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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 224 
1. — Macaristan'a gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönü

şüne kadar, Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/848) 224:225 

2. — Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Baka
nı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Cey
hun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/849) 225 

3.—Avsturya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dö
nüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Moğultay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/850) 225 

4. —- Endonezya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönü
şüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbara-
cıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/851) 225 

5. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan 
Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk 
Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/852) 226 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 226,323 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 226 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve 

yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 226 
2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza

landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 226 
1 3. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Bi

nasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 227 
4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş

kın Tesisleri ile kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145) 227 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-EIbistan Ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146) 227 

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece-
Büyükçekmece-Silivri-Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir 
hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/147) 227 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Ha
vaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/171) 227 
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8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Va
liliğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 227:228 

9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri tüne doğalgazın ne 
zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/204) 228 

10. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 228 

11. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA Karton Sanayii hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 228 

12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 228 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda 
"İstisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 228:229 

14. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması va
at edilen Dumlupınar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve 
Orman Bakanı Vefa Tanır'ın cevabı (6/221) 229:230 

15. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının 
basın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/222) 231 

16. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde yörele
rinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/223) 231 

17. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, 
sebze ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/225) 231 

18. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman-Mersin de
miryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 231 

19. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uy
gulanan doğalgaz projesinde Karaman-Ereğli hattının yer alıp almayacağına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 231 

20. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Ka/aman İli Ayrancı-
Kâzımkarabekir-Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis kara
kolu ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 231:232 

21. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkın
mada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/231) 232 

22. -— Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman, İli 
Kâzımkarabeldr-Ayrana-Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bun
ların personel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 232 
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23. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri 
sürülen HOVNANtAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dı
şişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 232 

24. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman-Ermenek ile 
Karaman-Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü f 

sonf önergesi (6/235) ' 232 
25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 232:233 
26. -— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın, ibadete açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 233 
27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kö

mür çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışma
lar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/238) 233 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarından ölen Erme
ni asıllıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 233 

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şir
ketin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 233 

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 233:234 

31. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri-Tomarza ilçesi Cü-
cün Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/242) 234 

32. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet 
eden bir bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) 234 

33. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinden alına
cak vergi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Mat
baa Mürekkebinin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) ' 234 

34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mü
rekkebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/327) 234 

35. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu pat
lamasını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 234:235 

36. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektö
rünün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin cevabı (6/246) ~ , 235:236 

37. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alı
narak ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) " 2 3 6 
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38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Ter
mik Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşününüp düşünül
mediğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 236 

39. — Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin boşatıl-
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 237 

40. — Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Mecli-, 
sinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 237 

41. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibaİi'nin, Zonguldak grizu patlaması
nın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
6/255) ' . 237 

42. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'ih, İstanbul-Fener'de 
yapıldığı iddia edilen Ortadoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/256) 237 

43. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'in, Sivas bölgesinde varolduğu id
dia edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/257) 237 

44. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 237 

45. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon-ArakU İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Ba
yındırlık ve Iskûn Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 237:238 

46. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesi
nin nedenlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/260) 238 

47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/261) 238 

48. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan 
vergi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/262) 238 

49. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Istanbul-Gayrettepe Emni
yet Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/263) 238 

50. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, tstanbul-Çağlayan'da bulu
nan Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya taşınacağı iddialarına ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 238 

51. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın 
Devlet görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/265) 239 

52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışman
larından birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklama
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 239 
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53. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan 
"Kaçakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/267) 239 

54. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer 
aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/268) 239 

55. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün re
koltesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 239:240 

56. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Ilıca tlçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/270) 240 

57. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir-İkizdere, Çobandede-
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayıyndırlık ve îskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/271) 240 

58. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ti i hava kirliliği
nin önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/272) 240 

59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara-Erzurum uçak se
ferleri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) 240 

60. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendir
me Vakfı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/418) 240:241 

61. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlü
ğüne yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/274) . 241 

62. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete 
sokulan "alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/275) 241 

63. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına 
mensup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/276) 241 

64. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Millî Eğitim Bakanlığında usul
süz olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 241:242 

65. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 242 

66. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdü
rünün görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/279) 242 
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67. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede ya
yınlanan "Falcı Müşavir tzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/280) 242 

68. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARtŞ ortaklarının alacak
larının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Tahir Köse* nin cevabı (6/281) 242:244 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini 
ödemeyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 244 

70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
mu prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 244 

71. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çı
kan, Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 244:245 

72. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/285) 245 
73. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 

PTT'Ierin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 245 

74. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezo
potamya kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 245 

75. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine 
yardım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/288) , 245 

76. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortadoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 245 

77. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendisleri
nin istihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 246 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI - 323 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Aydın İli Cumhuriyet lisesinde 

okuyan muhtaç öğrencilere sosyal yardımlaşma ve Dayanışma fonundan yapı
lan yardımın kesildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/713) 323:324 

2. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bölgesel ve Azınlık Dil
leri Avrupa Şartına Türkiye'nin taraf olmayacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/734) 324:325 
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3. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, hayalî ihracaat suçluları
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı 
(7/742) 325:327 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, mezarlıkların bakım-
korunma ve personel açısından yetersiz olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve tçişleri 
Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/804) 327:329 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 246,279 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Palan ve Bütçe komisyonları rapoprları (1/202, 1/76, 
1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 246 

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) 246 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine dair Kanun Tasarısı ve 
tçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 246:247 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı 139) 247 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine dair Kanun Teklifi ve adalet komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) . 247 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı Karuluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı mad
delerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 470 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 
1 inci Ek) , 247 

7. — 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) 247 

8. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (İ/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 247:248 

9. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 248 

10*— ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 248 

11. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri, Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 248 

12. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 Yılı Hazi
ran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi 
Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü 
maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve İçişleri ko- / 
misyonları raporları (2/605) (S. Sayısı : 311) 248:277, 

279:297 
13. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama usulüne ilişkin Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten kaldırılmasına da
ir Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) 297:322 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 277 
1. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal'ın, Tunceli Milletvekili Ka

mer Genc'in kendisine sataşması nedeniyle konuşması 277:279 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer, pancar çiftçisi alacaklarının Hükümetçe za

manında ödenmediğine; bazı şeker fabrikaları hisselerinin devlet tarafından satın alınmasının 
yanlış bir uygulama olduğuna, 

Muş Milletvekili M. Emin Sever de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meydana 
gelen faili meçhul cinayetlere ve kontgerilla faaliyetlerine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Etibank Şark Kromlar işletmesinin son sene

lerde işçi sayısı azaltıldığı halde sürekli zarar ettiğine ve işçi alımlarının müteahhitler vasıtasıy
la yapıldığına; Maden İlçesi SSK Hastanesinin dispansere çevrilmesi yönünde müfettişlerce ya
pılan önerinin gerçekleşmesi halinde bunun yaratacağı olumsuzluklara ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay cevap verdi, 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 6 arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/362) gerî aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

(10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 27.2.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 

24.2.1993 Çarşamba ve 25.2.1993 Perşembe günkü birleşimlerde Genel Kurul çalışmaları
nın 13.00-17.00 ve 20.00-24.00 saatleri arasında yapılmasına; 23.2.1993 tarihli gelen kâğıtlarda 
yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 311 sıra sayılı, Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclis Üyeleri 
Seçimlerinin Ertelenmesine Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci sırasına alınmasına ilişkin 
DYP ve SHP Gruplarının müşterek önerileri, 

Kabul edildi. 
Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner 

ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi 
faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/75) ve (10/76) esas numa
ralı önergelerinin birleştirilerek yapılan öngörüşmelerinden sonra kabul edilmediği açıklandı. 

Genel Kurulun 23.2.1993 Salı günkü birleşiminde görüşülmesi kararlaştırılan (10/63) ve 
(10/74) esas numaralı, kontrgerilla ve özel Harp Dairesi konusundaki Meclis araştırması öner
gelerinin görüşmelerinin 2.3.1993 Salı gününe ertelenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 24 Şubat 1993 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 17.45'te son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Feridun Pehlivan Işılay Saygın 
Bursa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

• • '.- e •' • ' • •• '• 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 2 . 1993 ÇARŞAMBA 
• • . o 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 

Alamnda işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/423) (S. Sayı
sı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/481) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tari
hi : 24.2.1993) (GÜNDEME) 

3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/497) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) (GÜNDEME) 

4. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bur
sa Milletvekili Tuhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 
nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi İle İlgili Kanun Teklifi; 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 
7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 
3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; Doğru Yol Partisi Grup Başkanve
killeri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşı
nın 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İl
gili Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541, 2/542) (S. Sayısı: 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.2.1993) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — tstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, t.Ü. Botanik Ana Bilim Dalına ait Bota

nik bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1993) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, otoyol inşaatı sırasında tahrip edildiği iddia 

edilen Ormanköy-Kuzuluk yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/920) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 

2. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, polis memurlarının özlük haklanna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/921) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Sağlık Meslek lisesi tamamlama prog
ramlarını bitirenlerin işe alınmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/922) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 
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4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 900'Iü telefon numaralarına ilişkin Baş
bakandan yazılrsoru önergesi (7/923) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/924) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye meclis 
üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/925) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelere verilen paralara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/926) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, paralı yollarda ve köprülerde rüşvet alındığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/927) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.2.1993) 

9.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'daki çöplüklerin rehabilitas
yon projelerine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/928) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 19.2.1993) 

10..— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da sahil dolgu ile kazanılan 
alanlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/929) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.2.1993) 

11. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, Türkiye Elektirik Kurumu tara
fından usulsüz ihaleler yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/930) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) , 

12. -—İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, Bağ-Kur'un topladığı primleri iyi 
değerlendiremediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/931) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1993) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Nevşehir Cezaevindeki bayan tutuklulara 
zorla gebelik testi uygulandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/932) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1993) 

14. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/933) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1993) 

15. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun çalış
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.1993) 

16. — Sivas Milletvekili Abdullah Şener'in, SİHAZ (Sivas Hazır Giyim Sanayii Ltd. Şti.)'a 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/935) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1993) 

17. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, PİAR Araştırma Limited Şirketine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/936) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yabancı cezaevlerinde bulunan Türk 
vatandaşlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/937) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 19.2.1993) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı belediyelerin kurduğu Belediye İk
tisadî Teşebbüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/938) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.2.1993) 

, © . — _ _ — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 13.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Işılay Saygın (tzmir) 

o————— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salon

da bulunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, faili meçhul cinayetler ve gözaltındaki 

ölümlere ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı ilk sözü, faili meçhul cinayetler ve gözaltındaki ölümlerle ilgili 

olarak Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'a veriyorum. . 
Konuşma süreniz 5 dakikadır, buyurun. 
Diğer arkadaşlarımdan da süreye riayet etmelerini rica ediyorum. 
NİZAMETTİN TOĞUÇ (Batman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; faili meçhul 

cinayetler konusunda söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, şahsım ve par
tim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Son günlerde, başta kontrgerilla ve Hizbullah örgütlerine ilişkin basında yer alan itiraflar, 
olayların ne derece vahşet çizgisine geldiğini açıkça göstermektedir. Söz konusu iddiaların bir
kaçını aktararak, sizleri, kontrgerilla ve Hizbullah eylemlerinin durdurulmasına yönelik bir du
yarlılığa çağırıyorum. 

Bugüne kadar sayılan 600'ü bulan faili meçhul cinayetlerin kaçı aydınlanabilmiştir? Sa
yın Başbakan, "Çözülmemiş faili meçhul, sadece 3 cinayet vardır" diyor. 

Demek ki, Sayın Başbakanın söylediklerine göre, yüzlerce cinayet, faili memçhul sayıla-
mamaktadır! Doğrudur; bu cinayetler faili meçhul değildir; çünkü, bu yüzlerce cinayeti işle
yenleri Hükümet bilmektedir ve açıkça destek vermektedir. Bununla da kalmıyor, giderek ar
tan Hizbulkontra eylemlerinin destekçileri, bizzat devletin kendisidir. 

Batman Baro Başkanı Zeki Ekmen, Hizbullah'ın devlet tarafından kurdurulduğunu açık
ça söylüyor. Batman DYP İlçe Kurucu Başkanlığını yapmış ve İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sez-
gin'e yakınlığıyla bilinen -ki, Sayın Sezgin'e "İsmet" diye hitap edebilen- Rıfat Demir, Hizbul-
lahçıların çoğunluğunun Habizbin Aşiretine mensup olduklarını ve özel timin koruduğunu açıkça 
söylüyor; ancak Demir, özel tim desteğinin yeterli olmadığından da yakınabiliyor. Demir, bununla 
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da kalmayıp, "îsmet'e söyledim, çocukların önünü aç" dediğini de ekliyor. Nitekim, Hizbul-
lahlann önü açılmış, cinayetler de alabildiğine artmıştır... 

Batman'da Faik Ükez'i öldürenlerin, olay yerinden kaçmak için kullandıkları otomobilin 
de -ilginçtir- Batman emniyetinde kullanıldığı bildiriliyor. 

Hizbullah tetikçisi olarak bilinen Cevdet Soysal'in, bir arama sırasında 14 silahla yaka
landıktan sonra, hakkında hiçbir işlem yapılmadan bırakılması ise daha da ilginçtir, örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. 

Dünyada en çok gazeteci öldürülen ülke Türkiye'dir; son olarak gazeteci Kemal Kılıç öl
dürüldü ve böylece, öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi. Böyle giderse, bunun arkası da gel
meyecektir. 

Bu arada, kardeşimin de altı gün önce silahlı bir saldırıya uğradığını ve ölümden zor kur
tulduğunu hatırlatmak istiyorum. 

Devlet destekli kontrgerilla ye bu işbirliğinin korunup, palazlandığı Hizbullah... Faili meçhul 
cinayetlerin sorumlularını aramaya gerek yok; sorumlular, işte bu üçlüdür. Bu kirli oyunun 
içinde Hükümetin olması, dehşet verici bir durumdur. Hükümet ortağı SHP de, bu sorumlu
luğu yüklenmiştir. 

Sayın inönü'ye sormak isterim : Hükümet ortaklığı bozulmasın diye, kontrgerilla araştır
masını örtbas etmek istediniz. Hükümet ortağı olmak, dökülen bunca kandan daha mı değer
lidir? Çocuklarınıza kanla yuğrulacak böyle bir gelecek bırakmayı mı uygun görüyorsunuz? 

Sayın Başbakan da artık, "Devlet cinayet işliyor" demek zorunda ve bunu itiraf etmek 
durumundadır. 

Faili memchul cinayetlerin yanı sıra, devletin güvencesinde olması gereken gözaltındaki 
insanlar da öldürülüyor ve bu insanların katilleri de belirlenemiyor. 1992 yılında olağanüstü 
hal bölgesinde 12 kişinin gözaltında iken öldüğü düşünülürse, buna hak verilecektir. Bu gözal
tındaki ölümlerin üçü Batman'da gerçekleşmiştir. 

Burhan Selikli'nin gözaltına alındığı tarih 4.3.1992, ölüm tarihi 8.3.1992; ölüm sebebi, göz-
bağıyla intihar. 

Mehmet Yılmaz'ın 19.4.1992 tarihinde gözaltına alındığı, 22.4.1992 tarihinde öldüğü ve 
ölüm sebebi beyin kanaması olarak açıklandı. 

Ramazan Altunsöz; 21.10.1992'de gözaltına alındı, 23.10.1992 Sarihinde içkanamadan öl
düğü söylendi. 

