13.2.1990/31 karar ile % 0,7-4,7 

arası uygulaması başlamış ve 1990 yılında 726 satıcı firma görünmekte iken prim alan firma 23 ol
muştur ve ödenen miktar 16,6 milyar TL. olup, toplam satıştaki payı, safi satış hâsılatının % 2'si-
dir. Bu rakamın 15,675'ini iki firma almıştır. 

Nakliye ücretleri ise satıcının bulunduğu ilin satış Ünitesine olan mesafesine göre tespit edil
miştir. Satış artınını için yapılan bu sistem muayyen satıcılann büyümesine sebep olmuştur. Bu sis
tem sonucu 1990 yılında nakliye ücretlerinin istismar edilmesi ve önlenememesi sonucu, Anka
ra'da 1 591 ton, Antalya'da 8 865 ton, İstanbul'da 1 448 ton, Bölu'da 19 933 ton, Erzurum'da 333 
ton, Hakkâri'de 4 351 ton, İzmir'de 1 804 ton, Çanakkale'de 12 264 ton çay satışını doğururken sa
tıcılara haksız kâr getirici imkânlar sağlanmıştır. 

Çünkü; Bolu'da 19,9 bin ton, Çanakkale'de 12,2 bin ton, İstanbul'da 1,4 bin ton çay satışı (İs
tanbul pazan = fert başına 2,5 kg x 10 milyon = 25 000 ton) ve tüketimi mümkün değildir. Bu çay
lar yine İstanbul'da satılırken Bolu-Çanakkale ilinin İstanbul'dan nakliyesi satıcılara görünmeyen 
kâr olarak bırakılmıştır. 

Aynı sisteme 1991'de kısmî değişiklik ile devam edildiğini görmekteyiz. 
Bolu'da 19,9, Çanakkale 12,2 ve Hakkâri'de 4,3'bin ton çay yüksek nakliye ücreti nedeniyle 

muvazaalı satılmıştır. 1992 ve öncesi ile harcamalan rakamsal olarak karşılaştırmaya özen göste
renlerin dikkatlerine ve bilgilerine sunmakta fayda görmekteyiz. Çünkü 0,002 puanda satışı destek
lemek için pay verilmesine zemin hazırlanmıştır. (1 657 milyar/1990 yılı). Her iki destek modeli 
0,0226 sonuca ulaşmaktadır. 

Aynı yılda verilen iskontoya baktığımızda % 19'dur. 
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% 
Satış iskontosu 
Satış primi 
Nakliye primi 

TOPLAM 
87 bin ton'a düşmüştür. 

19 
4,7 
2,2 
25,9' 25,9'a ulaşmaktadır. Ve yılı içinde 1989 yılındaki 94 000 ton satıştan 

1991 yılında da aynı tür satış sistemleri devam ederken, 1 Ekim 1991 'de iskonto oram peşin
de % 25 'e, vadeli de % 17 olarak devam karan alınarak, satış primi ve nakliye primine yine yer 
verilmiş olup, sonuçta, 87 bin ton çay ancak satılabilmiştir. Bu rakamın 15 bin ton kadarı, 1991 se
çimi sonrası zam beklentisi nedeniyle yüksek satışlardan kaynaklanmıştır. Bunun sonucu olarak 
1992 yılı ilk 4 ayının satışlan bayi stoklanndan karşılanmış 1992'ye ilk 4 ayda menfi etkiler yap
mıştır. 

1992 ve 1993 yılında daha önce haksız ve usulsüz kazanca yol açan ancak, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunca teftişi istenmesine rağmen yeterince derinlemesine incelenmeyen fakat 
haksız kazançlara sebep olduğu tespit edilen nakliye primleri (1993 yılında Raporu geldi) uygulan-
mıyarak kaldmlırken prim sistemi de giderek değiştirilerek minimize edilmiştir. 1990 yılında Çay-
kur satışlannın % 83'ünü satan 10 firma 1992'ye kadar gelmiş, ancak 1992'de bu firmalann iş ha
cimleri azalırken 1993'de bayi adedi 800'lere yükselerek büyük satıcılardan küçük satıcılara ağır
lık veren satış politikalan yine vadeli % 15, peşin satışlarda % 25'e gelinmiştir. Primler aşağı çe
kilmiş ve son olarak da, kaldırılmıştır. Nitekim 1993 de 83 334 ton iç satışımız ile tekrar eski ko
numuna yükselmiştir. (1992 sonu - 1993 başı radyasyon söylentilerine rağmen) ödenen prim 94 
milyardır. Karşılığı olarak ciroya göre 0,02 değerine ulaşmaktadır. 

Yukanda izah edilen yıllardaki prim oranları da aynı olup, nakliye primi gibi uygulama yok
tur. 

1993'de yıllık prim % 0,5 - % 2'ye kadar ve herkese eşit koşullarda uygulanmıştır. 
Bu satış dönemlerinde hukukî sorunlu satışlar 1991'de oluşmuş ve adlî mercilere intikal etti

rilmiştir. Nakliye primindeki haksız kazanca yol açan sistem 1992 öncesinin sistemidir. Ancak pi
yasa koşullanna, rakiplerin satış politikalan ve ekonomik mevsimsel konjuktürlere göre, vade-is-
konto-prim ayarlamaları yapmak zaruridir. O dönemde de bu tedbirler Kuruluş menfaatleri gözeti
lerek iyi niyetle alınmış tedbirlerdir. 

1989'da 30 bin ton, 1990'da 40 bin ton, 1991 'de 60 bin ton, 1992'de 55 bin ton, 1993'de 50 
bin ton, özel sektör üretimine karşı 1989'da 102 bin ton, 1990'da 89 bin ton, 1991'de 87 bin ton 
1992'de 76 bin ton, 1993'de 83 bin ton satış yapılabilmesi bu pazarda giderek artan zorluklan gös
termektedir. 

Kuruluşumuzun harcamalannda özel ilgi ve amaçlar gösterilirken, uygulamalara genelde ve 
bazı yıl rakamlarına da bakmakta fayda vardır. i 

1990 1991 1992 
Gider çeşitleri Milyon TL. Milyon TL. % Milyon TL. % 
Neşriyat-İlan 
Gazete-Mecmua 
Temsil Giderleri 

0.038 
0.093 
0.170 

.0.171 
0.257 
0.536 

+341. 
+176 ; 

+125 

0.213 
0.369 
0.251 

24 
44 

-53 

- 6 9 -



T.R.M.M. B:117 15.6.1994 0 : 5 

TBMM KİT Komisyonunda sorulan temsil giderlerindeki 1991 yılındaki % 251'lik artışda; 

- 11-15 Eylül 1991 'deki 120 kişilik ağırlama giderinde, 

- 200 kişilik aynı tarihlerdeki yemek giderinde, 
- 4,5-6 Ağustos 1991'deki harici otel giderleri dahil harcamaların, yine 100 kişilik bayanlar 

grubuna yapılan temsil giderleri harcamalarının da halen teftişi sonuçlanmamış, ancak yeteri kadar 
üzerinde durulmayan 1991 yılı döneminde iş yokken, üretim yokken fazla çalıştırılan 9 700 işçinin 
ücretlerinin ödenmesinde kuruluş faaliyetlerinin katkısı olmuştur. • 

Çaykur her yıl olduğu gibi 1993 yılını da zararla kapatmıştır. 