Gözaltına alınanlardan Agit Salman ile Batman'da gözaltındayken ölen Ramazan Altun
söz ve Burhan Selikli'nin, öldükten sonra çekilmiş fotoğrağları mevcuttur, bu fotoğrafları siz
lere takdim edebilirim. (Hatip, fotoğrafları Genel Kurula gösterdi) (Otomatik cihaz hatibin mik
rofonunu kapattı) 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Toğuç... 
NtZAMETTÎN TOĞUÇ (Batman) — Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Evet; son olarak, bir belge göstererek, Meclise saygılar sundu efendim. 
HÜSEMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Bir dakika daha süre verseydiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kendisi kesiyor, ben kesmiyorum; otomatik kesiliyor, Sayın Korkutata. Be

nim elimde değil efendim. (ANAP sıralarından "konuşan Türkiye nerede?" sesleri) Makineyi, 
o zaman, 6 dakika yapmak lazım... 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Anayasaya göre her defasında karar yetersayısı 
isteyin. 

BAŞKAN — Eğer söz isteseydi iki dakika daha verecektim toparlamışı için, ama sözünü 
bağlamıştı. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Her defasında karar yetersayısı isteyin. 
BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuşmayın özal; ayağa kalk konuş. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — işte ayaktayım. 

2. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — istanbul'un sorunlarıyla ilgili olarak, İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Er-
güder, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bizim düşmanı
mız, cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu Üç düşmana karşı, sanat, marifet ve ittifakla cihat edeceğiz. 

Yüksek huzurunuzda, doğup büyüdüğüm, ekmeğini yediğim ve suyunu içtiğim istanbul'
un sorunlarını getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Berveçh-i peşin teşekkür ederim; iktidarın 
her iki kanadı da istanbul'un sorunlarına müspet oy vermiştir; gene teşekkür ederim, 

Muhterem arkadaşlar, 850 bin ruhsatlı konutu olan, 750 bin kaçak, sonradan düzeltilen 
ve illegal olan binaları: aslında da 400 bin gecekondusuyla, ingiliz şehircilik mütehassısı sözü
ne göre, Kahire'den sonra, maalesef doğunun en büyük köyüdür istanbul. 

Fabrika sayısı 7 400, sanayi kuruluşu 2 800, sabıkalı kaydı 300 bin... istanbul'da, benim 
gibi, senin gibi, aynı komşu kapıda oturan 300 bin sabıkalı var. Bunların temas ettikleri diğer 
suçlu alanlarıyla beraber, iddia ederim, 1 milyonun üstündedir. 

Trafikte kayıtlı 985 bin vasıta dışında, her gün mücavir illerden, köyler ve kasabalardan 
en aşağı yüzbin araba daha gelmektedir. Bu kaos içerisinde istanbul, 226 köy, 54 şehir beledi
yesi, 641 mahallesi, genişletilmiş nüfusu itibariyle, yüzde 4'e varan bir artışla, istanbul bugün, 
artık suçlu bir şehir haline gelmiştir. Eğer istanbul'da gayrî menkulleriniz varsı; çiftiniz, çubu
ğunuz varsa, istanbul'la şu veya bu sebeple ilginiz varsa, orada yaşayan insanların tehlikeli ol
duğunu hiçbir zaman unutmayınız. Artı, -özür diliyorum, politika yapmıyorum- içinde bulu
nan hapishanelerinden suçluların da kaçtığı bir diyar tasavvur edin... O halde ne yapacağız?.. 

Arkadaşlar, işte komisyonumuz, Sayın Başkanımız Ali Bey, bendeniz tkjnci Başkan ve üye
lerle beraber uzun çalışmalar yapıyoruz istanbul'da; ancak, Parlamentoya bir tehlike işareti 
veriyorum. Bunu da, Sayın Başkanım ve üyelerim imzalayıp verdiler: göller, göletler ve baraj
lar mıntıkasında, gecekondu alanları teşekkül etti. Afedersiniz onların sabahleyin çıkardığı dış
kılar ve teşaşur ederek meydana getirdikleri sular, Kadıköy ve istanbul'un normal vatandaşı
nın içeceği su haline gelmiştir. O halde, kitle ölümleri yaklaşıyor... Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu kutsal kürsüsünden, bunu, bir şantaj olarak söylemiyorum, sadece sayın bakanları 
uyarıyorum. Eğer su havzalarını, mıntıkasında, çok süratli bir kararla, kanun kuvvetinde bir 
kararname veya kanunla temizlemez, orada genişlemekte bulunan gecekonduları durdurmaz 
ve geri kalan tehlikeleri yıkmazsak, istanbul'da kitle ölümleri meydana gelecektir. Basına, hal
ka, size bunu ihbar ediyorum. 
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tkincisi: Mahallî idare seçimlerine tam bir sene kaldı. Bayramları ve seyranları çıkardığı
nız takdirde, 6 ay zaman var. 6 ay içerisinde değerli partilerim, 2 500 belediye başkanı, 20 bin 
belediye meclisi üyesi, 15 bin il genel meclisi üyesi, 45 bin muhtar seçimi için hazırlıklara baş
layacak. Gecekondu tüccarları, bütün sökülmüş alanlarda, pencereleri, kapıları bekletiyorlar, 
Sayın Başbakan seçim işaretini verdiği gün, yavaş yavaş konutları yapmaya başlayacaklar, O 
Boğaz'da, artık 1 santimetre yer kalmayacak. Neden?.. Çünkü, -darılmayın- İstanbul'da dev
let yok. Darılmayın... özür dilerim, istanbul'da devlet olmadığı için 775 sayılı Kanunun 37 
ve 38 inci maddelerinde de 3 ay hapis müeyyidesi kaldıkça o Boğazlar da, o yalılar da, Fatih 
Sultan Mehmet'in bize hediye ettiği Istanbulda, işgalciler tarafından tamamen işgal edilecek
tir. Onun için, iki tane kanun istiyoruz; birincisi, gecekondu yapmanın cezasını ağırlaştırmak, 
ikincisi de, su havzalarında yapımları durdurmak. 

Aslında şöyle söylenir; "Kız, sen istanbul'un neresindensin?" denir; ama, söyleyemem 
ben. Ben, olsa olsa, "Hanımefendi, siz istanbul'un neresindensiniz?' derim. Kendileri, Bo
ğaz'da yalı sahibi zengin bir ailenin kızıdır ve zengindir. Diyor ki, "Türkiye sosyalist devlet 
olacak..." Hoppa, Ya Rabbîm ya Resûlullah... (ANAP sıralarından "kim söylüyor?" sesleri) 

Efendim, Hükümetimizin içinde bulunan, ekonomiden sorumlu, benim hemşehrim, is
tanbul'un kızlarından, istanbul'un hanımefendilerinden. 

Ne demek bu beyler?.. Doğru Yol Parsiti ve SHP'ye rica ediyorum; benim dpstumsunuz, 
Hanımefendiye sorun; "Siz, demokrasinin, hukukun üstünlüğü için gece, gündüz Sayın Baş
bakanın eğilerek bağırdığı bir devirde, artık modası geçmiş bir sosyalizmin, komünizme bir 
gömlek yakın olan sosyalizmin geleceğini nereden çıkarıyorsunuz?.." 

Muhterem arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlarım: muhterem Başkanımın toleransına da 
teşekkür ederim. 

Sayı ve sevgilerimle efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —. Teşekkür ederiz Sayın Ergüder. 

3. — Trabzon MilletvekiliKemalettin Gök taş Un, Fiskobirlikte hakları ellerinden alınmak 
iste'nen işçilere ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Kö-
se'nin cevabı 

BAŞKAN — Fiskobirlik'te hakları ellerinden alınmak istenen işçiler hakkında, Trabzon 
Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş
lamadan önce hepinize saygılar sunuyorum. 

Fiskobirjik'le işçiler adına yetkili sendika arasında 1992 yılı Ağustos ayında başlayan top
lu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşmazlığın esas 
nedeni, daha önce kadroya alınan 1 400 işçinin kadrosunun geri alınmak istenmesi: diğer bir 
uyuşmazlık nedeni de, ücrettir. 

Fiskobirlik'te aylık ortalama ücret net I milyon 200 bin Türk Lirasıdır, işçi temsilcisi sen
dikanın teklif ettiği ücret, Trakya Birlik ve Çukobirlik işçilerinin ücret düzeyidir. Anlaşma sağ
lanamayınca, işçiler arasında yapılan oylamada yüzde 72 gibi bir oranla grev kararı alındı. Grev 
kararı alındıktan sonra, Fiskobirlik'e bağlı, takriben 1 500'e yakın, çoğu bayan işçi 22.2.1993 
günü Ankara'ya gelip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kapısında oturma eylemine başladılar. 
Bu mübarek Ramazan günü, soğuk havada, çoluk çocuklarından, yuvasından kopup hakkını 
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almak için Ankara'ya gelen işçilere yetkililer ilgisiz kalıyorlar. Sayın Sanayi Bakanı ile yapılan 
görüşmede Sayın Bakan, işçilere, 'Haklısınız, ama yetkim yok, yetki yönetim kurulunundur" 
diyerek, âdeta işçileri başından savmaya çalışıyor. Sayın Bakan, Fiskobirlik Genel Müdürlüğü 
ile Yönetim Kurulu arasındaki ihtilafta hakemlik yapabileceğini ve kadronun geri alınmasının 
doğru bulunmadığını ifade ediyor. Fiskobirlik'in Genel Müdürünü ve Yönetim Kurulunu ata
yan, fındık fiyatlarının belirlenmesi ve ödenmesinde her türlü yetkisi bulunan Bakanın, "Yet
kim yok" deyip, ilgisiz kalmasının hiçbir anlaşılır tarafı yoktur. 

Fiskobirlik kötü yönetiliyor. Fiskobirlik'in ihracattaki payı yüzde 56'Iardan, bugün yüzde 
3, yüzde 4'lere düşmüştür. İşçilere ve fındık üreticilerine bu kötü yönetimin faturası ödettiril-
memelidir. -

Seçim meydanlarında özgürlükten, insan haklarından, işçinin alın terinden bahsedenlere, 
"Benim işçim, benim köylüm" diyenlere söylüyorum : Senin işçin alın terinin hakkım almak 
için Ankara'ya gelmiştir; Ankara sokaklarında sefalet içindedirler... Neredesiniz?.. "Peşime dü
şün, peşime düşün" dediniz; peşinize düşen işçinin hali bu mu olacaktı?.. 

Sözlerime son verirken, hak aramak için Ankara'ya gelen, çoğu bayan işçilerimizin kad
roları geri alınmasın ve sendikanın teklif ettiği, insan onuruna yakışan ücretin verilmesi sağ
lansın. Mübarek Ramazan ayında, soğuk kış günlerinde yavrularından ayrılan ve Ankara so
kaklarında bekleşen işçi kardeşlerimizin haklarının verilmesini ve onların, sıcak yuvalarına bir 
an önce ve haklarını almanın mutluluğu içinde dönmelerinin temin edilmesini saygıyla arz edi
yorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Göktaş. 
Cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Balcam Sayın Mehmet Tahir Köse, buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Göktaş'ın, Fiskobirlik greviyle ilgili konuşmasına cevap vermek için huzurlarınız

dayım. Daha önce de Fiskobirlik işçilerinin yöneticileriyle Bakanlığımda görüştüm. Sayın Göktaş 
konuşmasına başlarken, işçilerin kadrolarının iptal edileceğini ve haklarının ellerinden alına
cağını söyledi. Böyle bir şeyin sözkonusu olmadığını televizyonda da beyan ettik. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — "Yetkim yok" diyorsunuz... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Yani, bunu 

tekrar beyan ettikten sonra, buraya gelip de, siyasî istismarda bulunmanın hiçbir anlamı yok. 
Hiç kimse işinden çıkarılmayacaktır, kadrosu iptal edilmeyecektir. Bunu sendikaya da söyle
dim, işçilere de söyledim. 

Ücret meselesine gelince : Bir kere şunu söyleyeyim sayın milletvekilleri: Eğer Fiskobirli'-
ği bir kamu kuruluşu olarak telakki etseydik, bu uyuşmazlıklarda Kamu İşverenleri Sendikası 
muhatap olurdu, Taşkömürü kurumunda ve SEKA'da olduğu gibi. Bunların ayrı bir statüsü 
var... eski sanayi bakanlarımız da bilirler, atadığımız genel müdürle, seçilmiş yönetim kurulu 
arasında bir uyuşmazlık olduğu zaman, bu, Sanayi Bakanlığının hakemliğine gelir ve biz o 
zaman müdahale ederiz. Burada, 4 tane seçilmiş yönetim kurulu üyesi ve 1 tane atanmış genel 
müdür oybirliğiyle, ücret konusunda bir karar almışlar; biz bunun muhatabı değiliz. Bize gele
miyor; Sanayi Bakanlığının hakemliğine gelemiyor. Bir kooperatif müdürünün atanmasında, 
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arada bir ihtilaf olduğu zaman, nasıl geliyorsa, bunda da bir ihtilaf olduğu takdirde ancak, 
bize gelecek; ama, bu 5 yönetim kurulu üyesi, oybirliğiyle bir ücret skalası tespit etmişler, daha 
önce, birkaç ay evvel imzalanan Tez Büro İş'e yüzde 125 zam verilmiş; bunlara yüzde 5 daha 
fazla zamla, yüzde 130 zam veriliyor. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Bakan, aldıkları 1 200 000 lira; yüzde 30 
zam ne yapar? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHlR KÖSE (Devamla) — Efendim, kaç 
alırsa alsın... Sendika tarafından yüzde 170 zam talep ediliyor; Yönetim Kurulu bunu uygun 
görmüyor ve Bakanlık olarak buna müdahale etme yetkimiz yoktur. Parası yeterlidir; azdır 
veya çoktur; ben bunun tartışmasına girmiyorum; çünkü tarafı değilim. 

ikinci husus : Aralarındaki anlaşmazlığı, benim bilgim olduğu kadarıyla, sizlere aktar
mak istiyorum. Eski yönetim döneminde muvakkat çalışan işçiler var... Bunlar altı ay çalışı
yor, altı ay da çıkıyor, çalışmıyor; aynen şeker fabrikalarında olduğu gibi. Burada, bu insanlar 
kadroya alınmış. Bu öz Gıda-Iş Sendikasına bağlı olarak çalışan işçilerin bir kısmı oniki ay 
çalışıyor, bir kısmı da altı ay çalışıp altı ay çalışmıyor, çünkü fındık kırma bitince, iş yok. Mu
vakkat işçiler kadroya alınmış, oniki ay maaş veriliyor... 

KEMALETTtN GÖKTAŞ (Trabzon) — Ama, fındık başka tarafa kırdırtılıyor Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHÎR KÖSE (Devamla) — Şimdi, orada

ki Yönetim Kurulu şunu söylüyor : "oniki ay çalışan işçiyle, altı ay çalışıp, altı ay oturan işçi 
aynı parayı almasın. Çalıştığı sürede aynı parayı alsınlar, çalışmadığı sürede de değişik para 
alsınlar." Yani, 'Şurada, aynı anda işe girmiş iki tane işçiden birisi oniki ay çalışıyor, birisi de 
altı ay çalışıyor, altı ay da oturuyor, bunlar, otururken de aynı parayı almasınlar" diyor. Yöne
tim Kurulunun takdiridir ve konular bunlardır. 

Biz bunları siyasî istismar konusu yapacak da değiliz. Ayrıca şunu da söyleyeyim; işin, 
tarafı da değiliz. Burada, yöresinde hakkını almayan insanın, Ankara'ya gelmesine de hiçbir 
anlam veremiyorum. Bunu bir usul haline getirmenin de, ülke için hiçbir hayrı yoktur. 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Geçmişteki alışkanlık Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Biz de onu, 

oradaki insanlarımızın sersefil olmamasını düşünüyoruz; ama, bunun Türkiye'de bir usul ha
line getirilmesini de hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

••!.'— Macaristan'a gidecek olan Turizm Bakam Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, 1U-
rizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/848) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var
dır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Budapeşte Turizm Örgütü Toplantısına katılmak üzere, 13 Şubat 1993 tarihinde Macaris

tan'a gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, 
Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/849) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Şubat 1993 tarihinden itibaren Bulgaristan, Ma
kedonya ve Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Avusturya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar, 

Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/850) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanığına 

tkili kültürel ilişkiler konusunda görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Şubat 1993 tarihinde 
Avusturya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; Kültür Ba
kanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Endonezya'ya gidacek olan dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışiş

leri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı 'mn vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/851) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Resmî görüşmelerde bulunmak Üzere, 16 Şubat 1993 tarihinde Endonezya'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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5. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'-
nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Gökberk Ergenekon'un vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/852) 

BAŞKAN—• Diğer tezkereyi okutuyorum : < 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Şubat 1993 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. -
Gündemin "Sözlü sorular" kısmına geçiyoruz. 
Bir saat süreyle sözlü soruları görüşeceğiz. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitap
lara ilişkin kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayın
larına ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. . 
Ertelenmiştir. 
RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, hiç geçmeyelim bu konuya; çünkü hiç

bir sayın bakan yok. 
BAŞKAN — Zaten bu konuda Başkanlık pösteki sayıyor! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Moğultay ve Sayın Ateş buradalar 

efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yapacak bir şey yok. Devam, edeceğiz. 
BAŞKAN — Bir süre daha devam edelim bakalım. 
2, — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren

cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 
BAŞKAN T- 2 nci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için 

cezalandırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

— İM — 



T.B.M.M. ' B : 73 24 . 2 . 1993 O : 1 

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

BAŞKAN — 3 Üncü sırada, istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükü
met Binasına ilişkin içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk buradalar mı? yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. • -

4. — Kalıramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile 
Kale Altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

BAŞKAN —.4 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Cey
han Taşkın Tesisleri ile Kale attı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dikici burada mı? Yok. 
ilgili Bakan... Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan Karayolu asfalt ya

pımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 
BAŞKAN — 5 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan 

Karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Dikici?... Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul tli Küçükçekmece-Büyükçekmece-

Silivri-Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapıla
cağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçekmece-
Büyükçekmece-Silivri-Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu var. 

Sayın Pamuk?... Yok. 
İlgili Bakan?... Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne . 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 
BAŞKAN — 7 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanma

raş Havaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu var. 
Sayın Dikici?... Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince Nüfus 

ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/199) 
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BAŞKAN — 8 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanma
raş Valiliğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sorusu var. 

Sayın Dikici?... Yok. 
, ilgili Bakan?... Yok. t 

Soru ertelenmiştir. 
9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Kayseri iline doğalgazın ne zaman ve nasıl 

getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri îline doğal

gazın ne zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kayynaklar Bakanından sorusu var. 
Sayın Dağcı?.. Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/205) - •' 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine 
ilişkin Adalet Bakanından sorusu var. 

Sayın Sancak?... Buradalar. 
İlgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Hükümet istiyoruz, bakan istiyoruz... 
BAŞKAN — Demek ki çok işleri var... 
11 — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA Karton Sanayii hakkındaki iddia

lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
BAŞKAN —- 11 inci sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA Karton Sa

nayii hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu var. 
Sayın Orhon?... Burada. 
Cevap verecek ilgili Bakan?... Yok. 
Ssoru ertelenmiştir. 
12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/215) 
BAŞKAN — 12 nci sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu var. 
Sayın Orhon?... Burada. 
Cevap verecek ilgili Bakan?... yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Sendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna aktı" 

ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) v 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Sendiller'in, TRT Kuru
munda "İstisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sorusu var. 
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Sayın Şendiller?... Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaat edilen Dum

lupınar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın 
cevabı (6/221) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da 
kurulması vaadedilen Dumlupınar Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu var. 

Sayın Ertekin?... Burada. 
Cevap verecek ilgili Bakan?... Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılması için gereğini.arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Soru 1. Sayın Millî Eğitim Bakanı Kütahya'yı ziyaretlerinde Dumlupınar Üniversitesi
nin açılışını da vaat etmişlerdir. Buna rağmen, yeni açılması düşünülen üniversiteler arasında 
Dumlupınar Üniversitesinin ismi yoktur. Sayın Bakan vaadinde samimi midir, yoksa, pek çok 
konuda olduğu gibi, geleceği olmayan politik bir vaat midir? Politik bir vaat değilse, açılması 
kararlaştırılan yeni üniversiteler arasında niçin alınmamıştır? 

BAŞKAN — Sözlü soruya, Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır cevap vereceklerdir. 
Buyurun. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: Kütah

ya İlinde Dumlupınar Üniversitesi 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Yasayla kurulmuş ve 11 Tem
muz 1992 tarihli Resmî Gazetenin 21281 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Zannederim, siz bu sözlü soruyu verdiğiniz zaman, bu işlem yapılmamıştı. Bilgilerinize 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ertekin, buyurun efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tabiî, 

bu suale bir yıla yakın bir gecikmeyle cevap verilirse, Sayın Bakanın şu anda Genel Kurulu
muzda vermiş olduğu bilgi de doğru olur. 

Kütahya'da Dumlupınar üniversitesinin kurulmasıyla alakalı sorumda da belirttiğim gibi, 
Dumlupınar Üniversitesinin kurulması 1992 Martında gündeme gelen bir konuydu. Sayın Ba
kan, Kütahya'yı ziyaretlerinde, Dumlupınar Üniversitesinin kurulmasıyla alakalı olarak, daha 
önce Anavatan İktidarları döneminde yapılan çalışmaların paralelinde bir beyanat verdi. Tabiî 
ki memnuniyetle karşıladık. 
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Biliyorsunuz, daha önce, ANAP İktidarları döneminde, 43-44 yeni üniversite kurulma
sıyla alakalı bir kanun tasarısı Meclise sevkedilmiş, Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonla
rında görüşüldükten sonra, tasarı Genel Kurula inme durumundayken, seçimlere gidilmesi ve 
Hükümet değişikliği vesilesiyle kadük olmuştu. 

Ancak -gene sözümün başında da ifade ettiğim gibi- Bakanın o gün Kütahya'da vermiş 
olduğu beyanatı, devlette hizmetlerin devamlılığı açısından gayet normal karşıladık ve des
tekledik. 

Ben, Ankara'ya gelişimde, şu andaki Hükümetimizin yeni üniversiteler kurulmasıyla ilgili 
kanun tasarısında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ismini göremedim. Arkasından Sayın Baş
bakana bir soru yönelttim; "Sayın Bakan, Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesinin kurulma
sıyla alakalı bir beyanat vermişti. Ancak, bu kanun tasarısında göremedik, niçin?" dedim. Sa
yın Başbakandan yazılı sorumuza şu cevap geldi : "Kütahya'da dumlupınar üniversitesi kurul
ması mümkün değildir. Kriterlere uymamaktadır..." diye devam ediyor. Bunların bütün belge
leri elimizdedir. 

Bu tip şeylerin yanlış olduğunu burada ifade etmek-istiyorum. Yani, daha önce kurulması 
düşünülen, kurulması kararlaştırılan ve politik yönden şu andaki iktidarın her iki kanadının 
da "Bunu biz kuramıyoruz" diyemeyeceği bir üniversite üzerinde böyle oyunlara girilmesi: Nas
rettin Hoca'nın hesabı, merkebi kaybettirip, tekrar buldurup, vatandaşı sevindirmek gibi bir 
pozisyona düşülmesi fevkalade yanlıştır. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — 8 senedir niye yapmadınız? 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — 8 sene meselesi değil değerli arkadaşım. Bu kanun 

tasarısı bizim zamanımızda gündeme gelmiştir; ancak, iktidar, her şeyde olduğu gibi, üniversi
te meselesinde de bugün sahip çıkma yolunda hareket ediyor. Biz bunlara bir şey demiyoruz; 
hizmet devamlıdır. Üniversitenin kurulması meselesini gündeme getiren gene Anavatan İkti
darlarıdır, bunlar gündeme gelmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Bugün devam ettiriyoruz. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — İşte onu söylüyorum; gündeme gelmiş olan iş devam 

etmelidir: bunu söyleyiniz; ama, şimdi bakıyorum; bazı milletvekili arkadaşlarımız, sanki yeni 
üniversitelerin kuruluşu hiç gündeme gelmemiş gibi, bir sene içerisinde Türkiye'de 23 yeni üni
versite kurulmuş gibi bir pozisyonda propaganda" yapmaktadırlar. Bunlar yanlış şeyler. 

Ben bu vesileyle de, aradan geçen 14 ay içerisinde, 14 ay sonra... 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Sen 8 sene yapamadın dangalak herif. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — O sözü size iade ediyorum değerli arkadaşım. Müba

rek Ramazan günü böyle sözler sarf etmeyin. 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — 8 yıldır neredeydin? 
BAŞKAN.— Lütfen müdahale etmeyin, bitiriyor... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Sizin bu işlere herhalde daha aklınız ermiyor. 
Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Sayın Bakana da, gecikmeyle de olsa sualime cevap 

verdiği için teşekkür ediyorum. 
Sağolun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz Sayın Ertekin. 

— 230 — 



T.B.M.M. ® i 73 24 . 2.1993 0 : İ 

15. — Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, bir Devlet Bakanının basın toplantı
sında iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in sorusu İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. . 

16. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde yörelerinde yetiştirilen 
patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına ilişkin Tbnm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde 
yörelerinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından, sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Elkatmış?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve mey

velerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 
BAŞKAN — 17 inci sıradaki, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva 

eden ilaç, sebze ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sorusunun görüşül
mesine geçiyoruz. 

Sayın Elkatmış?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. • 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Kpraman-Mersin Demiryoluprojeslm 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 
BAŞKAN — 18 inci sıradaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman-Mersin 

demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 
Sayın Sevimli?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
19. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğal-

gaz projesinde Karaman-Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tbbiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin Türkiye genelin
de uygulanan doğalgaz projesinde Karaman-Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Sevimli?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman îli Ayrancı-Kâztmkarabekir-

Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

— 231 — 



T.B.M.M. B : 73 24 . 2 . 1993 , 0 : 1 

BAŞKAN — 20 nci sıradaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman İli Avrancı-
Kâzımkarabekir-Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ih
tiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Sevimli?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci de

recede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 
BAŞKAN — 21 inci sıradaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin 

kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sorusunun 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Sevimli?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İliKâzımkarabekir-Ayrancı-

Sarı veliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman İli 
Kâzımkarabekir-Ayrancı-Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Sevimli?.. Buradalar. 
Cevap verecek Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
23. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen HOV-

NANlAN'ın özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi(6/234) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki, Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım 
ettiği ileri sürülen HOVNANİAN'ın özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişle
ri Bakanından, sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Burhan Kara?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
24. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman-Ermenek ileKaraman-Mersin 

karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 
BAŞKAN — 24 üncü sıradaki, Karaman Milletvekili Osman Sevimli'nin, Karaman-Ermenek 

ile Karaman-Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusunun görüşül
mesine geçiyoruz. 

Sayın Sevimli?.; Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, televizyon yayınlarına ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/236) 
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BAŞKAN — 25 inci sıradaki, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, televizyon yayınla
rına ilişkin Başbakandan sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Dağcı?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağına 

ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
BAŞKAN — 26 ncı sıradaki, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibade

te açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 
Sayın Dağcı?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, TKİ kömür sahalarında kömür çıkarılan ara

zilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılmayacağına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

BAŞKAN — 27 nci sıradaki, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, TKİ kömür sahaların
da kömür çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından, soruşu vardır. 

Sayın Ahmet Derin buradalar mı? Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıların sa

yısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 
BAŞKAN — 28 inci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen 

Ermeni asıllıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Derin?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
29. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam ver

meyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/240) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazır
layan şirketin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Derin?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı *nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkları sı

kıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 
BAŞKAN — 30 uncu sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş 

alırken katlandıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. j 
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Sayın Dağcı burada mı?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

31. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Kayseri-Tbmarza İlçesi Cücün Köyünün iç
me suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'ntn, Kayseri-Tomarza ilçe
si Cücün Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dağcı burada mı?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
32. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden bir Baka

nın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/243) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Bolu, Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına 
vekâlet eden bir bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın înceayan burada mı?.. Burada. . 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. . " * . • . • 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve fonla

rın yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin eklendiği iddia
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde 
alınacak vergi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararına matbaa mürek
kebinin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Eyüp Âşık burada mı? Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. < 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi fonları
nı yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/327) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine mat
baa mürekkebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Zeki Ünal burada mı? Burada. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını önle
mek için teklif ettiği projenin TKİ tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 
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BAŞKAN — 35 inci sırada, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın gri
zu patlamasını önlemek için teklif ettiği projenin TKt tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Zeki Ünal?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 ve 

1992 paylarına ilişkin sorusu ve tarım veKöyişleri Bakanı Necmettin Cevherinin, cevabı (6/246) 
BAŞKAN — 36 ncı sıradaki, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde ta

rım sektörünün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusunun görü
şülmesine geçiyoruz. 

Sayın Ünal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

1991 yılında bütün sektörler için kullandırılan toplam kredi içindeki Tarım Sektörünün 
payı ne olmuştur? 

1992'de ne olacaktır? 
BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri: Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal arkadaşımızın sorularına ce
vap arz edeceğim. 

Değerli Başkanım, sayın arkadaşlarım; şu ana kadar bize sadece 1990 ve 1991 yıllarına 
ait bilgiler ulaşmıştır; soruları ancak bu bilgilerle cevaplamak durumundayım. Yalnız şunu arz 
edebilirim ki; 1992 yılına ait bilgiler henüz gelmediği için, 1993 yılı programı içerisinde Ziraat 
Bankasının kullanacağı 38 trilyon lira civarındaki plasmanın, 31 veya 32 trilyon liralık kısmı
nın tarım sektörüne ait olacağını, bunun geri kalanınında tarım sektörü dışındaki sektörlere 
kredi olarak verileceğini, hasredileceğim, bağlanacağını Ziraat Bankası Genel Müdürü bizzat 
bize ifade etmişlerdir. 

Değerli arkadaşımızın sorusu vesilesiyle şuna da işaret etme imkânını bulmuş oluyoruz ki, 
genellikle Ziraat Bankasının, kaynaklarını tarım sektörü dışında kullandığı -geçmişte de böyle 
olmuştur, bu, yalnız bu yıla mahsus bir uygulama değildir- çiftçiye yeterince kaynak ve destek 
sağlamadığı şeklindeki görüşlerin gerçek olmadığını da kabul etmemiz lazım. Toplam 38 trilyon 
lira civarındaki bütün plasmanın 31 veya 32 trilyon lirası, önümüzdeki yıl, aşağı yukarı geçmiş 
yıllardan da biraz farklı; biraz az biraz çok olmak üzere, tarım sektörüne sarf edilecektir. 