Ancak 1992 yılındaki asgarî % 60Mık, 1993 yılındaki % 65'lik maliyet artışlarına rağmen 1992 yı
lında yapılan % 5 ve % 20 zamla ancak yıllık % 24 gelir artışı, 1993 yılında % 25 + % 25 zamla % 
27'lik gelir artışı sağlanırken, işletme sermayesi eksikliği ve kaynak kullanım maliyeti ile 36 000 ton 
zorunlu ihracatın getirdiği zarar faktörleri ile 2,5 Trilyon'a yakın bir zarar ortaya çıkacaktır. Ayrıntıla
rını faaliyet raporunda görmek mümkün olacaktır. Ancak bu faktörlerin ve sonuçlarında soru yaklaşı
mındaki gibi kümülatif % 100 ve % 125'lik zamlı 1990-1991 yıllarındaki zarar sebeplerinden ayırma
dan objektif ve işletme analizi yöntemleri ile bakmakla sonuç alınır. 

31.3.1994 tarihi itibariyle Çaykur'un toplam borcu bankalara 2 031 Trilyon olup halen 1,7 
Trilyon TL.'ye azaltılmıştır. 31.3.1994 itibariyle faiz borcu 503 milyar olup 150 milyon TL.'si 
ödenmiştir. 

Hazineye 31.12.1993 tarihi itibariyle sermaye artışından kaynaklanan 640 milyar sermaye ala
cağımız bulunmaktadır. 

Diğer borçlarımız 115 Milyar TL. dir. V 

1994 yılı seçimler öncesi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce fabrikalarımızda çalışmak üze
re personel alınmamıştır. 1989-1994 mahallî idareler seçimleri itibariyle aynı işlerde ve hizmette 
çalışan işçi miktarları şöyledir : 

Tüm işyeri itibariyle 

15.3.1989 15.3.1994 
Daimî işçi 2 213 694 
Geçici işçi 3 480 3 887 
Çay Fabrikaları itibariyle; 
Daimî işçi 1 306 313 
Geçici işçi 2 708 2 159. 

• ' TOPLAM • . . ' 4 014 ' ' 2 472 

Her iki seçim döneminde aynı hizmetle çalışan personel miktarları yukarıda belirtilmiştir. Se
çim dönemi işçi istihdamı ve siyaset ilişkisini bunda yakınen görebilmekteyiz. 

Yine 1.1.1994'den itibaren paketlemelere personel gönderilmemiş, aksine Ulaştırma Müdür
lüğü kapatılarak çalışanların eski işletmelerine dağıtılması kararı alınmıştır. 

Çaykur Genel Müdürü olarak çay plantasyonu içinde olmasına rağmen ve görev alanıma gir
mesine rağmen seçim döneminde Fındıklı ve Tunca'da hiç kimsenin evinde toplantı yapmadım. 
Tunca Beldesine de 8 Haziran 1993'ten beri gitmedim. 15.1.1994'ten itibaren tüm ilçe merkezle
rinde ve yerel TV'lerde 5096 sayılı Kararnameyi anlatmak ve Kararname hükümlerini doğru bul-
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malarına rağmen çay üreticisini yanlış yönlendirip ekonomik amaçları doğrultusunda yanıltanlara 
yürürlükteki yasa-mevzuaflara ve bakanlar Kurulu Kararına "Yanlıştır", "Resmî Gazetede imza 
yoktur." "Dolayısiyle sahtedir." diyenlere cevap verme ötesinde siyasal amaçlı katılımım söz ko
nusu olmamıştır. Bakanlar Kurulu Kararma göre işçi alımı yasaklanmışken personel alımı veya 
alım vaadi söz konusu olamaz. Çünkü bu mevsimde zaten yeni işçi ihtiyacı olmaz ve mevzuatımı
za göre de alınamaz. 

13. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, dövize endeksli yuva kredisi uygulaması
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4328) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını tensiplerinize arz ederim. 
RaufErtekin 

Kütahya 

1992 yılından başlanarak uygulamaya başlanan dövize endeksli yuva kredileri; yaşanan büyük 
ekonomik kriz sonucu, bu krizin tüm yükünü yine kendi sırtına almak zorunda kalan vatandaşları
mızı mağdur etmiştir. 

1. Dövizde meydana gelen yüksek değer artışları, Emlak Bankasını bu kredileri TL.'ye çevir
mek zorunda bıraktı. Zat-ı âlinize inanarak özel bankalardan da bu krediyi kullanan vatandaşları
mızın aynı uygulamadan yararlanması için bir önlem almayı düşünüyor musunuz? 

2. Emlak Bankasının TL.'ye çevirme uygulamasında, kullanılan kredi miktarına, kullanıldığı 
tarihten bugüne, kadar uygulanan aylık % 6.5 bileşik faiz kredi sahiplerini taksitlerini ödeyemez 
duruma soktu. Ekonomik krizin tüm yükünü vatandaşa yükleyen bu uygulamadan devletin sağla
dığı ekonomik fayda ne kadardır? . 

3. Şimdiye kadar taksitlerini döviz olarak ödeyen kredi sahiplerinin bakiye borçları TL.'ye 
çevrilirken, taksit ödemeleri, taksit günündeki TL. karşılığından hesaptan düşmüştür. Bankanın te
fecilik kokan bu uygulamasını olumlu buluyor musunuz? Bu uygulamayı düzeltmek için yapılan 
herhangi bir çalışma var mıdır? / 

4. Dövizle kredi kullanan vatandaşlarımızın ekonomik felaket sonucu ödeyeceği faturaya, dev
lete olan güveni sarsmamak için, devleti ortak etmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00867 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 27.4.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4328-9575/36764 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı
rılması tensip edilen "Emlak Bankasından Dövize Endeksli Yuva Kredisi alanların sorunları" ile il
gili 7/4328 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Ocak 1994 ayından itibaren döviz kurlarında meydana gelen artışlar nedeniyle; Emlak Banka
sı, Dövize Endeksli Yuva. Kredisi kullanan müşterilerinin mağduriyetini önlemek amacıyla, Dövi-
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ze endeksli (USD-DEM) kredilerin çeşitli ödeme planlarıyla TL.'ye dönüştürülmesi için müşteri
lerine Ocak ve Nisan aylarında olmak üzere 2 defa imkân tanımıştır. 

a) 31.1.1994 tarihinde USD kuru 17 350 TL., DEM kuru ise 9 940 TL. iken ve kurlardaki ar
tış da yükselme eğilimine girmişken kredisini kapatmak veya TL. krediye dönüştürmek isteyenle
re, Bankanın kânndan oldukça büyük bir fedakârlık yapılmak suretiyle döviz kurlarının ani artışa 
geçmesinden önceki 17.1.1994 kurları (USD'de 15 805 TL., DEM'de 8 995 TL.) uygulanarak müş
teri lehine oldukça önemli bir avantaj yaratılmıştır. Böylece, USD ve DEM karşılığı TL. Yuva Kre
disi kullanan müşteriler, borçlarını çeşitli ödeme planlarıyla TL.'ye dönüştürmüşler ve bu dönü
şümden sonra tanınan 9 ayrı alternatif taksit ödeme seçeneklerinden birini seçmek suretiyle TL. 
risklerini halihazırda cari piyasa faizlerinin oldukça altında bir oran olan aylık % 5.50 faizle öde
meye başlamışlardır. Diğer tarafdan söz konusu uygulamadan faydalanarak Dövize endeksli kredi
lerini TL.'ye dönüştüren müşterilerden 50 adedi de kredi borçlarını dönüşümden sonra defaten öde
mek suretiyle kapatmışlardır. 