1990 ve 1991 yılları içerisinde ise, yani, bize ulaşmış kesin bilgilere göre, kullanılmış olan 
kredi toplamı, genel krediler içerisinde yüzde 14 ilâ 16 arasında bir oranı göstermektedir. 
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Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ünal. 
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Yaklaşık bir sene önce vermiş olduğum soru önergeme yeni cevap almış bulunuyorum: 

yine de Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. 
Hemen şunu arz etmek istiyorum ki, Türkiye'nin ekonomik yapısının ve Türkiye'nin eko

nomisinin tarıma dayalı olması, hükümetlerin yıllardan beri tahsis etmiş oldukları kredi nispe
tinin, tarım sektöründe düşük olması hasebiyle, özellikle bu Hükümetin bunu dikkate alarak 
tanm kesimine daha fazla ağırlık vermesini sağlamak amacıyla o soru önergemi vermiştim. 
İnşallah bu tavsiye anlamındaki ifadelerimiz dikkate alınır. Her ne kadar kayıtlarımızda, di
rekt tarım ürünleri, ihracatımızın yüzde 9'u civarında görünüyorsa da, direkt ve dolaylı olarak 
tanm ürünlerinin ihracatımız içerisindeki payı yüzde 63 civarındadır ve ayrıca bugün tarım 
kesiminde çalışanlar, nüfusumuzun yüzde 50'si nispetindedir. Dolayısıyla, şu andaki millî geli
rimizin de üçte biri tarım sektörüne isabet ettiğine göre, özellikle kredi hususunda, bakanlığı
mızın daha dikkatli, daha duyarlı olması, bizim temennimizdir. 

Ayrıca, bugün köylerde yaşayan vatandaşlarımız büyük sıkıntı içerisinde bulunmaktadır
lar. Gübre zammı ve diğer girdilere sık sık yapılan zamlar, köylülerimizi çok müşkül durumda 
bırakmış bulunmaktadır. Ayrıca, pancar ürünlerinin paralarını alamayan vatandaşlarımız da 
büyük bir mağduriyet içerisinde bulunmaktadırlar. Özellikle faizli krediler, kırsal kesimde ya
şayan ve Türk ekonomisine gerçekten büyük katkısı bulunan vatandaşlarımızı mağdur etmiş 
ve altından kalkamaz hale gelmişlerdir. 

Basından öğrendiğimiz kadarıyla, Hükümet, kırsal kesimde yaşayanlarımıza, yani çiftçi
lerimize, 800 milyar lira civarında faizsiz kredi vermeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır. 

Yine, temennimiz ve arzumuz, bu söylenen ve ifade edilen 800 milyar liranın faizsiz bir 
şekilde vatandaşlara intikal ettirilmesidir. / 

Arz eder, teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
37. — Konya Milletvekili Mustafa Ünatdı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordudan 

çıkırıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/247) 

BAŞKAN —- 37 nci sırada, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hak
ları geri alınarak ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ünaldı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Termik Santraline 

ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 
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39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin boşaltılması
nın sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu önergesi (6/252) 

40. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/254) 

BAŞKAN — 38, 39 ve 40 ncı sıralarda bulunan sözlü sorular, içtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. 

41. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının nedenlerine 
ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Kayseri Milletvekili Sayın Aykut Edibali'nin, Zonguldak gri
zu patlamasının nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Edibalî?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, tstanbul-Fener'deyapıldığı iddia 

edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 
BAŞKAN — 42 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'in, tstanbul-

Fener'de yapıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Şendiller?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. . 
43. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen as

best yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 
BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde 

var olduğu iddia edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Demirci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen bir 

karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 
BAŞKAN — 44 üncü sırada, tçel Milletvekili Sayın Ali Er'in, Mersin Belediye Encüme

nince alındığı iddia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Er?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. • , . 
45. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Gök taş'in, Trabzon-Araklı İlçesi Köprüüstü Kö

yünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/259) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon-
Araklı İlçesi Köprüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenlerine 

ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 
BAŞKAN — 46 ncı sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar et

mesinin nedenleri ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, Devlet eski Bakanı hakkındaki bazı id

dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) • " 
BAŞKAN — 47 nci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı 

hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Elkatmış?.. Yok. " , 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
48. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'tn, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indirimin

den dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 
BAŞKAN — 48 inci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda 

yapılan vergi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok 
Ertelenmiştir. 

49. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Istanbul-Gayrettepe Emniyet Müdürlü
ğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul-Gayrettepe 
Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Eler?.. Burada. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
50. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Istanbul-Çağlayan'da bulunan Asfalt Fabri

kasının Gaziosmanpaşa'ya taşınacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/264) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, tstanbul-Çağlayan'da 
bulunan asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya taşınacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın öztürk?.. Burada. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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51. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nm, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet görev
lileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/265) 

BAŞKAN —• 51 inci sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde va
tandaşın devlet görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Burada. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Başbakanlık danışmanlarından birinin, 

yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/266) 

BAŞKAN —- 52 nci sırada, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Başbakanlık da
nışmanlarından birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Burada. 
Cevap verecek ilgili* Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. • 
53. —Ankara Milletvekili Hali! Şıvgının, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar

deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 
BAŞKAN — 53 üncü sırada, Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede ya

yınlanan "Kaçakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şıvgın?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
54. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un. basında ve televizyonda yer aldığı iddia 

edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/268) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televiz
yonda yer aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
55. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine ilişkin 

Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 
BAŞKAN — 55 inci sırada, Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tü

tün rekoltesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır, 
Sayın Özer?.. Yok. 
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Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
56. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Ilıca İlçesi Tarım Alet ve Maki

neleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 
BAŞKAN — 56 ncı sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Ilıca İlçesi 

Tarım Alet ve Makineleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Eserigün?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Buradalar. ( 

Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
57. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir-tkizdere, Çobandede-Hınıs Devlet 

karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
BAŞKAN — 57 nci sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, îspir-tkizdere, 

Çobandede-Hınıs devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Esengün?.. yok. > 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
58. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebil

mesi\için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 
BAŞKAN —• 58 inci sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava 

kirliliğinin önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Esengün?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara-Erzurum uçak seferleri ile tren 

seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 
BAŞKAN — 59 uncu sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara-Erzurum 

uçak seferleri ile tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Esengün?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu 'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hakkın

daki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/418) 
BAŞKAN — 60 inci sırada, izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güç

lendirme Vakfı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Çulhaoğlu?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Evet, genellikle ilgili bakanlar yok, soru sahipleri yok... 
HALlT DUMANKAYA (istanbul)—O zaman Meclisi kapatın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, hayır... Epeyce de görüştük... ' • ' • • • 
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Bu nedenle, sözlü soru önergelerinin görüşülmesini burada bitiriyorum. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Yarım saat daha var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yok efendim, 13.50'de başladık... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, siz İçtüzüğe uyan bir Başkansınız: malumu 

aliniz, bir saattir sözlü soruların görüşülmesi. 
BAŞKAN — 13.50'de başladık... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Size eziyet vermek istemiyoyrum; ama, ... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sizi üzmek istemiyorum; takdir sizindir efendim. 
BAŞKAN — Eziyetle ilgili değil. Ben görevimi yapıyorum; ama, işe yarayan bir görev ol

muyor tabiî, doğal olarak. 
Peki, biraz daha devam edelim. 
61. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapılan ata

ma ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 
BAŞKAN — 61 inci sırada, Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Mü

dürlüğüne yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kara?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan "Alo" 

servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 
BAŞKAN — 62 nci sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hiz

mete sokulan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaşürma Bakanından sorusu vardır. 
, Sayın Esengün?.. Yok. 

İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup siyasî 

kişilerin kamu kurum ve kurulaşlarma yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/276) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon or
taklarına mensup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

"Sayın Ergüder?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Ne yazık ki, ilgili Bakan yok. 
Soru ertelenmiştir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Olsun efendim, beklerim. 
64. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak ya

pıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Millî Eğitim Bakanlı
ğında usulsüz olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Yakın?.. Yok. 
İlgili Bakan? Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
65. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlı

ğına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan söklü soru önergesi (6/278) 
BAŞKAN — £5 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı 

Teftiş Kurulu başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
66. —İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün görevin

den alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
BAŞKAN — 66 ncı sırada, İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel 

Müdürünün görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Yücelen?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Falcı 

Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 
BAŞKAN^— 67 nci sırada, Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazete

de yayınlanan "Falcı Müşavir İzne Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Keçeciler?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının ne za

man ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı 
(6/281) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının 
alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiyey Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Sanayi ve Ticaret Balamı Sayın Mehmet Tahir Köse tarafından 

cevaplandırılması için delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Tarım Satış Kooperatifleri ortağı üreticilerinin Ocak sonu itibariyle teslim ettikleri 3 tril
yon 442 milyar liralık alacakları: 1 trilyon 849 milyar liralık kısmı 20.11.1991 tarihine kadar 
ödenmiş. Kalan kısmının % 20'si Aralık 1991, % 40'ı Ocak 1992, % 40'ı Şubat 1992, tama
men ödenmesi kararlaştırılmış ve Sayın Mehmet Tahir Köse tarafından beyan edilmiştir. 
(20.2.1992 Bütçe Komisyonu) 
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Ancak, Mart sonuna gelindiği halde üreticilerin alacakları henüz ödenmemiş ve 95 milyar 
lira sadece Tariş ortaklarının alacağı kalmıştır. Şubat sonunda borçların tamamen tasfiye edi
leceği beyanınızın gerçekleşmemesinin sebebi nedir ve borçların tasfiyesi için önümüzdeki hangi 
tarihi düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'ye söz ve
riyorum. 

Buyurun. 
SANAYt VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHtR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri: bu Meclis gündeminde oldukça eski bir süre önce sorulan 
bir soru, bunun üzerine bir borç daha bitirdik, o'yılki borçlar bitti, bu yılınla de bitti. Onunla 
ilgili bilgi vermek istiyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — O sizin çok kötü durumda olduğunuzu gösterir. 
SANAYt VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sizin dönemi

nizde de öyleydi. 
Hükümetimizin görevi devraldığı 20 Kasım 1991 tarihi itibariyle, Tarım Satış Kooperatif

leri Birliklerince, toplam 2 trilyon 777 milyar 778 milyon lira değerinde 1991 yılı ürünü alın
mıştır. Bu miktarın 1 milyar 893 milyon 831 lirası ödenerek, geriye 883 milyon lira üretici ala
cağı kalmıştır; biz bunu da 1992'nin Nisan ayında bitirdik. 

Bu seneki ürün bedellerine gelince : Geçen seneden yaklaşık dört ay daha önce Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliklerine ürün bedellerini ödedik. Bu yılkine şöyle bir bakacak olursak, 
ondört yıldır en erken ödenen ürün bedelidir. Bundan sonraki, yani ikinci sıraya yine bizim 
ödediğimiz nisan ayı gelmektedir. Yani ondört yıl içinde ocak ayında ürün bedellerinin bittiği 
tek yıl, bu yılki TARİŞ ödemeleridir. Alınan ürün bedeli ise, yaklaşık 2 trilyon Uradır. 1991 
yılı için -Sayın Altınkaya'nın sorduğu soruyla ilgili olarak da, biraz evvel söylediğim gibi- tüm 
üretici birliklerine ödenen para da 3,5 trilyondur ve nisan ayında bitmiştir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Altınkaya, buyurun efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TARİŞ ortakla

rının sorunlarıyla ilgili bir soru-cevap vesilesiyle huzurunuzdayım; hepinize en derin saygıları
mı sunuyorum. 

Sayın Bakanımıza açıklamaları için teşekkür ediyorum. Ancak, tabiî ki, İçtüzüğümüzün 
üzerine atılan bir kabahatle, sorularımız tam bir yıl sonra gündeme gelebilmektedir. 

Geçen mahsul döneminde, seçime gittiğimiz zaman (20 Ekim seçimlerinde) TARİŞ'in al
dığı 2 trilyon 777 milyar liralık ürünün, 1 trilyon 900 milyar lirası Anavatan Hükümeti zama
nında ödenmiştir ve henüz alım da devam etmektedir, 20 Ekim seçimi yapıldığına göre, o za
man çiftçimizin teslim ettiği ürün bedelinin hemen hemen tamamı peşin olarak veya en geç 
15 gün içinde ödenmiştir ve geriye kalan günlerde teslim edilen 880 milyar liralık ürün bedeli
nin ise -Bütçe Komisyonundaki konuşmalardan da zapta geçmiştir ki- Şubat 1992'de tasfiye 
edileceği taahhüt edildiği halde, ta nisan ayı sonunda tamamlanabilmiştir; ama, Tariş ortakları 
sadece bu sene çite çekmiş değildir, temmuz veya ağustos aylarında mahsul parasını aldıkları 
yıllar da vardır. Allah, inşallah o günleri tekrar göstermesin. 
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Biraz önce duyduk ki, bu sene Tariş'e verilen ürünün bedeli 2 trilyon lira; yani pamuğun 
ilyatına yüzde 50 zam geldiği halde, bir yıl önce 3 trilyon liralık ürün alan idare, bu sene 2 
trilyon liralık mal almıştır. 

Acaba bu çiftçi, devletine veya birliğine güvenini mi kaybetti, niye ürününü getirip Tariş'e 
teslim etmemiş? 

Açıkça biliyoruz ki çiftçi, bu seneki alım kampanyası sırasında da eziyet çekmiştir, verdiği 
ürünün parasını iki üç ayda alamamıştır ve o yüzden Tariş kooperatiflerinin önünde her sezon
da gördüğümüz ürün teslim kuyrukları maalesef bu sene görülmemiş, çiftçimiz, Hükümetten 
de, birliklerden de ümidini kestiği için, ürününü, götürüp tüccara düşük fiyatla satmıştır. İşin 
aslı budur ve "çiftçiye sahip çıkacağız' diyenlerin, önümüzdeki dönemlerde bu sözlerini tut
malarını beklemekteyiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alttnkaya. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödemeyenlerin 

sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/282) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada ki, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı Ge-
lir Vergisini ödemeyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Dumankaya?.. Buradalar. 
s İlgili Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) —1,5 sene bekledim nasıl olsa; daha beklerim. 
70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim bor

cuna, getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/283) 

BAŞKAN — 70 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigorta
lar Kurumu prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ben, yine beklerim. 

,71.—Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a Tür
kiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/284) 

BAŞKAN — 71 inci sıradaki, Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organ
larında çıkan, Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sorusunun görüşmesine geçiyoruz. 

Sayın Keçeciler?.. Buradalar. 

— 244 — 



T.B.M.M. B : 73 24 . 2 . 1993 O : 1 

Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

72. — Kütahya Milletvekili A hmet Derin 'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi SSK hastane
lerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

BAŞKAN — 72 nci sıradaki, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli ve Emet 
İlçesi SSK hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından so
rusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın derin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
73. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçelerine bağlı PTT'lerin ça

lışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/286) 

BAŞKAN — 73 üncü sıradaki, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçe
sine bağlı PTT'lerin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Derin?.. Buradalar. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
74. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'm, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya Kül

tür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/287) 

BAŞKAN — 74 üncü sıradaki, Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'm, İstanbul'da Yu
karı Mezopotamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Kılınç?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
75. —Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım ederken 

teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 
BAŞKAN — 75 inci sıradaki, Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güç

lerine yardım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sorusunun 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Akkoç?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek olan ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
76. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilisesinin 

Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 
BAŞKAN —• 76 ncı sırada yer alan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın sorusu, İçtüzüğün 

97/3 üncü maddesine göre ertelenmiştir. 
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77. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam so
runlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/290) » 

BAŞKAN — 77 nci sırada yer alan, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat 
mühendislerinin istihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakültelerinin açılıp açılmayacağına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 

' Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. ' 
Sözlü soru önergfelerinin görüşülmesine ilişkin zaman tamamlanmıştır. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 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 Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) • ' . : . ' 

BAŞKAN — önce sırasıyla yarım kalan işlerden başlıyoruz : 
1 inci sırada yer alan, 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 Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülme
sine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. ' 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer A lan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 
BAŞKAN — 16 ncı sırada yer alan, Bütçe Kanununda yer alan bazı hükümlerin ilgili ka

nunlarında düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine geçiyoruz. 