b) Döviz kurlarındaki artışların Şubat ve Mart aylarında da devam etmesi nedeniyle Emlak 
Bankası ikinci defa dövize endeksli kredi kullanan müşterilerine söz konusu kredilerini 15.4.1994 
tarihine kadar yazılı müracaatta bulunmaları koşuluyla TL.'ye çevirme imkânı tanımıştır. Bu im
kândan faydalanan müşteriler Döviz endeksli kullandığı kredilerini kullanıldığı tarihteki kur üze
rinden belirlenen TL. borç tutarı esas alınarak, TL.'ye dönüşüm tarihine kadar Bankanın TL. kre
dilerine nazaran oluşan gelir kaybını telafi edici faiz oranı uygulanmış, aylar itibariyle ödenen tak
sitlerin TL. karşılıkları da kredi bakiyelerinden düşülmek suretiyle dönüşüm tarihi itibariyle TL. 
bazındaki borçlan tespit edilmiş ve bu işlemlerin sonucunda (Ek-1) tablodan da görülebileceği üze
re müşterilere önemli avantaj sağlanmıştır. İlişikteki tablo tetkik edildiğinde dövize endeksli kredi 
kullanan kişilerin borçlarının bu uygulama ile genelde % 35-50 oranında azalış kaydettiği, Banka 
gelirlerinden de fedakârlık edilerek kişiler lehine önemli bir olanak sağlandığı görülmektedir. Uy
gulamaya konulan bu ikinci TL.'ye dönüşüm sisteminden yaklaşık 10 bin kişi yararlanarak dövize 
endeksli yuva kredilerini TL. 'ye dönüştürmüşlerdir. Bu dönüşümden sonra müşterilere tanınan 11 
ayrı alternatif taksit ödeme seçeneklerinden birini seçmek suretiyle TL. kredilerini aylık ortalama
sı % 5.50 (yıllık % 90.12) faiz uygulamak suretiyle ödemeye başlamışlardır. 

Diğer taraftan söz konusu uygulamadan faydalanarak dövize endeksli kredilerini TL.'ye dö
nüştüren müşterilerden bir kısmı da mevcut kredi borçlarım dönüşümden sonra defaten ödemek su
retiyle kapatmışlardır. Bir kısmı da ara ödeme yaparak borçlarını küçültmüşlerdir. 

Daha önemlisi (Ek-1) deki tablonun tetkikinde de görüleceği üzere döviz kredilerini TL.'ye 
çeviren müşterilere, kurlardaki ani yükseliş öncesinde döviz olarak ödediği miktarlara yakın,aylık 
taksit seçenekleri sunularak müşterinin taksit ödemede zorlanmaması sağlanmıştır. 

Emlak Bankası, dövize endeksli kredi alan müşterilerine, bütün olanaklarını kullanarak son 
derece avantajlı çözümleri sunmuş olup, vatandaşlarımızın döviz kurlarındaki artıştan kaynaklanan 
ödeme sıkıntılarını olanakları ölçüsünde gidermiştir. 

Öte yandan, dövize endeksli konut kredisi kullandıran özel bankaların, yukarıdakine benzer 
uygulamalar içine girmeleri, kendi takdirlerinde olan bir husustur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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15.3.1993 tarihinde 10 yıl vadeli aylık % 1 faizli 30 000 USD/a endeksli TL. kredi seyri. 
Kredi tutarı 15.4.1993 15.4.1994 Taksit 15.4.1994 Borç bakiyesi 

Dönem (TL.) Taksidi Taksidi artımı % Borç bakiyesi artış oranı % 
15.3.1993 282 330 000 4 213 570 15 480 000 267 949 939 713 236 . 

Aynı kredinin 15.3.1994 tarihinde 8 yıl vadeli yıllık % 70 artan taksitli TL.'ye dönüştürüldük
tün sonraki seyri. 

Yeni kredi Eski borç Borçtan Azalış Yeni 
Dönem borç (Tutarı) tutarı (D. en) indirim % taksit 

15.4.1994 473 031521 949 939 713 476 908 192 101 9 822 682 

Özet: 282 330 000 TL. karşılığı 30 000 USD kredi kullanan müşterinin kredi borcu döviz kur
larının artması nedeniyle 949 939 713 TL.'ye yükselen borç bakiyesi TL.'na dönüşle 473 031 521 
TL.'na indirilmiş, 15.4.1994 tarihi itibariyle ödediği döviz karşılığı 15 480 000 TL.'lik taksit tuta
nda TL.'ye dönüşle 9 822 682 TL.'ye çekilmiştir. 

Esasen dövize endeksli kredi alındığında yıllık ortalama % 60-70 kur artışı olacağını her kre
diyi alan tarafından olağan karşılandığı dikkate alınırsa, üstelik her geçen ay taksidinin artarak de
vam etti gide öngörüldüğünde getirilen ödeme seçenekleri kişiye belirginlik ve yapılan yeniden kur 
ayarlamalarından sonra öngörülen olağan yıllık kur artış parelelinde bir taksit artışı getirmektedir. 

14. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde ya
pılan atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4341) 

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

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Soru : DYP-SHP Hükümetleri (Sayın Demirel Hükümeti de dahil) bugüne kadar gerek müş
terek ve gerekse Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile toplam kaç kişinin atamasını yapmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.4.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4341-9596/36814 
sayılı yazısı. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "DYP-SHP Hükümetlerinin bugüne kadar gerek müşterek gerekse Ba
kanlar Kurulu kararı ile yaptıkları atamalarla" ilgili 7/4341 esas numaralı yazılı soru önergesine 
ilişkin listeler ekte gönderilmektedir. <, 

DYP-SHP Hükümetlerince 20.11.1991-30.4.1994 tarihleri arasında mevzuat gereği; müşterek 
kararla 5 678 kişinin (yurt içi ve yurt dışına yapılan tayinler dahil) ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 
de 309 kişinin ataması yapılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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15. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur'un özel firmaları denetlediği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4373) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden sorumlu Sayın Devlet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Kabil 

Rize 

27 Aralık 1993 tarih ve 21801 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan çay bahçelerinin ıslahı ve 
kaliteli çay üretiminin temini amacıyla budamaya tabi tutulacak çaylıklarla ilgili Bakanlar Kurulu 
kararında bu maksadı aşan çay sektörüne önemli sıkıntılar getiren, serbest ticarette rekabeti önle
yen ferdî mülkiyet hakkını engelleyen hükümler taşımaktadır. Bu nedenle tatbiki mümkün olma
yan bu karardaki şu hususlara açıklık getirilmesi maksadıyla sorularım : 

Soru : 

1. Daha önce teşvik pirimi ödenerek yaptırılan çay tarlalarının uydurma herhangi bir bahaney
le ruhsatlarının Çay Kurumunca iptal edilmesi ve bu müstahsillerin özel teşebbüse çay vermeleri
nin engellenmesi hangi kanunla izah edilebilir? 

2. Çay Kurumu ile rekabet halinde bulunan özel çay fabrikalarının Çay Kurumunca denetlen
mesi uygun mudur? 

Çay Kurumunun bugünkü yöneticilerim yıldır yaptığı uygulamalarda özel teşebbüse çay veril
memesi için kampanya yürüttüğü ve bu kampanyaya fabrika müdürlerini de kattığı herkes tarafın
dan bilinirken Çay Kurumunun özel fabrikaları denetlemesi serbest ticaret kurallarına aykırı değil 
midir? 

Çay Kurumu yerine, Çay Kurumunda, Özel Teşebbüsü de kalite, sağlık, çevre ve ticarî yön
den denetleyecek Tarım, Ticaret, Maliye, Sağlık ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir ka
lite kontrol merkezi kurulması daha doğru değil midir? 

3. Geçmiş 10 yıl içerisinde çaylığını budamış ve dolayısıyla verimi azalmamış müstahsil 1/5 
budama bedelini almak istemiyorsa ve çaylığını budamıyorsa bunların ruhsatlarının iptali yanlış bir 
icraat değil midir? 

'. T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B.02.0.009.31.1/0531 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı) 

İlgi: 29.4.1994 tarihli ve 7/4373-9669/37163 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in Çay-Kur'un özel firmaları denetlediği iddiasına iliş

kin yazılı soru önergesi hakkındaki cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. 'nin 29.4.1994 Tarih ve 7/4373-9669 Nolu Sayın Ahmet Kabil 'in 

Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap 

27 Aralık 1993 tarih ve 21801 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
çaylıkların ıslah edilerek kaliteli çay üretiminin temini esas alınmıştır. 

Ülkemizde çay üretimi 1924 yılından günümüze kadar istihsal edilen çeşitli Kanunlar kontrol
lü ziraat kapsamına alınmıştır. Bu nedenle üreticilerimize Çaylık Tesis Ruhsatı verilmektedir. Çay
lıklardan kaliteli çay ürünü almak için uygulanacak kültürel tedbirlerden budamaya tanzim edilen 
ruhsatlarda edim olarak özellikle yer verilmektedir. Çaylıkların her yıl 1/5 oranında budanması üre
ticinin aslı görevlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Çıkartılan bu kararname ile budamadan 
meydana gelen gelir kaybını üreticiye ödemekle çay sektöründe sıkıntı değil Önemli bir darboğaz 
aşılmakta, üreticiye katkı sağlanmaktadır. 

Tarım sektöründe üreticiyi desteklemek suretiyle sınırlı olan ülkemiz topraklarından bol ve ka
liteli ürün almak asıl gaye olmalıdır. Tarım ürünlerinin planlanarak topluma en faydalı ve ekono
mik olacak şekilde yetiştirilme zorunluluğu vardır. Bu aşamanın disiplinsiz serbest ticaretle hiç bir 
ilgisi olamaz. Zira alınan kültürel tedbirlerden sonra elde edilen bol ve kaliteli ürünü üretici diledi
ğine satmakta serbesttir. Ürünün satışında ilgili Kararnamede bir engelleyici hüküm yer almamak
tadır. Yapılan uygulama ile serbest piyasa koşullarına uygun olarak yaş çay ürünü elde edilecektir. 
Üreticinin ferdi mülkiyet hakkını daha serbest kullanma ortamı yaratılmış olacaktır. 

Alınan kararlarla üreticiye fevkalade önemli kolaylıklar getirildiği gibi tüketicinin korunması
na özen gösterilmiştir. 

Cevap: 
1. Geçmiş yetmiş yılda çay bahçeleri teşvik primi ile tesis edilirken üretici ile sözleşme akde

dilmiş ve üreticiye ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsatlarda üreticinin her yıl çay bahçesinin 1/5'ini bu
damaya tabi tutulacağı özellikle bahsedilmiştir. Ruhsatlar Tarım Bakanlığı adına sermayesinin ta
mamı hazineye ait olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmektedir. Çaylık Te
sis Ruhsatında belirtildiği gibi gerekli kültürel tedbirleri alan hiç bir üreticinin ruhsatının iptali söz 
konusu değildir. 

Çaylığını budamayan ve ruhsatını yenilemeyen üreticinin sadece özel sektöre değil Çay İşlet
meleri Genel Müdürlüğüne de çay satmayacaklardır. Bu paralelde özel sektör firmalarına ait çay 
fabrikalarının bu üreticilerden çay satınalması mümkün değildir. Çünkü ruhsat ve sözleşme gereği 
çay tarımı yani yaprak üretimini yapmayan üretici tek taraflı olarak çay üreticisi sözleşmesini ihlal 
etmektedir. Ancak henüz iptal aşamasında olan ruhsatlı bahçe işlemi yapılmamıştır. 

2. 1984 Yılından günümüze kadar Doğu Karadeniz Yöresinde 329 adet yaş çay işleme fabri
ka ve atölyesi kurulmuştur. Mevcut kanunlara göre daha Kuruluş aşamasında Bayındırlık, Sağlık, 
Tarım ve Sanayii İl Müdürlüklerine müracaat ederek gerekli ruhsatları almaları gerekirken, bu gö
revlerini yerine getirmedikleri, sanayiine göre muhasebe kayıtlarını tutmadıkları anlaşılmaktadır. 
Ayrıca çay teknolojisi ihtisası gerektiren bir konudur. Kamu İktisadî Kuruluşu olarak yörede elli 
yıldan beri faaliyet gösteren Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ülkemizde yeteri kadar .bilgi biriki
mine sahiptir. Bu husus göz ardı edilemez. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, özel sektör çay fabrikalarını teknik ve hijyenik özellikleri 
itibariyle denetleyecek; varsa haksız üretim rekabetinin önlenmesi için ilgili mercilere duyurusunu 
yapacaktır. Esasen insan sağlığına uygun olmayan çay tesislerini gören teknik elemanların bu kö-
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nuyu ilgililer nezdinde dile getirmesi vatandaşlık görevlerindendir. Ve 4 ilimizde bu görevler ço
ğunlukla yapılmamıştır. Günümüzde haksız çay üretim rekabeti özel sektör firmaları arasında asıl 
sorun olmakta ciddî, tutarlı, teknik koşullara uyan firmalara olumsuz etki yapmaktadır. 

Yaş çay ürününün alımı ile fabrikanın teknik ve hijyenik şartlara uyması arasında hiç bir su
rette bağlantı kurmak mümkün değildir. Üreticiden yaş çay ürünü satınalmak, serbest piyasa koşul
larına göre tamamiyle arz ve talep esası ile ilgilidir. Aksine teknik ve hijyenik şartlan tesislerinde 
yerine getirmeyen özel sektör kalitesiz kuru çay elde ettiği için pazar bulunmamaktadır. 

3- Çay bahçelerinin kaliteli ve bol ürün vermesi için alınması gereken en önemli kültürel ted
birlerden bir tanesi olarak kabul edilen budama; ekolojik koşullara göre belli periyodlarda uygulan
maktadır. Örneğin; Hindistan ve Kenya'da dört yılda bir Ülkemizde daha uzun beş yılda bir yapıl
maktadır. Hiç bir ülkede daha uzun ve hele de on^yılda bir budama söz konusu değildir. 

Ülkemizde çay bahçeleri de beş yıldan daha uzun periyodda budama yapılması halinde verim 
ve kalite düşmektedir. Üreticinin bu periyodda çaylığını budaması kendi menfaatinedir. Bu soru 
hangi üreticimize yöneltilecek olursa aym cevap alınacaktır. 