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

ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
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BAŞKAN — 68 inci sırada yer alan, Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok.. 
Ertelenmiştir, 
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan, insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — 11 inci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu 

Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
porunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. . 
Ertelenmiştir. 
6. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) , 

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

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

masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayiye Teknoloji ve Ticaret ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) x. 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 
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BAŞKAN — 4 üncü sırada yer alan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına tİi-
kin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. — Tiırizm 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 Tîm'zm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayışı : 116) 

BAŞKAN —• 5 inci sırada yer alan, 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 Bakan
lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 
BAŞKAN — 6 ncı sırada yer alan, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine 
geçiyoruz. * 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 inci sırada yer alan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişferi, Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 yılı Haziran ve Kasım 

Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Erte- • 
lenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa ve tçişleri komisyonları raporları (2/605) (S. Sayısı: 311) (1) 

(1) 311 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 8 inci sırada yer alan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 
1993 Yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üye
likleri Seçimlerinin Ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve İçişleri komisyonları raporlarının görü
şülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma

sını kabul edenler... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Hay Hay 
Karar yetersayısı aranacaktır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
15.10'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum, 

Kapanma Saati 14.55 

• • ' ' • o 1 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.10 

BAŞKAN — Başlcanvckilİ Fehmi Işıldar 
KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Işılay Saygın (İzmir) 

—————— o—: 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum 

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

12. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 Yılı Haziran ve Kasım 
Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Erte
lenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa ve İçişleri komisyonları raporları (2/605) (S. Sayısı: 311) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususu oylanırken karar yetersayısı istenmiş, 

karar yetersayısı bulunamadığı için bir süre ara verilmişti. Şimdi tekrar oylamaya geçerken ka
rar yetersayısı arayacağız. 

Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunması kabul 
edilmemiştir. 
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Teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılacaktır. Gruplar adına İçtüzüğe göre 20'şer daki
ka, şahısları adına da iki üyeye 10 ar dakika söz verilecektir. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Gökçek, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 arkadaşının vermiş olduğu belediye meclisi üyelik
lerinin ve belediye başkanlarının seçiminin ertelenmesiyle ilgili olan teklifin, daha önce Türki
ye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda görüşüldüğünü, öyle zannediyorum herkes 
biliyor. 

Anayasa komisyonundaki ilk görüşmelerde, yani geçen sene yapılan, haziran seçimlerin
den ve kasım seçimlerinden önce yapılan görüşmelerde, bu konu gündeme geldiğinde, komis
yonda yapılan görüşmelerde şunu söyledik, dedik ki : "6 ay, 9 ay kalmış dönemlerde seçim 
yapmak yanlıştır. Bu seçimleri normal şartlarda 1993 martına ertelemek gerekir." 

Mantıkî gerekçesi de vardır : 9 ayda bir belediye başkanı, belediye başkanlığı yapamaz. 
O dönemde, özellikle, bu söylemiş olduğumuz fikre, Sayın DYP mensubu arkadaşlarımız 

ve SHP'Ii arkadaşlarımız karşı çıktılar, "Normal olarak bu seçimlerin yapılması lazım" dedi
ler. Haziran seçimlerinden sonra, 1 kasım seçimleri yapıldı... 1 kasım seçimleri sonucu, maale1 

sef, iktidarın istediği gibi çıkmadı. Bu seçimlerde Refah Partisi İstanbul'da yüzdd 28, Türkiye 
genelinde yüzde 24,5 öy aldı. Bilahara, tekrar ertelenen, daha doğrusu itiraz neticesi yenilenen 
bir seçim oldu, Tokat Başçiftlik'te, Tokat Başçiftlik'teki seçimler, küçük bir ilçe olması dolayı
sıyla iktidarın bütün nimetlerinden de nasibini aldı... Dozerler, kepçeler yolları ikinci defa ya
rıya kadar getirdi, bol miktarda insan geçici olarak işe alındı. Buna rağmen, yapılan seçimler
de, ilk seçimde Refah Partisi seçimi 25 oyla almış iken, ikinci seçimde 150 fark attı. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Hiç kimse işe alınmadı. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Kalkıp cevap verirsiniz efendim, cevap verirsiniz. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Alınmadı kimse, cevabını sen ver. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Dolayısıyla, mevcut olan bu seçimlerin neticesinde, 

iktidarı çok ciddî anlamda bir endişe aldı. Bu endişe neticesinde, baktılar ki, 6 haziranda tek
rar bir defa daha seçimler yapılırsa, Refah Partisi, doğrudan doğruya, Türkiye genelinde se
çimleri bir daha alacak. Mart seçimlerine de tam... (DYP (!) ve RP sıralarından alkışlar) Te
şekkür ediyorum alkışlarınızdan dolayı, sağolun. Devamlı olarak anket yaptırıyorsunuz, yap
tırılan anketlerde, özellikle Doğru Yol Partisi sık sık birinci parti çıkıyor; zaman zaman da ANAP 
birinci parti çıkıyor; fakat işin enteresan tarafı şudur : Bu seçimlerde ANAP'Iı arkadaşlarımız 
da erteleme konusunda sizinle birlikte hareket etme noktasında. Yapılan anketlere rağmen, hep 
birinci çıkmanıza rağmen, nedense bu seçimlerden kaçmayı kendinize uygun gördünüz! 

Biz bu kanunun adını, aslında erteleme kanunu falan olarak kabul etmiyoruz. Bu kanu
nun adı, resmen, seçimden kaçma kanunudur! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen niye kaçtın MÇP'den?! 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Eğer, arkadaşlarımızın itirazı haklı olmuş olsaydı, da

ha önce Anayasa komisyonunda bu husus konuşulduğunda arkadaşlarımız karşı çıkmazlardı. 
Eğer, bu yapılan iş doğru bir işse, neden o gün yapılmıyor da bugün yapılıyor? Normal seçim 
neticelerinden başka hiçbir gerekçe kalıyor mu? Yani, vicdanlı olan bir insanın objektif şart
larda, bunu kabul etmemesi mümkün değil; ama, politik nedenlerden dolayı kabul etmezsiniz, 
buna bir şey diyemeyiz. 

— 250 — 



T.B.M.M. B : 73 24 . 2 . 1993 O : 2 ,' 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞIJU (Zonguldak) — Martta seçim var... 
t. MELtH GÖKÇEK (Devamla) — O bakımdan, bu mevcut olan kanun'hakkında müs

pet oy vermemiz mümkün değil. Seçimden kaçma kanununu (!) reddetmek istiyoruz, reddedi
yoruz. Değerli üye arkadaşlarımdan da, demokrasinin gereği olan şu seçimlerden, şu dönem
de, bizim söylediğimiz sözleri hiç olmazsa yalanlama pahasına vazgeçip, "evet, haydi bakalım, 
gelin şu seçimi yapalım" demeleri lazım. Korkunun ecele faydası yok!.. Bundan kaçsamz, martta 
tekrar seçim var; öyle zannediyorum, o zaman da o seçimlerin, bir başka nedenden dolayı, er
telenmesini isteyebilirsiniz. O bakımdan, bugünden, gelin bu seçimi yapalım, Hiç olmazsa, de
yin ki, bizim Öyle bir niyetimiz yok; bizim gerçek niyetimiz, samimiyettir deyin, biz de buna 
inanalım. • 

Değerli üyelere saygılarımı sunuyorum, sağolun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Teklifin tümü Üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu

nun Değişik 29 uncu Maddesinin son fıkrasına ilave yapılması ve aynı kanuna bir geçici madde 
eklenmesi; belediye kanununun değişik 93 üncü maddesine bir fıkra eklenmesi; büyükşehii- be
lediyelerinin yönetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 
kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun değişik 29 uncu maddesinin son fıkrasına aşa
ğıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, mahallî idareler genel seçimine bir yıldan az bir süre kalmışsa, mahallî idareler 
seçimi yapılmaz" 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüsamettin Korku-
tata; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Koirkutata. 
RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; belediye başkan ve meclis üyeleri seçimlerinin bir yıl ertelenmesi burada söz konu
su. Arkadaşımız, tümü üzerinde meseleye değindi; bende, geneli üzerindeki görüşlerden çok 
farklı bir şey arz etmeyeceğim. Bu kanunun görüşmelerinin üzerinden daha bir yıl geçmedi. 
Bir yıldan az bir zaman evvel bu kanun çıkarılırken; yani, mahallî idareler seçiminin altı ayda 
bir yapılması söz konusu iken, biz o zaman itiraz da ettik; fakat arkadaşlar, "illa bu böyle 
olacak" dediler ve "seçimi böyle toplu hale getirirsek bundan, hem arkadaşlarımız hem mem
leketimiz istifade eder, vatanı kurtaran tek şey budur" dediler. "Neden?" dedik; gerekçe ola
rak, dediler ki: "Efendim, seçimler ikide bir yapıldığı zaman milletvekülerimiz Türkiye'ye da
ğılıyor. Her hafta bir seçim var... Her hafta bir seçim olunca da, arkadaşlarımız dağılıyor, Meclisi 
toparlayamıyoruz; birçok meselenin üzerine gidemiyor ve asıl temel görevimiz olan 
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fonksiyonlarımızı yerine getiremiyoruz. Onun için, mutlaka seçimler toplu halde yapılmalı ki, 
bütün arkadaşlar, işte o bir hafta veya beş gün içinde giderler, seçim bölgelerine dağılırlar, on
dan sonra gelirler ve aslî görevlerine dönerler." 

Gördük ki, maalesef, aradan geçen zaman içinde iki defa seçim yapıldı; baktık ki, Meclis, 
asli görevini, maalesef, yine aksatıyor, yine derli toplu olamıyoruz. 

Hükümetin, koalisyon ortaklarının cidden üzerinde durduğu kanunların görüşülmesi sı
rasında bile ikide bir arkadaşlarımızı evden çağırıyoruz. Muhalefet bir önerge veriyor veya iti
raz ediyor; bir daha bir 15 DAKİKA ARA; böyle fasılalarla gidiyor. Hele hele ciddi olarak 
üzerinde durulmayan konularda, hiç de derleme toparlama olmuyor; yani bu teklifin ertelen
mesinin temelinde, daha derli toplu hale getirilmesinin temelinde bu gerekçeler vardı; bu ge
rekçeler, maalesef, yerine getirilemedi. 

Bugün, haziran ve kasım aylarında yapılması gereken mahalli seçimlerin ertelenmesini is
tiyoruz. Tabiî ki, bu teklif komisyonlarda görüşüldü ve genel hale getirildi. Aslında ilk gelen 
teklifte, "bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmesi" şeklinde ise de, 1580 sayılı Kanunun 
93 üncü maddesi, "bir yıl kala ertelenmesi" olarak değiştirildi: yani bundan sonraki bütün 
seçimlerde bu hüküm söz konusu. 

Aslında buna biz genelde itiraz etmiyoruz; ama şekil olarak itiraz ediyoruz ve samimi ola
rak bir itirafta bulunmak istiyorum. Gerçekten, 1580 sayılı Kanun, ölmüş bir kanundur. Bunu 
müteaddit defalar söyledik. Belediyeler bu kanunla yürüyemiyor; hâlâ tavuktan, keçiden, inekten 
bahseden bir kanundur. Kanunun bu yönüne dokunmuyoruz: ama seçimlerle, bizim menfaat-
larımızla paralel olan şeyde de, "Aman Hüsamettin, çabuk bitir sözlerini ve in" sesleri kulağı
mıza kadar geliyor. Neden?.. Bu teklifi bir an önce görüşüp, teklif yasalaşsın diyoruz; nasıl 
olursa olsun, önemli değil. 

Bu konuların üzerine ciddi olarak gitmemiz lazım. Meseleleri, komisyonlarda da, Meclis
te de ciddi olarak incelememiz lazım; gerçekten bir yıl ertelensin mi, ertelenmesin mi? Zama
nında bu çalışmayı yapmadığımızdan bir ay sonra, altı ay sonra veya bir yıl sonra yeniden aynı 
kanunu Meclise getirmekle, hem Meclisi hem de komisyonları işgal etmiş oluyoruz. Bugün içişleri 
Komisyonunda da, bakıyoruz ki, üç ay evvel komisyondan geçen bir mesele, üç ay sonra "bir 
fıkra eklenmesi, bir fıkra çıkarılması" şeklinde bir daha geliyor. 

Kanunları yaparken, kamuoyundan gerekli bilgiler alındıktan sonra, komisyonlarda ciddî 
bir tasarı haline getirerek Genel Kurula sunalım veyahut da Genel Kurulda ciddî şekilde mese
leyi inceleyelim, kararımızı verelim. Biraz uzun süreli olsun ki, aynı şeyler kısır döngü içinde 
buraya gelip gitmesin. 

Teşekkür ediyorum. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Tasarı değil, teklif. 
BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Korkutata. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; haziran ve kasım aylarında yapılacak belediye başkanlıkları ile belediye meclisi üye
likleri seçimlerinin ertelenmesine dair teklifi görüşüyoruz. 

Burada söz almak istemiyordum; ancak, benden önce konuşan Refah Partisi temsilcisi ar
kadaşımızın, Anavatan Partisinin de bu teklife katıldığı şeklinde ki ifadesi üzerine söz aldım. 
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öncelikle şunu beyan etmek istiyorum ki, Anavatan Partisi her zaman, her koşulda seçi
me hazırdır; hiç böyle bir şey yoktur ve her zaman seçime taraftarız. Ancak, gerçekten, mem
leketimizin şartları dikkat nazara alındığında, bu Hükümet döneminde memleketin karmaka
rışık olan durumu, bir de seçim sathı mailine girildiği zaman, daha da karışık duruma girecektir. 

Benim temennim şudur : Bu seçimler haziran, kasım aylarında olmazsa, 26 Mart 1994'te 
mutlaka olacaktır, önemli olan, o zaman yapılacak seçimlerin, hakilcaten objektif kurallara 
göre yapılması, hakikaten halk iradesinin tam olarak yansımasının sağlanması gerekiyor. Son 
kasım ayında yapılan seçimlerde gördüğümüz bir iki nokta, halk iradesinin, tam manasıyla 
seçim sandığına yansımasını engelledi. Şahsen gördüğüm için söylüyorum; bunlardan bir ta
nesi istanbul'da sandıklarda mükerrer oy kullanılmıştır ve bunun mutlaka önlenmesi gerek
mektedir. Bir bölgede oturan vatandaş topluluğu, icabında, kalkıp diğer bölgede oy kullana
bilmektedir ve gidip bunu kontrol ettiğimiz zaman, da, ne gariptir ki, o bölgedeki muhtarlar
dan, ikamet belgesi alıp, seçim kütüklerinde ismini bulabilmektedir! bu, çok enteresan bir du
rum... Bunu yapanların-bunları kim yapıyorsa-ortaya çıkması lazım. 