Çaykur yönetiminin özel teşebbüse çay vermemesi için kampanya açtığı iddiası yanlıştır, doğ
ru değildir. 

Çaykur'un 7 070 ton/gün işleme kapasitesi mevcuttur. Bu kapasite 1992 öncesi 5 000-5 500 
ton/günlerde ancak kullanılabilmiş, üreticiden yaprak alınmamış, üretici izlenen politikalarla özel 
sektöre yaprak satmaya zorlanmıştır, hatta Kurumun yaprak alım politikasını bugün üreticiye 1991 
yılından kalma milyarlarca borcu olan bir kaç firmanın koşullarına göre yönlendirildiği tüm üreti
ciler tarafından da bilinmektedir. 1992 öncesi üreticilere ürün bedelleri 18-24 ayda ödenirken yöre 
halkı bu uygulamadan sürekli şikâyetçi idi. 

1993'e kadar Mayıs ve Temmuz aylarında çayım üreticiden nazlanarak alan (Çaykur olmadı
ğı için) özel teşebbüs ürün bedellerini 12 nci ayda senet vererek yaparken, Eylül-Ekim aylarında az 
yaprak olduğu için peşin veya 2-3 ay vadeli yaprak alınırdı. 

1992'den itibaren Kuruluşumuz yaprak alımında daha önce kullanılmayan kapasitelerini kul
lanınca, üretici ürününü güvendiği Çaykur'a satmıştır. Özel sektör de yaprak alabilmek için fiyat 
farkı ve peşin veya kısa vade de vade farkı ile ödeme sistemine geçmiştir. Yani yaprak alımı ve sa
tımında serbest pazar ekonomisi oluşmuştur. Buna uymayan firmalar yaprak almamış, diğerleri ki 
çoğunluğu faaliyetini sürdürmüştür. 

Bu uygulamalardan üretici şikâyetçi değildir. Bu uygulamadan ciddî, dürüst, markası ile çayı-v 

nı satan firmalar şikâyetçi değildir. Ancak sıfır sermaye ile ve kredilerle fabrika kurup, kredi ve 
devlet borçlarının (Vergi + SSK) ve yaprak bedellerini ancak 18-24 ayda veya bazan 12 ayda öde
meyi ilke yapan firmalar şikâyetçidir. Ancak sorun bünyelerindeki yapısal bozukluktan kaynaklan
maktadır. 

İddia edildiği gibi uydurma bir bahaneyle ruhsat iptali söz konusu değildir, olmamıştır. 5096 
sayılı Kararname ve bağlı Yönetmelik gereği çay tarımının koşullarını yerine getirmeyenin ruhsa
tı yenilenmemekte olup, bu yönetmelik hükmüdür ve henüz iptal işlemi yapılmamıştır. 

1/5 oranında budanması gereken çaylığın budaması yapılmakta ve meydana gelen ürün kaybı 
(daha önce böyle bir uygulamada bedel ödemesi de yoktur) cari yıl ürün fiyatları ile ödenmesi esa
sını getirmektedir. Bunun sonucunda üreticinin ekonomik sorunu yoktur. Yapması gerekeni yapar
ken, alması gerekmeyen bir bedel, sektörün desteklenmesi amacıyla tarımsal destekleme politika
ları içinde desteklenmektedir. 
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Konuya siyasal amaçla karşı çıkılmaktadır. Çünkü 1992-1993 başarılı kampanyaları sonucun
da başlatılan ve 5 yıl süre ile bu rehabilitasyon planının uygulanması üreticinin yararınadır ve sek
törün dinamik yapısını kazanması, fınans yüklerinden arınması, ülke içinde arz talep dengesinin 
kurulması, Hazineye binen yüklerin azalması, vergi kaçağının önlenmesi, sigortasız işçi çalıştırıl
maması, kalitesiz çay üretiminin önlenmesi, sahte poşetlerdeki çay satış piyasasımn önlenmesi, 
ruhsatsız, izinsiz, belgesiz, teknik ve hijyenik koşullara uymayan bir çok işletmenin 1 yıl içinde 
kendisini ıslah etmesi, üreticinin yaprağına iç üretim-tüketim dengesini kuracağı için özel sektörün 
Çaykur fiyatlarından daha yüksek fiyatla satınalması, ancak yaş yaprak maliyetine, çoğunlukla za
rarına sattığı kuru çayına da talep-arz dengesinin sağlanmasından dolayı yükselmesi ile kuruçay fi
yatlarının da yükselmesini sağlaması açısından sektörü darboğazlardan çıkaracaktır. 

Bölgenin ekonomik geleceğinde çayın bugünkü payının korunması garanti edilecektir. 
1996'da ülke olarak içinde olacağımız GAT ve AET'de bölgenin ekonomik yapışım ve çayda Tür
kiye'nin geleceğinin korunması hedeflenmektedir. 

Sorun, siyasal görüşe dayalı ve bazı fabrika sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda yapılan 
haksız karşı çıkmalardır ve Türk çaycılığının yok olmasının adımlarıdır. 

Mezkûr Kararname, ferdi mülkiyet hakkım engellemenin aksine korumaktadır. Ürün bedelini 
ödeyen, kayıtlarını tam tutan, satınaldığı ürün belgesini üreticisine vererek vergi dairesine bildiri
len, işletme ruhsatı, iskân ruhsatı, çalışma belgesi alan, teknik ve hijyenik koşullan yeterli olan iş
letmelerin hakkını ortadan kaldırmayı amaçlayan haksız rekabetle meşru olmayan üretim ve tica
rete devam etmeyi istemek anlamında olan her çeşit düşünce ve görüşleri paylaşmamız mümkün 
değildir, çünkü doğru değildir. 

Bu uygulamalarla esas olan üretici ve gerçek özel sektör bakımından ekonomik ve hukuksal 
haklann korunmasıdır. Teknik koşullan eksik firmalar mevcut yapı içinde bu yıl çalışarak 1 yılda 
teknik ve hijyenik koşullara uymaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu konulardaki son karar mercii de 
işyeri, açma kapama yasası, Sağlık ve Hıfzıssıhha kanunlan, Tanm Bakanlığı Koruma Kontrol 
Mevzuatı, Imar-İskân Kanunu, TEK Kanunlan, Çalışma ve İş Hukuku Mevzuatı, Sanayi Müdürlü
ğü, TSEK mevzuatları ve yasalar bakımından uygulayıcı Makam Valilik Makamıdır. 

Kararname iyi değerlendirilse, Bölge ve ülkemiz açısından karar verenlere, Bakanlığımıza ve 
Bakanlar Kurulu Üyelerinin tüm çay sektörü mensupları adına teşekkür edilmesi gerekir." 

16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in,. Bakanlığa bağlı bazı başkanlık odalarının tefrişat 
harcamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4440) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Danıştay Başkanlığı ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Başkanlıklarının 1990-
1994 yıllan arasında oda tefrişlerine harcanan paralar yıllara göre ne kadardır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1994 

Sayı: B. 02.0.006.0/2.01041 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 9.5.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4440-9763/37447 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bakanlığıma yönelttiği; "Danıştay Başkanlığı ve 
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığının 1990-1994 yılları arasında oda tefrişlerine yaptıkları har
camalar" ile ilgili 7/4440 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Danıştay Başkanlığınca 1990-1994 yılları arasında oda tefrişlerine harcama yapılmamıştır. 

Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı; uygun ve yeterli çalışma şartları içermeyen, kurum per
sonelinin tamamını içine alamayan ve 1967 yılında kiralanan hizmet binasının yerine, 1991 yılın
da mülkiyeti kurula ait ve normal çalışma koşullarını içeren yeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni 
hizmet binasına geçilirken, eski binada kurulun faaliyete başladığı 1938 yılından sonra edinilen bir 
kısım mefruşat da yeni binaya nakledilmiştir. İhtiyaç duyulan mefruşat eksiklikleri ise Devlet Mal
zeme Ofisi ve Sümerbank'tan satın alınarak tamamlanmıştır. 

1991 yılında yeni hizmet binasına geçilirken, tefriş edilen binanın diğer odaları ile birlikte 
Başkanlık odasının da tefrişi yapılmıştır. 

Yüksek Denetleme Kurulunca 1990-1994 yıllarında Başkanlık odasına yapılan mefruşat hara-
camaları şu şekildedir. 

1990 Yılı 17 000 000 TL. 0 

1991 Yılı 87 702 955TL. 

1992 Harcama yapılmamıştır. 
1993 

1994 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

17.- Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 'in, tütün bedellerinin ne zaman ödeneceğine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4523) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunda gereğini arz ederim. 

Hasan Korkmazcan 
• Denizli 

Tütün bedellerinin peşin ödenmesi, gerek hükümet programında yer alan belli başlı taahhüt
lerden olmakla birlikte seçim kampanyalarında da sık sık dile getirilen vaadleriniz arasında bulun
maktadır. Daima çiftçinin, köylünün ve üreticinin yanında olduğunuzu beyan ederek emeklerinin 
karşılığını daha alın terleri kurumadan ödeneceği yolunda zaman zaman beyan ve açıklamalarınız 
basın ve yayın organlarında yer almaktadır. 
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Sorular: 

1. 1992 üretici tütün piyasasının açılışı üzerinden epeyce süre geçmiş olmasına rağmen tesel
lümü yapılmayan tütün miktarı ne kadardır? 

2. Ege ekici tütün piyasası kapsamında tesellümü tamamlanan tütünlerin miktarı ne kadardır? 

3. Tesellümü yapılanlardan bedeli ve pirim tutarları ödenenler ne kadardır? 

4. Ödenmeyen tütün bedellerinin ve tesellümü yapılmayan ve henüz tesellümü yapılmamış tü
tünler için hangi tedbirleri düşünüyorsunuz? 

5. Seçim öncesi ekicilere tebliğ edilen kotalarla seçim sonrasında yapılan tebligatlardaki mik
tarlar neden değiştirilmiştir? 

6. Kota uygulamasının, birçok bölgede ekimler tamamlandığına göre, bu sene ertelenmesi dü
şünülmekte midir? 

7. Kota uygulamasından vazgeçilerek ANAP'm önerdiği gibi sigara sanayiinin geliştirilmesi 
düşünülmekte midir? 

8. BDT ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik olarak sigara pazarlanması veya bu ülkelerle siga
ra sanayii kurulması yolundaki çalışmalar neden sürdürülmemektedir? 

9. Kota uygulamasından en fazla etkilenen genç ve yeni çiftçilerin mağduriyetleri nasıl gide
rilecektir? 

10. Hükümet tütün pirimlerinin derhal Ziraat Bankasından alınacağı yolundaki vaadini neden 
yerine getirememiştir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.6.1994 . 

Sayı: B.02.0.009.31.1/0533 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 31.5.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4523-9962/38010 sayılı yazınız. 

Tarafımdan cevaplandırılmasını istediğiniz kota uygulaması ile tütün bedelleri ve ödemeleri 
hususlarını içeren yazılı soru önergeniz muhtevası suallerin cevapları aşağıda sırasıyla açıklanmış
tır. 

Soru 1. 1993 üretici tütün piyasasının açılışı üzerinden epeyce süre geçmiş olmasına rağmen 
tesellümü yapılmayan tütün miktarı ne kadardır? 

Cevap 1. 1993 ürünü Ege Bölgesi ekici tütün piyasalarında 8.6.1994 tarihi itibariyle tesellümü 
yapılmamış tütün miktarı 21 247 tondur. 

Soru 2. Ege ekici tütün piyasası kapsamında tesellümü tamamlanan tütünlerin miktarı ne ka
dardır? 

Cevap 2. Ege Bölgesinde 8.6.1994 tarihi itibariyle tesellümü tamamlanan tütün miktarı 99 741 
tondur. 

Soru 3. Tesellümü yapılanlardan bedeli ve prim tutarları ödenenler ne kadardır? 
Cevap 3. Tesellümü yapılan 99 741 ton tütünün 62 354 tonunun ürün bedeli olarak 3 054 400 000 000 

lira, prim bedeli olarak ta 519 900 000 000 lira ödenmiştir. 
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Soru 4. Ödenmeyen tütün bedellerinin ve tesellümü yapılmayan ve henüz tesellümü yapılma
mış tütünler için hangi tedbirleri düşünüyorsunuz? 

Cevap 4. Tesellümü yapılıp bedeli ödenmeyen tütünler ile tesellümü yapılmamış ekici tütün
lerinin tesellüm ve ödeme işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılmak
tadır. 

Soru 5. Seçim öncesi ekicilere tebliğ edilen kotalarla seçim sonrasında yapılan tebligatlardaki 
miktarlar neden değiştirilmiştir? 

Cevap 5. Bakanlıklararası Tütün Kurulu 1994/2 sayılı kararı ile ülke tütün üretim kotasını 220 000 
ton olarak belirlemiştir. 

1990, 1991 ve 1992 yılları yurt içi tüketim ve ihracat miktarları ile muhtemel gelişmeler göz 
önünde bulundurularak belirlenen 220 000 tonluk ülke tütün üretim kotasının bölgelere ve üretici
lere dağıtımında son üç (1990-1991-1992) ürün yılı üretimleri toplamlarının ortalamaları esas alın
mıştır. 

Halen Tekel'in elindeki stoklar miktar olarak üç yıllık iç tüketime ve ihracata yetecek durum
dadır. 

Bu stokların kısa sürede ihracat yolu ile eritilmesi de mümkün değildir. 

Zira, en büyük alıcımız olan A.B.D. 'nin ithal tütüne % 25 kota uygulaması, öriental tip tütün
lerde bu miktarın içerisinde mütalaa edilmesi ve yabancı sigara imalâtçılarının ucuz tütüne yönel
mesi gibi sebeplerden ötürü ihracat şansımız da zora girmiş bulunmaktadır. 

Ülke genelinde; üretimlerin, yıllar itibariyle % 10'lar civarında artış göstermesi ile üretimle
rin yıllık iç tüketim ve ihracat miktarlarının 3 katına doğru yönelmesi sonucu oluşan aşırı stokların 
eskidikçe kullanılabilirlik özelliklerini yitirmesi ve yeterlilik bakımından miktar olarak artması gi
bi olumsuz gelişmeler tütüncülüğümüzü çıkmaza sokmuştur. 

Bu nedenlerden dolayı bu yıl içerisinde 250 milyon kilogram kadar tütün yakılarak daha faz
la bakım, işleme ve ambar kirası vs. masraflardan kurtulunacaktır. 

Her yıl giderek artan ihtiyaç fazlası üretimin yol açtığı kaynak israfının önlenmesi maksadıy
la kota sistemine geçilmiştir. 