Diğer husus da şudur : Geçen seçimlerde Hükümetin aldığı 4,5 günlük tatil kararı, fevka
lade talihsiz bir karar olmuştur. Böylece, vatandaşlarımızın bir kısmının oy sandığına gitme
mesi -ve dolayısıyla bildiğiniz gibi, seçimlere 1 milyon 200 bin kişi katılacakken, 647 bin civa
rında bir katılım olması- neticesi hasıl olmuştur. 

Ben, bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maruflu. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Yusuf Bozkurt özal. , 
Sizde mi istiyorsunuz Sayın Keçeciler? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Kaydediyoruz efendim. 
Buyurun Sayın özal. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Kürsüye gelinceye kadar 1 dakikası geçti. 
BAŞKAN — Sayın özal, süresinin 5 dakika olduğunu zaten biliyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: genel se

çimlerle ilgili olarak, Anayasamızın ilgili maddeleri, genel seçimlerin, ancak ve ancak savaş 
halinde ertelenebileceği hükmünü koymuştur; tabiatıyla ara seçimlerle ilgili böyle bir hüküm 
Anayasada yoktur. Ancak, Anayasanın ruhuna dikkat edilirse, demokrasinin esasının da se
çim olduğu kabul edilirse, seçimlerin ertelenmesi demek, esas itibariyle, hakkı olmayan kişile
rin belirli yerlerde görev yapması demektir. Yani, seçimin ertelenmesi, demokrasinin ertelen
mesi demektir; demokrasinin belli bir süre için askıya alınması anlamına gelir. 

Aslında, seçimleri erken yapalım derseniz, varız; Anayasada da bununla ilgili değişiklik 
yapalım derseniz, ona da varız. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bağımsız olarak mı? Partiniz yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bağımsız olarak varız, beğımsız olarak varım 

ve benim gibi düşünen arkadaşlar da var... 
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Seçimlerin erken yapılması demek, seçilmiş kişilerin, haklarından vazgeçmesi veya onla
rın hakkını kullanan Millet Meclisinin... Nitekim, biliyorsunuz, bu daha önce de yapılmıştır; 
Millet Meclisi bir karar alıp, mahallî idareler genel seçimlerini erken yapmaya kalkmış, Anaya
sa Mahkemesi "siz bunu yapamazsınız, böyle bir şeyi erkene almaya yetkiniz yoktur" demiştir. 

Şimdi, erkene almaya bile yetkiniz olmadığını söyleyen Anayasa Mahkemesi, her halde 
erteleme konusunda çok daha net konuşur... Yani, şiz orada, hakkı olmayan kişilerin, seçim 
yapmadan daha uzun süre görevde kalmalarını sağlayacaksınız, yerine insanlar tayin edeceksi
niz ve bunu demokrasi adına yapacaksınız! bunu anlamak mümkün değildir... Yani, mademki 
demokrasinin esası seçimdir, halkın iradesinin belirmesidir, halkın iradesini niçin geciktiriyor
sunuz; neden bunu yapıyorsunuz? Yani, bilhassa "demokratik hak ve hürriyetleri getireceğiz" 
diye, bar bar bağıran ve geldiği zaman ekonomik meseleleri bir tarafa itip, vatandaşı böyle bir 
nevi "demokratik gerçekleri su yüzüne çıkaracağız" diye inandıran, inandırmaya da devam 
etmeye çalışan iki partinin böyle bir şeyi yapmasını anlamak mümkün değildir. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Siz parti kurun da, seçimlere girin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Dolayısıyla, bu yaptığınız, çifte standarttır; ya

ni, demokrasiye ne kadar inandığınızın, bir nevi tescilidir. Bunu getirenlerin, demokrasiye faz
la inancı olduklarına ben kani değilim. 

Esas itibariyle, halk tarafından seçilen kişiler, belirli bir süre için seçilirler; doğrusu, ne 
bu süreyi erkene almak ne de geciktirmektir, tşin doğrusu budur: ama Anayasamıza belirli hü
kümler konmuştur ve denmiştir ki, "seçimler savaş halinde ertelenebilir veya Meclis kararıyla 
öne alınabilir." Ama Meclis kararıyla bu şekilde birtakım oyunlarla seçimlerin ertelenmesi müm
kün değildir. Bunu yaparsanız ne olur? Memleketimizde demokrasi anlayışına leke sürersiniz, 
yapacağınız budur; bunun hiçbir şekilde, hiçbir faydası yoktur, olacağına da inanmıyorum; 
ama bu çoğunluk buraya gelir; bu çoğunluk, demokrasi anlayışımızı başka türlü yorumlar, on
dan sonra da halkın önüne giderek, "biz demokratik insanlarız, biz Türkiye'de insan hakları
nı getireceğiz, demokratik hakları getireceğiz" diye de bar bar bağırır; kimse de inanmaz, inan
mayacaklardır da. ,. 

Siz, bu seçimleri niçin erteliyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Refah Partisinden mi kor
kuyorsunuz?! • • • • , ' 

CEMÂL ŞAHİN (Çorum) — Siz, onlarla birleşin diye yapıyoruz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben bağımsızım, olabilir. Gerçi Refah Partisi 

temsilcisi de çıktı dedi ki, "biz buna katılacağız." Onu da anlamak mümkün değil. 

Sözlerime son verirken şunu ifade ediyorum : Bu kanun teklifinin bu şekilde çıkarılması, 
Anayasanın ruhuna aykırıdır; belki sözüne değil; ama ruhuna aykırıdır; demokratik teamülle
re aykırıdır; demokratik düşünen insanların düşünce tarzına aykırıdır ve burada buna oy ve
renlere de dikkat edeceğim, acaba kimler oy verecek; ondan sonra da çıkıp, demokrasi için 
konuşacaklar?! 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın'Özal. 
Şahsı adına ikinci konuşmayı yapmak üzere Sayın Keçeciler, buyurun efendim. 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri: ger
çekten, mahallî idareler seçimlerinin senede iki defa yapılmasını öngören kanunda değişiktik 
yaparak, genel mahallî idareler seçimlerine bir yıl kala, belediye başkanlığı, belediye meclis 
üyeliği seçimlerinin yapılmamasını öngören bu kanun teklifine* geneli itibariyle katılmamak 
mümkün değil. Çünkü, aksi takdirde, her altı ayda bir seçim olmakta, her yıl seçim olmakta, 
iktidarlar da bu seçimler sebebiyle ülke yönetiminde yanlış kararlar vermekte, özellikle ekono
mik yönetimde bir seçim ekonomisi, idaresi, memlekete hâkim olmaktadır. 

Vaktiyle biz bunu gördüğümüz için, seçimlerin senede bir defada yapılmasını öngören bir 
kanunu çıkarmış, Yüce Meclisten geçirmiştik; bunun Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla bu
günkü İktidar partileri Anayasa Mahkemesine başvurup kanunu iptal ettirmişlerdi. 

Geçen sene "senede iki defa yapılsın" diye bu kanun değiştirildi. Benim burada tenkit 
etmek istediğim asıl konu, odur. Yani, geçen sene bu tarihlerde biz bu kanunu Yüce Meclisten 
geçirdik ve dedik ki, senede iki defa seçim yapılsın, haziran ve kasım aylarında. Oraya ilave 
edebilirdik, seçimlere bir yıl kala seçimler yapılmaz, denilebilirdi; böylece de, her seçim arefe-
sinde seçim kanunları değiştirilmemiş olurdu. Yani, geçen sene İktidarın sevk ettiği kanunda 
bir eksiklik vardı ve bu eksiklik bu yıl seçim yaklaşınca tamamlanmak isteniyor; tabiî, o za
man herkesin aklına birtakım sualler geliyor : "Acaba, iktidar partileri seçimden kaçmak mı 
istiyorlar? bu sene seçimi niye yapmak istemiyorlar?" gibi sualler akla geliyor. 

O halde, yapılacak şey; Türkiye'nin seçim sistemini, daha doğrusu, siyasî seçimlerini, hem 
genel seçimleri hem mahallî idare seçimlerini çok sağlıklı bir düzene bağlamak ve her seçimin 
arifesinde bunları düşünüp yeniden tanzim etmekten kurtulmaktır. Aksi takdirde, seçim at
mosferiyle düşünüp tanzim etme arzusu hâkim oluyor ve bu arada yanlışlıklar yapılabiliyor. 
Yanlışlıkların yapılamayacağı bir vasatta bu meseleleri düşünüp tanzim etmek daha uygun olurdu 
diye düşünüyorum. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Keçeciler. 
ALt OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum efendim? 
BAŞKAN — Efendim 1 inci madde üzerinde iki kişi konuştuğu için artık söz veremiyoruz. 
Madde Üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 311 Kanun Teklifinin Madde Tin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif 

ederiz. 
Yusuf Bozkurt özal Hüseyin Aksoy Mehmet Keçeciler 

Malatya Eskişehir Konya 
Gürol Soylu Engin Güner 

istanbul istanbul 

Gerekçe : Seçimlerin iktidarca geriye alınması, her türlü demokratik teamüle aykırıdır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan seçimlerin ertelenmesiyle ilgili teklifin 1 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Ancak, mahallî idareler genel seçimine üç aydan az bfr süre kalmışsa, mahallî idareler 

seçimi yapılmaz" 
Lütfü Esengün Cevat Ayhan Salih Kapusuz 

Erzurum Sakarya Kayseri 
Şinasi Yavuz Mehmet Elkatmtş 

Erzurum Nevşehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı teklifin 1 inci maddesine aşağıdaki şeklin eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. , 
Lütfü Esengün Cevat Ayhan Musa Demirci 

Erzurum Sakarya Sivas 
. Ökkeş Şendiller Salih Kapusuz Mehmet Elkatmış 

Kahramanmaraş Kayseri Nevşehir 
"Belediye başkanlığına, bu süre içinde en son belediye başkan vekilliği görevini yürütmüş olan 
başkanvekili vekâlet eder." 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (sıra sayısı 3U) Mahallî Seçimler Kanununun 1 inci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Ancak mahallî idareler genel seçimine altı aydan az bir süre kalmışsa mahallî idareler 

seçimi yapılmaz" 
Lütfü Esengün Cevat Ayhan Hüsamettin Korkutata 

Erzurum Sakarya Bingöl 
Şinasi Yavuz Mehmet Elkatmış Salih Kapusuz 

Erzurum Nevşehir Kayseri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 311 kanun teklifinin madde-1'in teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. < . 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güner. 
ENGtN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

yasa teklifinin 1 inci maddesinin, yani 1993 yılı haziran ve kasım aylarında yapılması öngörü
len belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri seçiminin, 1994 yılında yapılacak olan 
mahallî idareler genel seçimiyle birlişterilmesi konusunda önerge vermiş bulunoyuruz. Çünkü, 
biraz önce arkadaşlarımızın da haklı olarak izah ettikleri gibi, her seçim öncesinde Seçim Ka-. 
nununda değişiklik yapılması, demokrasinin uygulaması alanında kamuoyunda, vatandaşta ve 
herkeste büyük şüpheler uyandırmakta, demokrasinin işleyişini ciddî biçimde zedelemektedir. 
Bu konuyu, temel ilke açısından ele alarak incelediğimizde, bu sonuca hiç kimsenin itiraz et
mesini mümkün görmüyorum. Gerçekten de, her seçim öncesi, yapılan bu gibi değişiklikler, 
vatandaşın kafasında çeşitli sorular yaratmakta, kendisinin demokrasiye katılımı konusunda 
şüpheler uyandırmaktadır. İşin doğrusu, memleketi sürekli olarak seçim atmosferinde tutmak, 
elbette değildir; bunun düzeltilmesi gerekir. Bundan dolayı da, zamanında, bütün bu seçimle
rin birleştirilerek aynı anda yapılmasını bizler teklif etmiştik. Ancak, bundan önce yapılan uy
gulamalar, hep bu şekilde, seçim kanunlarıyla oynanmak suretiyle yapıldı. 

tşin başka bir sakıncalı yönü de, yeni kurulmuş olan belediyelerin bu şekilde seçimle işba
şına gelecek kişilerden yoksun olarak idare edilmesidir id, bu da büyük bir boşluk doğuracak. 
Atamalar suretiyle tayin edilecek kimselerin idaresiyle seçilmiş kimselerin idaresi arasındaki 
farkı en başta bizlerin çok iyi bilmesi gerekir. Bu da, demokrasimize vurulabilecek olan diğer 
ikinci bir darbedir. Biz, bütün bunlardan dolayı, seçimlerin zaten ertelenmesi, biraz önce de 
belirtildiği gibi, özellikle genel seçimler konusunda -Anayasamızda da yer almıştır- seçimlerin 
ertelenmesinin milletin iradesine, hür düşüncesini açıklamasına yapılmış bir kısıtlama olduğu 
yorumu getirilmiştir ki, bu bakımdan da seçimlerin ertelenmesi, son derece sakıncalıdır. 

Ben diğer konulara girmek istemiyorum, tşte, şu parti veyahut bu parti şu anda daha avan
tajlıdır, bundan Hükümet çekinmektedir, bu bakımdan seçimleri ertelemektedir. Hiç şüphesiz 
işin asıl sebebi de budur. Hükümetin içinde bulunduğu durumda bu seçimleri ertelemesini kendi 
açılarından doğal İcarşılamak lazımdır; ancak, kendisini zayıf hissettiği anlarda her hükümet 
seçim kanununya oynar, bunu ertelemeye kalkarsa, hiç hüphesiz millet de bundan gerekli so
nuçlan çıkarır, ilerdeki ilk seçimlerde de onun cevabım en uygun biçimde verir. Bütün bu ne
denlerle biz bu 1 inci maddenin bu kanun metninden çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Güner. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan seçimlerin ertelenmesiyle ilgili teklifin 1 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Ancak, mahallî idareler genel seçimine üç aydan az bir süre kalmışsa mahallî idareler 

seçimi yapılmaz." 
Lütfü Esengün (Erzurum) ve 

arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. * 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. ' , • 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan sıra sayısı 311 Mahallî Seçimler Kanununun 1 inci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Ancak, mahallî idareler genel seçimine altı aydan az bir süre kalmışsa, mahallî idareler 

seçimi yapılmaz." 
Lütfü Esengün (Erzurum) ve 

arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) ~ Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı Teklifin 1 inci maddesine aşağıdaki cümlenin eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Lütfü Esengün (Erzurum) ve 

> arkadaşları 
"Belediye başkanlığına bu süre içerisinde en son belediye başkanvekilliği görevini yürüt

müş olan başkanvekili vekâlet eder." 
V 

BAŞKAN —• önergeye Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

' Başkanım. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor mu? 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

belediye başkanlıklarının boşalmasıyla ilgili seçimlerin ertelenmesi hakkındaki Kanunun 1 in
ci maddesi üzerindeki önergemle ilgili fikirlerimi arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de nedense -1980'den sonra alışkanlık haline geldi- hemen her 
yıl seçim kanunlarında değişiklik yapıyoruz. Maalesef, bunu Türkiye'de Anavatan İktidarı baş
lattı. Bu İktidar, yani muhalefette olduğu yıllarda en çok şikâyet edendi. Şimdi, daha bir yılını 
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yeni doldurulmuşken ikinci seçim kanunu tadilatını getirdi. 1991 yılı seçimlerine girerken, biz 
Anavatanı ve Anavatanın uzun süre başkanlığını yapan sayın özaPı, 13 defa seçim kanunlannı 
değiştirmiş olmakla suçlardık, itham ederdik ve seçim düzenini alt üst ettiğini halka şikâyet ederdik. 
Şimdi ise, bu İktidar daha bir yılını yeni doldurmuşken ikinci değişikliğini getirdi... Demek İd, 
Anavatana ait zannettiğimiz bazı rekorları (!) siz daha çabuk kıracaksınız, tebrik ederizi 

Muhterem arkadaşlar, bir belediye başkanlığı boşalıyor, bir yıl onu, o makamı askıda tu
tuyorsunuz; halkın seçtiği, güven duyduğu, kendini yönetmesini istediği bir makamı askıda tu
tuyorsunuz... Sizin birtakım partizan gayelerle tayin ettiğiniz -müteakip maddede vardır- vali
nin nezaretinde, adeta kapı kitleyerek, metazori şekilde yapacağınız bir başkanvekilliği seçi
miyle belediyeyi bir yıl idare edeceksiniz... 

Millet de buna karşı olacaktır, bunu da şikâyet edeceğiz, onun için bu önergeyi' verdik. 
Hiç olmazsa, bunu, çok daha kısa bir süreye inhisar ettirir, altı ay veya üç ay gibi bir süreye 
inhisar ettirin diye bunu dile getirdik. 

Belediyeler, halkın günlük hizmetlerini yapan yerlerdir. Buralarda hizmetlerin iyi yapıldı
ğını halk, ancak seçim yoluyla denetler ve seçimle güven tazelediği kimselere emanet edebilir. 
Bunu bu şekilde dejenere etmeye kimsenin hakkı yok. 

Üstelik, "mahallî yönetimlere geniş yetki vereceğiz, mahallinden yönetim anlayışını 
geliştireceğiz" diyen bir zihniyetin, vali nezaretinde -adeta bir örfi idare komutanının nezare
tinde gibi- belediye meclisi üyelerini toplayıp, "hadi bakalım şurada bir başkanvekili seçin" 
diye emreder gibi başkanvekili seçilmesini öngören bir kanunu buraya getirmiş olmasını üzün
tüyle karşılıyorum. 

Bu düşüncelerimi arz eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü mad
desinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

"Belediye başkanının izin, hastalık veya görevle görev yerinden ayrılması hallerinde baş
kan kendisine bu süre içinde vekâlet etmek üzere bir meclis üyesini başkanvekili olarak görev
lendirir. Belediye başkanlığının boşaldığı veya başkanın görevden uzaklaştırıldığı hallerde, be
lediye meclisinin on gün içinde toplanması vali tarafından sağlanır. Bu toplantıda meclis, katı
lanların salt çoğunluğunun gizli oyuyla bir başkanvekili seçer. Başkanvekili yeni başkan seçi
linceye veya görevden uzaklaştırılmış olan başkan görevine dönünceye kadar görev yapar." 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Algan Haca-
loğlu, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşünü kısaca belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepi
nize saygılarımı sunuyorum. 
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Biz, biraz evvel oylanan ve 1993 takviminde yapılması yer alan ara seçimlerin ertelenme
siyle ilgili 1 inci maddede Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak aleyhte oy kullandık, ancak, 
şu anda görüşmekte olduğumuz, belediyelerin ilgili ciddî bir eksikliği çok olumlu bir çevçeve-
de tamamlayan, yerel yönetimlerde, atamayla değil, seçilmiş meclis üyelerinin erklerine, siyasî 
tercihlerini kullanarak, boşalmış bulunan başkanlık için vekil veyahut da yerini dolduracak 
kişiyi seçme hakkını veren 2 nci maddeye olumlu baktığımızı belirtmek istiyorum. 

Kanaatimizce, Parlamentomuz, yasa çalışmaları içinde birçok konuya, kopuk ve sadece 
o anda belirli bir konuda, belirli bir boşluğu doldurmak için, kısmî yaklaşımlarla, zaman za
man olayın bütünlüğünü kaybederek yaklaşmaktadır. 

Esasında, Türkiye'nin, çok ciddî bir şekilde, idarede reforma, idarî reforma, idarî yapı
lanmada bir yenileşmeye ihtiyacı vardır. Bu hususu, bu kürsüde, değişik grupların temsilcileri, 
değişik platformlarda sık sık dile getirmişlerdir; ama nedense bugüne kadar, demokrasilerin 
temeli olan yerel yönetimlerin ilgili olarak, yeni ve etkin bir yapıyı içerecek, yerel yönetimlerin 
iktidarlara vesayetini, ilçe belediyelerinin de ana kent belediyelerine vesayetini ortadan kaldı
racak, yetkilerini artırırken, onları, o yetkilerini yerine getirmelerini sağlayacak yaptırımlarla 
donatacak çerçevede konuya yaklaşmıyoruz. Buna karşın, Hükümetimizin, bir süredir istan
bul tüne ilişkin değişik bir yapı anlayışını amaçlayan bir çalışma yaptırdığını, gazetelerden iz
lemekteydik ve en son da birkaç hafta evvel de, değerli sayın İstanbul Valisinin düzenlediği 
bir kokteylde bazı ayrıntılarına muttali olduk. 

Hükümetimiz ve Hükümetimizi oluşturan koalisyon partileri, bir taraftan, bu maddede 
özünü bulan ve belirli şekilde bir noktada demokratikleşmeyi hedef alan iyileştirmeleri günde
me getirirken, diğer tarafta, İstanbul gibi, Türkiye'nin en önemli bölgesinin yönetimine ilişkin 
getirdiği bir modelde, tamamen farklı bir yaklaşımı Ortaya koymakta ve yerel yönetimlerin, 
seçimle gelen kişilerinin yönetimlerde etkinlik kazanması ilkesini göz ardı ederek, valilik, kay
makamlık sisteminin -yerel yönetimlerde, il yönetimlerinde- erkini, etkinliğini artıran bir çalış
mayı önümüze getirmekte. 

Ben, sadece bu kadarını vurgulamak, huzurunuza getirmek, dikkatinize sunmak için, bu 
madde kapsamında, sadece bu hususları dile getirmek isdedim. 

Ülkemizin, çok acil olarak, demokratik yönetimi ilke edinecek, hedef alacak; seçilenlerin, 
seçimle gelenlerin yönetimlerde öne çıkmasını sağlayacak bir modelin arayışı içinde olmamız 
gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına burada tekrar vurgulamak istiyorum. 

Bu maddeye olumlu oy kullanacağımızı belirtiyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hacaloğlu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Değerli Başkan, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin muhterem üyeleri; önümüzde bulunan kanun teklifinin 2 nci maddesi 
üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. He
pinizi hürmetle selamlarım. 

Bu kanun teklifi aceleye getirildi ve gündemde bekleyen diğer kanun tasarı ve tekliflerinin 
önüne bir anda geçirilip müzakereye başlandı. Bu gibi hallerde, hiç olmazsa, teklif metninin 
içerisinde değiştirilen kanunun maddelerinin de dercedilmiş bulunması çok iyi olur. Haber alıp, 
üzerinde çalışma imkânı bulacak kadar zamanımızın olmadığı bu kısa dönemde, bu eksikliğin 
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aasını çekiyoruz. Şu halde, içtüzük değişikliği ile ilgili çalışmaların yapıldığı bir zamanda, Kanun 
teklif ve tasarılarıyla ilgili olarak hazırlanan metinlere, değiştirilen kanun metinlerinin de kon
masının usul haline getirilmesi gerektiğini şimdiden hatırlatıyorum. 

Bu kanun teklifinin maksadının, İktidarın, açıkça yapılacak olan haziran ve kasım ayı se
çimlerinden kaçmak isteği olduğu görülmektedir. Bir taraftan bu kanun teklifi getiriliyor, di
ğer taraftan da -gazetelerin haberlerine göre- milyarlarca lira harcanarak, kamuoyu yoklama
ları yapılıyor. Hani, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" hikâyesi!.. Mademki kamuoyu yok
lamalarına ihtiyacımız var, öyleyse bu seçimden niye kaçıyorsunuz? Bunu anlamak mümkün 
değildir. 

Kanun teklifinin başlığından anlıyoruz ki, bir erteleme var seçimden kaçma var; ama, teklif 
metninin içerisinde, şimdi müzakere ettiğimiz 2 nci madde gibi, teknik bir madde de var. Ney
miş bu madde? 93 üncü madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, o maddeye, bi
rinci fıkra yerine geçmek üzere, bu hüküm getiriliyor. İptal edilmiş olan maddeden bakiye ka
lan kısımla, getirilen teklif arasında bir mantık rabıtası yok; mevcut fıkralar başka hususları 
düzenliyor, getirdiğimiz madde ise başka bir hususta düzenleme getiriyor. 

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, "Mevcut atama usulünden sarfınazar edilerek, baş-
kanvekilİiğinin seçimle belirlenmesi uygun görülmüştür" deniyor; halbuki, bu buz gibi, bir atama 
maddesidir. Başka türlü izah edemezsiniz. Seçimler, Türkiye genelinde ve Türk vatandaşına 
arz edilen listelere göre yapılır. Bu ise, doğrudan doğruya, belediye meclisi içerisinden bir ata
madır. Burada, büyük bir yanlışlık vardır. 

Kanunlar, genel olarak tatbik edilmek için çıkarılır, ısrar edilir; ertelemek için değil, öy
leyse, Hükümeti teşkil eden partiler 'erteleme" lafı adı altında seçimden kaçmaktadırlar. 

Temsili demokrasinin temeli serbest seçimlerdir. Vatandaş, her kademede serbest seçimler 
yoluyla kendilerini yönetecek temsilcilerini seçerler. Seçimle ilgili temel kanunlar bu konuda 
gerekli düzenlemeyi yapmışlardır ve zaman zaman da yapılan seçimlerle, halkın irade izharına 
imkân tanınmıştır. Seçimi tehir, erteleme, hangi ismi koyarsanız koyunuz, bu imkânı vatanda
şın elinden almakta, demokrasinin temel kurallarına aykırı bir tutum içerisine girilmekte ve 
seçimden açıkça kaçılmaktadır. Bunları, yapılacak umumî seçimlerle bir araya toplamak ise, 
temsili demokrasi ve kübulün imkânlarını bertaraf etmektedir. Anayasayı, demokrasi prensip
lerini açıkça ihlâldir ve kanuna karşı hiledir. 

Bu sebeple, biz bu kanuna muhalifiz. Aynı paralelde, işte bu görüşülmekte olan 1580 sayı
lı Kanunun 93 üncü maddesine eklenen fıkra da anlamsızlaşmaktadır. Burada da, genel gerek
çede, demin söylediğim gibi, bir "atama" yerine, "seçim" zikredilmektedir; ama, bu bir seçim 
konusu değildir. Burada halk^eçim yapmıyor. 

Muhterem arkadaşlar, değerli parlamenterler, muhalefet olarak biz, bu 2 nci maddeyi, teknik 
olarak doğru görüyoruz. Tekbaşına böyle bir madde teklifi gelse, üzerinde olumlu oy kullana
biliriz; ama, bu bir kapkaççılıktır. Kendi efkârınızı hazırladığınız bir ortamda, böyle bir tek
nik maddeyle geçirmek suretiyle, toplayamadığınız, karar yetersayısını bulamadığınız Meclis
ten bunu da kaçırmak istiyorsunuz: yalnız seçimden kaçmak diğil... 

Binaenaley, biz burada diyoruz ki, düzeltilecek hüküm yalnız bu 2 nci maddede zikredilen 
başkanvekili maddesi değil; mesela, yeni büyükşehirlerin ihdası için bir şey düşünülüyor; ayrı
ca, İçişleri Bakanlığı, mahallî idareleri tanzim etmek üzere, yedi, sekiz tane kanun taslağı 
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hazırladığını, koskoca forumlar düzenleyerek ifade ediyor. Küçücük bir maddeyi, niye onların 
içerisinden kaçırıp da buraya getiriyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değildir. 

Neden, anlamak mümkün değildir? Çünkü, bu iktidarın mantığı tamamen ters çalışmak
tadır, partizan bir mantıkla çalışılmaktadır, Neden? Çünkü, bakılıyor ki, efkârıumumiye ken
di aleyhlerine değil, Refah Partisi aleyhine gelişiyor, derhal bu seçimlerden kaçılıyor. Daha ilk 
günlerde, 20 Ekim seçimini takip eden günlerde iki önemli olay yaşadık. Birisi Van, ötekisi 
Urfa Belediye başkanvekilligi konusu. Her iki belediyede, Urfa ve Van Belediye Meclislerince 
Başkanvekilleri seçilmiş, zamanın içişleri Bakanı tarafından onaylanmış, seçim yapılır yapıl
maz, bu Hükümet, başka hiçbir işi yokmuş gibi, evvela, tutmuş Eskişehir Cezaevini kapatmış, 
dağıtmış, işte bugünkü hadiseleri doğurmuş; arkasından Van ve Urfa Belediye Başkanvekille-
rini vazifeden azletmiş; yerine, tayinle, kendi partizan adamlarını getirmiştir. 

işte, huzursuzluğunun sebeplerini kendi elleriyle hazırlayan bu Hükümetin, gelip de baş
ka noktalarda şikâyetçi olması, anlaşılamaz. 

Muhterem arkadaşlar, bilesiniz ki, biz, bu genel görüşlerimiz çerçevesinde teklife karşı oy 
kullanacağımızı ifade ediyor, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın hatip. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal, buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 2 nci mad

denin, teklif metninden çıkarılması için önerge vermiş bulunuyoruz. 
Aslında, benden önceki konuşmacıların da belirttikleri gibi, bu madde, Anayasa Mahke

mesinin iptalinden doğan bir boşluğun doldurulması için konmuştur. Ancak, yeri burası mı
dır? Yeri burası değildir. Bir seçim erteleme kanun teklifinin içerisine bu maddeyi koyup, bir 
nevi katık malzemesi olarak kullanmak yakışık almaz. 

Aslında, daha önce de ifade ettiğim gibi -tümü üzerinde konuşma imkânım olmadı- tümü 
Anayasaya aykırı olduğu için, Anayasaya aykırı bir teklifin, maddelerinin de ayrı ayrı düşü
nülmesi mümkün değildir. Ancak, bu madde üzerinde de konuşmak gerekirse, şunları söyle
mek mümkün : 

2 nci maddede, "Belediye Başkanının izin, hastalık veya görevle görev yerinden ayrılması 
hallerinde, başkan kendisine bu süre içinde vekâlet etmek üzere bir meclis üyesini başkanvekili 
olarak görevlendirir. Belediye başkanlığının boşaldığı veya başkanın görevden uzaklaştırıldığı 
hallerde, belediye meclisinin on gün içinde toplanması vali tarafından sağlanır" denilmektedir. 

Niçin vali tarafından sağlanır? Bu meclis üyeleri kendi kendilerine toplanamazlar mı? Ya
ni, başlarına, illa merkezî hükümetin sopası mı gerekiyor? 

Bana sorarsanız, bir kere, bu maddenin ifadesi pek demokratik değildir. Seçimle gelmiş 
kişilerin başına, tayin edilmiş bir kimsenin, "ben toplarım" şeklinde gelmesi yanlıştır. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — O öyle değildir... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yanlıştır efendim, yanlıştır... Daha önceki mad

de de yanlış olduğundan, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir; bu da yanlıştır; onu söylü
yorum. Sonra, ben, bağımsız milletvekiliyim ve bağımsız milletvekili olarak fikrimi beyan edi
yorum, yanlış olduğunu söylüyorum. Siz de takdir ediyorsunuz ki, seçimle gelmiş kişileri, ta
yinle gelmiş kişiler idare etmez, Bu nasıl istir?!. 
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Ayrıca, "Belediye Başkanının izin, hastalık veya görevle görev yerinden ayrılması halle
rinde, ... yerine bir başkanvekili..." denilmekte, sonra da " ... Bu toplantıda meclis, katılanla
rın salt çoğunluğunun gizli oyuyla bir başkanvekili seçer*' deniliyor. 