Bu karar, keşke 5-6 sene önce cesaretle alınabilseydi, ülke ve ekici ekonomisi bakımından da
ha isabetli bir karâr olacaktı ve Devletin parası, boşu boşuna senelerce Tekel'in depolarında ölü 
sermaye olarak bağlanmayacak ve bugün yaşandığı üzere ağımlı kılman ülke kaynağı ile senelerin 
emekleri karşılığı istihsal olunan millî servetin yakılarak duman olup yok edilmesi söz konusu ol
mayacaktı, kanaatindeyiz. 

Uygulamada, üreticiye diktirilmeyen ürün miktarı için 3 yıl müddetle tazminat verilecek ve 
üreticilerin mağduriyeti yüksek fiyat politikaları ile önlenecektir. 

Soru 6. Kota uygulamasının birçok bölgede ekimler tamamlandığına göre bu sene ertelenme
si düşünülmekte midir? 

Cevap 6. Kota uygulamasına 1994/2 sayılı Bakanlıklararası Tütün Kurulu kararı doğrultusun
da devam edilmektedir. 
, Soru 7. Kota uygulamasından vazgeçilerek ANAP'ın önerdiği gibi sigara sanayiinin geliştiril
mesi düşünülmekte midir? 
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Cevap 7. istanbul Sigara Fabrikasının modernizasyon çalışmaları bitirilmiştir. 

Ayrıca, 1976 yılında temeli atılıp 1980'li yılların ortalarında yavaşlatılmış yatırımlar arasına 
alınan Manisa Akhisar, Samsun Ballıca ve Diyarbakır Sigara Fabrika binalarının tamamlama iş
lemleri geçen yıl ikmal edilmiş ve bu fabrikalardan, Manisa Akhisar ve Samsun Ballıca'nın maki
ne ve ekipmanları ihalesinin hazırlıkları yapılmaktadır. Diyarbakır Sigara Fabrikası ise Treshing-
Redrying tesisi şekline dönüştürülmüş ve tesis için gerekli makine ve ekipmanı Ağustos veya Ey
lül 1994 ayı içerisinde ülkemizde olacaktır. 

Soru 8. BDT ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik olarak sigara pazarlanması veya bu ülkelerle 
sigara sanayii kurulması yolundaki çalışmalar neden sürdürülmemektedir? 

Cevap 8. BDT ve Türk Cumhuriyetlerine sigara pazarlanmasına yönelik çalışmalar devam et
mekte olup, bu ülkelerden kaynaklanan ödeme zorluklan daha fazla olabilecek sigara ihracatını en
gellemektedir. 

Diğer taraftan bu ülkelerde sigara sanayii kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız çerçevesinde; 
Azerbaycan'da kurulan Azer-Tekel isimli % 50 hisseli ortaklığımızın Baku Sigara Fabrikasın

da şimdilik fason üretim yaptırılarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kırgızistan'da sigara üretimiyle ilgili olarak temaslar yapılmış, Bişkek Sigara Fabrikasının or
taklık konusuna alınması kaydı ile Osh'da da bir sigara fabrikası kurulması yolunda temaslar sür
dürülmektedir. 

Kazakistan'da Almaata Sigara Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili olarak açılan ihaleye ka-
tılınmış fakat ihale başka bir şirket tarafından kazanılmıştır. . 

Başkurdistan Özerk Cumhuriyetinde sigara fabrikası kurulmasına dair Tekel 'ce hazırlanan fi
zibilite çalışması karşı tarafa iletilmiş, konuyu görüşmek üzere bir heyetin gönderileceği cevabı 
alınmıştır. 

Soru 9. Kota uygulamasından en fazla etkilenen genç ve yeni çiftçilerin mağduriyetleri nasıl 
giderilecektir? 

Cevap 9. Genç ve yeni tütün üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini teminen bu ko
nu önümüzdeki ürün yılı kontenjan tespitlerinde dikkate alınacaktır. 

Soru 10. Hükümet tütün primlerinin derhal Ziraat bankasından alınacağı yolundaki vaadini ne
den yerine getirmemiştir? 

Cevap 10. Pamukta olduğu gibi tütünde de bu yıl ilk defa prim ödenmesi sistemine geçilmesi 
ve primin T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılması 93/4988 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ka
rarlaştırılmış olmasına karşın, Hazinenin Kaynak aktaramaması nedeniyle prim ödemeleri T.C. Zi
raat Bankasınca yapılamamıştır. 

Ekicilerin mağduriyetlerini önlemek için bu defa Tekel Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 
Bu konudaki 94/5535 sayılı Bakanlar Kurulu Karan yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve tütün bedel
leri ile birlikte prim ödemeleri de Tekel tarafından yapılmaya başlanmıştır. 

Tütün destekleme primi ödemeleri ekicilerimizi mağdur etmeyecek şekilde en kısa zaman di
limi içersinde yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 
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18.- Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Erbaa halkına tütün balya paralarının öden
mediği iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4575) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Nafiz Kurt tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Çevre İlçelere tütün balya paraları ödendiği halde Erbaa halkına ödenmemiştir. Balya parala
rının ve tütün bedellerinin Erbaa tütün ekicisine ödenmemesinin sebebi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı v 13.6.1994 

Sayı: B.02.0.009.31.1/0532 
Konu : Pey akçelerinin ödenmediği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 3.6.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4575-10037/38225 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız eki Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün Erbaa halkına tütün balya pa
ralarının ödenmediğine ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili cevap aşağıda verilmiştir. 

Soru : Çevre ilçelere tütün balya paraları ödendiği halde Erbaa halkına ödenmemiştir. Balya 
paralarının ve tütün bedellerinin Erbaa tütün ekicisine ödenmemesinin sebebi? 

Cevap : Tokat Merkez Müdürlüğü Bölgesinde, 1993 ürünü ekici tütünleri piyasasına kadar 
alımlar ambar mubayaası şeklinde yürütülmüştür. 

1993 ürünü ile beraber, bu yıl ilk defa ekici tütünleri köylerde ve ekici evlerinde tespit yapıla
rak, alım şekli köy mubayaasına dönüştürülmüştür. 

Böylece hizmet üreticinin ayağına götürülmüş ve tütün üreticilerin piyasanın ilk günü ürünle
rinin fiyatlarını öğrenmeleri sağlanmıştır. 

Piyasayı takiben tütününü TekeFe satan üreticilere beher balyaları için 200 000 TL.'sı pey ak
çesi (avans) ödemesine başlanmıştır. 

Tokat bölgesinde 16 881 ekiciye ait 439 075 balya için 87 815 000 000 TL.'sı avans ödemesi 
yapılmıştır. 

Erbaa'da da 8 817 ekiciye 256 452 balya tütünlerine karşılık 51 290 400 000 TL. avans tedi
ye edilmiştir. Erbaa'da balya parası ödeme nispeti % 99.3 tür. 

Tekel'e tütünlerini satan Erbaa üreticilerinin tamamına yakını bu haktan istifade etmiştir. 
Yukarıda yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Erbaa alım noktasında tütün üreticilerine 

balya parası (avans, pey akçesi) ödenmediği iddiası yanlıştır. 
Ayrıca, ürün bedellerinin ödemelerine de devam edilmekte ve bu işler de, ambarlama parale

linde yürütülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 
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19. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, milletvekillerinin ve yakınlarının sağlık harcamala
rına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların T.B.M.M. Başkanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

19. Dönem Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları 21 Ekim 1991 yılından 
bu güne kadar sağlıkları ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor, milyarlarca masraftan bahsedili
yor, asılsız dedikodular yayılıyor. Parlamenterlerle ilgili bu iddiaları çürütmek ve halkın aydınlan
ması için aşağıdaki sorularımın cevaplanmasını arz ederim. 

Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları, 21 Ekim 1991 tarihinden bu güne ka
dar; 

- Hangi Milletvekilleri ve yakınları, 

- Hangi tarihlerde (ayrı ayrı) 

- Hangi Hastanelerde (Resmî veya Özel) 
- Hangi hastalıklardan (Hastalığın veya ameliyatın çeşidi) 

- Kaç kere tedavi olmuşlardır? 
- Hastanelerde yatmışlarsa, kaç gün ve kaç kere yatmışlardır? 

- Hangi ilaçları ve ne kadar kullanmışlardır? 

- Her seferinde ne kadar ücret ödenmiştir? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4680-9874/37755 
Sayın Cengiz Bulut 

izmir Milletvekili 
İlgi : Milletvekillerinin ve yakınlarının sağlık harcamalarına ilişkin 6.6.1994 tarihli yazılı so

ru önergeniz. 

İlgi önergenizde yer alan sorular, T.B.M.M.'deki mevcut teknik donanımının elverdiği ölçüde 
ayrıntılı olarak ilişik listede cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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(1.1.1994 - 7.6.1994) Tarihleri Arasında Yasama Organı Eski Üyeleri, Dul-Yetimleri ve 

19. Dönem Milletvekillerine Tedavi için Yapılan Ödemeler 

Eski Üyeler (Özel Hastaneler) 17783 691000 
" " (Devlet Hastaneleri) 506273000 
" '' (Diğer Ödemeler) (+) . 31095 792 000 

TOPLAM 49385756000 
Dul-Yetimler (Özel Hastaneler) 2 915 374 000 

" (Devlet Hastaneleri) 108 239000 
" " (Diğer Ödemeler) (+) 2 248 157 000 

TOPLAM 5 271770 000 
Yeni Üyeler (Özel Hastaneler) 4 657 169 000 

(Devlet Hastaneleri) 17 020 000 
" " (Diğer Ödemeler) (+) 9044843000 

TOPLAM 13 719032000 
Özel Hastaneler (Genel Toplamı) 25 356 234000 
Devlet Hastaneleri (Genel Toplamı) 631532 000 
Diğer Ödemeler Toplamı (+) 42 388 792 000 

GENEL TOPLAM 68 376558 000 
111-180 1994 Yılı Ödeneği 250 000 000 000 
Yapılan Harcamalar 68 376 558000 
Kalan Oderiek 181623 442 000 

(+) Diğer Ödemeler : (Gözlük bedelleri ve muayene ücretleri, Laboratuvarlara ödenen tahlil 
bedelleri, Prof ve doktorlara ödenen özel muayene ücretleri, Özel Diş Tabiplerine yaptırılan diş 
faturaları, Eczanelere ödenen ilaç bedelleri ve çeşitli sağlık giderleri gibi ödemeleri içermektedir.) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine-ve. Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Diş Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanua 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 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 Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

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

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname', 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı :116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

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

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

2 — 
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KANUN. TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi .Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

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

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

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

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

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
LutfuUah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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'•' • KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE. 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 16. —• Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı.: 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen* 
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı: 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

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

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

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

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

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

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (.1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

28. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı (Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

29. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

30. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

X 31. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütç'î Komisyonu 
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5.1994) 

X 32î — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun. Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

33. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 34. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanım Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

37. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerıne Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

38. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

39. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10:6.1994) 

X 40. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

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

42. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanım Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nim Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyona Raporu (î/341) (Ss Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

43. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kan ununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka-
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nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9,1992) 

44. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve tşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması -Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi': 4.3.1993). 

46. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
özbe.k'in, 3,4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) • 

47. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa. Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı :.321) (Dağıtma tarihi : 2A1993) 

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

49. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

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

51. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

_ 7 __ 
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X 52. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) • 

X 53. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 54. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

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

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

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

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

60. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

61. — izmir Milletvekili Işılay Saygm'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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62. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vı 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun, 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

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

64. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 3-1.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin. Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

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

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

67. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri îç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıl
ma tarihi : 1.6.1992) 

68. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayı» : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

69. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve. 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

71. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

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

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

74. — Edirne Milletvekili Hasan Basıi Eier'in/211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet-
• \eri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

75. — Çorum MUletvekili Cemal §ahin,in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 net Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7t2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

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

78. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi va 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

. — 10 — 



. „ , . . . , , • ; . , . - / • , • . . , . . , ' ; . . y • ' . . . . . „ . , . , „ . . ; , , . , _ 

KANUN' TASARI YE TEKLtFLERÎYLE 
. - ' • • • KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER . 

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

80. ~» 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) 

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

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

83.—~ Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

84. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı. Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

85. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11,1992) 

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

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

88. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992). 
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89. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
imar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

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

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

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

93. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) . • 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

95* — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) • 

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

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

98. '— Sunak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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9.9, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlci Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

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

101. — Aydın Milletvekili' Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Saydı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu7Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

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

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

104. — 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) 

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

106. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) -

107. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik, 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayıcı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
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109. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinii'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Öndokıızımcu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

110. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

111. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

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

113. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması. Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

114. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

415. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi. : 18.5.1993) 

116. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) , • .. 

117. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, Ü Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

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

119j — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

120, — Adana Milletvekili A. Yalçın Üğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
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Bu Kanuna Bir Madde ve G&çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve-Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 

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

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

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

X 124. •— Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S, 
Sayısı'.: 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 125. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ye Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 126. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (İ/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 127. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra: 

porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 1.12.1993) 

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

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

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

132. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 133. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 134. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 135. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayıs,ı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 136. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

137. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvökili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

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

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S, Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) -

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

141. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Da&tma tarihi : 8.2.1994) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
X 143. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser

vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

144 — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

147. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
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mm Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 149. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve D/şişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 150. — Türkiye CumhuriycTi Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 151. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Balunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) ' " • ' • • . 

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

153. — -Sımak' Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

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

X 155. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uyguu Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(İ/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 157. —' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2,1994) 
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X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16,2.1994) 

X 159. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16,2.1994) 

X 160. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

X 161.— Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

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

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

164.'— Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Almanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549,2/295) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

165. —. Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

166. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
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X 167. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

168.: — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

169. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

170. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

171. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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

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

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

175. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/6.54) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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

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

X 178. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S, Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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

X 180. —' 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

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

182. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

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

184j — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu- Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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

186. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi: 24,3.1994) 
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X 187. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3,1994) 

188. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair, 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta-
rihi : 24.3.1994) 

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

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

X 191. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi/: 
28.3.1994) 

X 192. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı: 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

193. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 194. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

195, — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar,ısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
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197. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve.Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994), 

198. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

199. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca. Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

X 200. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

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

202. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994) 

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

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

205. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 
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206. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

X 207. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvcMleri Adana 'Milletvekili Bekir Sami Da-
çe ve iBursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekii istanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 nci ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erba'kan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 

X 208. — Tüıikiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/689) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estbnya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) )(Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

•X 210. — Patent 'İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma'tarihi : 10.6.1994) 

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

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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