Başkanvekilini meclis seçiyor, diğer taraftan da, belediye başkanı, herhangi bir şekilde, 
belediye hudutları haricine çıktığında, hasta olduğunda, görevden ayrılması halinde, yerine bi
risini, kendisi tayin ediyor. 

Bu da demokratik değildir. Mademki, seçilmiş kişilerin meclis olarak yetkileri vardır, baş- . 
kanvekilini niçin onlara seçtirmiyorsunuz da, belediye başkanına bırakıyorsunuz? Neden bu 
istenmiyor? Sebebi açık : Çünkü, belediye meclisinde diğer partililer de var onun için. Baş-
kanvekilinin atanması belediye başkanının hegemonyasında kalsın isteniyor. Yanlıştır... Baş
kanvekilini belediye meclisi seçer. 

Şunu ifade ediyorum : Mademki bu işin doğrusunu yapmaya geldiniz, bir kere şu lafı bı
rakalım : "Efendim, bu eskiden de böyleydi" Eskiden de böyle olabilir. Eskiden tek parti sis
temi vardı. Türkiye'de, 1946'dan sonra çok partili sisteme geçildi ve eskiden Anayasa değişikti... 

A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — sizin için de öyle değil miydi? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi biz onu söylemiyoruz. Zaten bu ûdet ol

du bakıyorum, "hapishanelerden adam kaçıyor' dendiğinde, "efendim, bizden evvel de 
kaçıyordu" deniyor. 

Siz ne diye duruyorsunuz ki, burada? İktidara gelmenizin üzerinden bir sene geçti... "biz
den evel de kaçıyordu, kaçmaya devam ediyorlar" deniliyor. 

Efendim, bunları bize söylemeyiniz, millete söyleyiniz; deyiniz ki, "Biz beceremiyoruz. 
Bizden evvel de vardı, bizim zamanımızda da var" İşte, erken seçime de gitmiyorsunuz, ertele- -
me yoluna gidiyorsunuz.... 

HACI FtLÎZ (Kırıkkale) — Önce de öyle seçiliyordu... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, yanlıştır. Anayasa Mahkemesi iptal 

etmiş, bunu da iptal eder. 
Onu söylüyorum, belediye başkanı, kendi vekilini niye kendisi seçiyor? Belediye meclîsi 

seçsin. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Aynısı oluyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır, balun, "Belediye başkanının, izin, has

talık veya görevle görev yerinden ayrılması hallerinde, başkan, kendisine bu süre içinde veküîct 
etmek üzere bir meclis üyesini başkanvekili olarak görevlendirir" diyor. 

Maddenin bu kısmı, maddenin son cümlesiyle ters düşüyor; onu söylüyorum. 
Dolayısıyla, bu maddenin daha iyi düşünülmesi gerikirdi. Bence buraya aceleyle konul

muştur. Aslında maksat iyidir, bir boşluğun doldurulması için buraya konulmuştur; ama, ace
leyle, "seçim Kanununu çıkarırken onu da tatlandıracak, bir boşluğu dolduracak bir maddeyi 
hemen getirin" denilmiş, bürokratlarda koşmuşlar, hemen bu değişiklik metnini hazırlamışlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın özal, konuşma süreniz bitmiştir, konuşmanızı tamamlamak üzere l 

dakilca daha süre veriyorum. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sözümü bitiriyorum. 
Netice itibariyle, bürokratlar tarafından aceleyle yapılmış bir maddeyi, burada aceleyle 

geçirmenin anlamını göremiyorum. Bunun daha iyi bir şekilde gelmesini düşünüyorum. Bu 
bakımdan, maddenin tekliften çıkarılmasını, başka bir kanunda ele alınması gerektiğini düşü
nüyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde son sözü Sayın Ali Oğuz'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu 

ettiğimiz teklifle ilgili olarak, ben de 2 nci madde üzerinde görüşlerimi Yüce Meclisimize arz 
etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, hatırlarsanız, 19 uncu dönemde Meclise geldiğimiz zaman, aşağı yu
karı, müzakere konusu teklife benzeyen, 2972 Sayılr Mahallî idareler Kanununun tadiliyle ilgi
li bir teklif önümüze gelmişti; bu vesileyle ben huzurlarınıza gelmiş ve bu teklifin getirilmesi
nin büyük bir talihsizlik olduğunu ifade etmiştim "memleketin bu kadar acil meseleleri var
ken, kala kala buna mı kaldık" demiştim; o zaman, özellikle Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarının gerekçelerini burada, yüksek huzurunuzda, teker teker okuyarak, hele özellikle SHP 
görüşünü burada zabıtlara geçirerek, bunun tam manasıyla bir lüzumsuzluk olduğunu ve bu 
memlekete bir fayda getirmeyeceği hususunu ifade etmiştim. 

Gerek aşağıdan müdahale eden arkadaşlarım, gerekse buraya çıkıp hükümet adına konu-, 
şan arkadaşlarım "memleketi, birkaç ay ara ile, iki de bir seçime götürüyoruz. Bazen 15 gün, 
bazen bir ay arayla seçim meydanlarına gitmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu bir zarurettir. 
Bunu ikiye bölmüş oluyoruz. Birisinin haziranda birisinin kasımda olmasında hayır var," diye 
ısrar etmişlerdi. 

tyi, âlâ, güzel... Çoğunluğumuza dayanarak, bu kanunu da o zaman çıkarmıştınız. Ama, 
şimdi ne var? Bayram değil, seyran değil!., "aman bunu bir an evvel çıkaralım, bunu bir sene 
geciktirelim" diye bir gayretin içerisindesiniz... 

Aziz arkadaşlarım, bunu ne kadar saklarsanız saklayın, buna, bal gibi, "seçimden kaçma 
kanunu" derler. Bunu, efkârıumumiyede savunamazsınız ve biz bol bol kullanırız. Bize mal
zeme vermiş oldunuz. Biz gideceğiz, "zaten, Hükümet zayıfladı, Meclisi çalıştıramıyor" diye
ceğiz. Bir karar yetersayısı istiyoruz, dağılıp, gidiyorsunuz! Meclisi çalıştıramıyorsunuz, kanun 
çıkaramıyorsunuz. İlk sırada Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kanunu var; ama, üzerine 
gidemiyorsunuz; İnsan Hakları Bakanlığının teşkilat kanununu çıkaramadığınız, ittifak ede
miyorsunuz. Şimdi alelacele bunu getirdiniz, sanki memleketin çok büyük hayrına ve bundan 
daha mühim işiniz kalmamış gibi!.. 

Ne yapacaksınız bunu geçirip de? Ancak, diyeceksiniz ki, "efendim, önümüzdeki senenin 
haziran ayına kadar bu işi sallayalım." 

Niye? Geçtiğimiz haziranda bir darbe yediniz ve ne kadar azaldığınızı fark ettiniz; 1 ka-
sım'da ise ikinci bir darbeyi yediniz, bununla da çok zor duruma düştünüz. Eğer önümüzdeki 
haziranda seçimi yaptırırsanız, bu sefer, yüzde 10'lara düşeceksiniz. Haliniz dumandır, haberi
niz olsun! 

. ' \ • 
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Onun için, ne kadar tevil kelimeleri ve ifadeleri bulsanız da, bunun adına "seçimden kaç
ma kanunu" deriz ve yine de lazım gelen darbeyi yersiniz, halk nazarında itibarınız da çok düşer. 

Zaten, bir sene içerisinde hiçbir şey de yapmadınız. Bir sene içerisinde hiçbir şey yapma
yıp, sadece şov yaptınız. Geldiniz, buradan konuştunuz, Sayın Başbakanınız da zaten mikro
fondan hiç ayrılmıyor; açıyoruz haberleri, yarım saat, sayın Başbakan ve bakanlarınızın anlat
tıkları boş şeyleri dinliyoruz. Halbuki, şu anda memleket namına yapacağınız o kadar cok şey 
var ki, sevgili arkadaşlarım... 

Her şeyden evvel, şu anda, memleketin en büyük ve acil ihtiyacı, fukaralık, işsizliktir. Ona 
bir çare getirmek gerekirken, seçimden kaçmanın ne alemi var?! Gelin, seçim olsun... 

Hani, siz, iki de bir "demokrasi" diyorsunuz, iki de bir "katılımcı" diyorsunuz, iki de 
bir "halkın iştiraki lazım" diyorsunuz. Hani?., bunların hiçbirisi yok!.. Demokraside seçim
den kaçmak var mı? Katılımcı bir sistemde, böyle, seçimleri tehir ederek, tayinlerle hizmetli 
getirmek var mı? 

Bu, demokrasiye de aykırı, sizin buradan savunduğunuz felsefeye de aykırı. 
Çırpınsanız da, ne yaparsanız yapsanız da, halk nazarında itibarınız kalmadı; ayaklarını

zın üzerinde duramıyorsunuz. Ancak şu olur : bir sene daha rahat edersiniz; ama, bu rahatlık 
size fayda değil, itibarsızlık ve zarar getirir. Gelin, bu teklifi geri çekin ve halk nazarında da 
deyin ki, "biz bu kanun teklifini geri çektik ve böylecede iyi bir iş yaptık..." 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştın 
önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sıra Sayısı 311) Kanun Teklifinin madde 2'sinin kanun metninden çıkarılmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Yusuf Bozkurt özal Gürol Soylu Mehmet Keçeciler 

Malatya İstanbul Konya 
Cevat Ayhan Engin Güner 

Sakarya İstanbul 
Gerekçe : 
Seçimleri ertelemek Anayasaya göre ancak savaş anında mümkündür. Başka sebeplerle 

ertelenen seçimleri uygulayan kanun Anayasaya aykırı olur. Bütün maddeleri de aykırıdır. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum , ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesine aşağıdaki cümlenin 

ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Meclis toplantı yetersayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir." 

Lütfü Esengün Cevat Ayhan Salih Kapusuz 
Erzurum ' Sakarya Kayseri 

Şaban Bayrak - Musa demirci Mehmet Elkatmış 
Kayseri Sivas Nevşehir 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Paragraftaki, "vali tarafından" ifadesinin "son belediye başkanvekili tarafından" olarak 

değiştirilmesi. 

Lütfü Esengün Cevat Ayhan Salih Kapusuz 
Erzurum Sakarya Kayseri 

Şaban Bayrak Musa Demirci Mehmet Elkatmış 
Kayseri Siva's Nevşehir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinde aşağıdaki değişiklik 

yapılmıştır. 
"Katılanların salt çoğunluğu" ifadesinin "katılanların üçte iki çoğunluğu" olarak değiş

tirilmesi. 
Lütfü Esengün Cevat Ayhan Salih Kapusuz 

Erzurum Sakarya Kayseri 
ismail Coşar Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip 

Çankırı Van Konya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 2 nci maddesinin getirdiği yeniden düzenlenen birinci fıkra

nın ikinci cümlesi sonundaki, 
"Belediye Meclisinin on gün içinde toplanması vali tarafından sağlanır" ibaresinin, "be

lediye meclisinin en geç on gün içinde toplanması, vali tarafından yapılacak çağrı ile olur" 
şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Gerekçe : 
Valinin zoruyla meclisin toplanması demokrasinin ruhuna uygun düşmemektedir. 
Ahmet Remzi Hatip Lütfü Esengün Şaban Bayrak 

Konya Erzurum Kayseri 
Oğuzhan Asiltürk Cevat Ayhan 

Malatya Sakarya 
BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 311 kanun teklifinin madde 2 nin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif 

ederiz. 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) ve 

arkadaşları 
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BAŞKAN — önergeye komisyoyn katılıyor mu? 
tÇtŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEEA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
önerge üzerinde Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 nci maddenin yasa 

teklifinden çıkarılması için önerge vermiş bulunuyoruz, bu önergeyi savunmak amacıyla söz 
almış bulunuyorum. Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Daha önce 1 inci maddeyle ilgili konuşmamda bu seçim kanunu teklifinin buraya getiril
mesindeki gerçek amacın, Hükümetin, önünde bulunan seçimlerden, içinde bulunduğu güç 
durum dolayısıyla kaçmak olduğunu söylemiştim. 

Bu 2 nci madde, aslında 1 inci maddeyi bir anlamda kamufle etmek, dikkatleri başka yön
lere çekmek için eklenmiş görüntüsü vermektedir; buradaki mevcudiyetinin biraz sunî olduğu 
izlenimini vermektedir. Bu maddenin, aslında, bu yasa teklifinde değil de, daha başka bir yasa 
tasarısında veya teklifinde yer alması daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Ancak, bu madde
nin buradaki mevcudiyeti, bu yasa teklifine olan temel itirazlarımıza engel olacak nitelikte değildir. 

Bu bakımdan, tekrar hatırlatmak istediğim husus, her seçim yaklaştığında, Seçim Kanu
nunu değiştirmek suretiyle, demokrasi anlaşıyımıza, kamuoyu vicdanına, kamuoyunun, vatan
daşlarımızın seçme-seçilme gibi en kutsal haklarının bir anda ertelenmesine yol açan bu gibi 
uygulamaların son derece sakıncalı olduğudur. Gerçekten de, bu gibi engellemeler, kamuoyu 
vicdanında büyük rahatsızlık yaratmakta, hükümetin icraatlarım veya bu Hükümet için daha 
geçerli bir deyimle, icraatsızlığını test etmek için birer nedendir. Vatandaşlar, Hükümetin icra
atları hakkındaki görüşlerini, ancak bu gibi seçimler nedeniyle ortaya koyabilmektedirler. 

500 üncü güne yaklaşmakta olan bu Hükümetin ortaya koyduğu, daha doğrusu koyama
dığı icraatı değerlendirmek için, vatandaşın elindeki en önemli bir fırsatı 10 ay kadar ertelen
menin, ne gibi olumsuz sonuçlar doğruacağını hesaplamak zor değildir. Tabiî, bu, kısa vadeli 
bir çözüm olabilir; ama, önünde sonunda vatandaş sandığa gidecektir ve bu Hükümet hak
kındaki düşüncelerini en açık biçimde ortaya koyma fırsatını elde edecektir. Ancak,* demek 
istediğim şudur ki, bu gibi geçici ertelemelerle, herhangi bir çözüme, kesin çözüme, ulaşmak 
mümkün değildir. Bunlar geçici çözümler gibi görünebilir: ama, vatandaşın hükmünü değiş
tirmekte etkili olmadığı gibi, belki aksi tesir de yapar. 

Bir partinin, o an için avantajlı durumda olmaması dolayısıyla bu gibi değişiklik teklifle
riyle iki de bir Yüce Meclisi meşgul etmesi, bu değişikliklere yol açması, demokratik bir hayat
ta, demokrasinin sağlam prensiplerine hepimizin sadık olması gereken bir sistemde, sistemin, 
rejimin selameti bakımından bunu yapmamız gereken bir dönemde, bu gibi uygulamaların, 
demokrasi anlayışımıza ye uygulamalarımıza son derece zararlı olduğu kanaatindeyim. Bu te
mel ilkelerin ışığı altında, bu gibi değişikliklerin, iki de bir yüce Meclisin önüne getirilmesini 
son derece sakıncalı bulmaktayım. 

Ayrıca, bu 2 nci maddede, gerçi bir anlamda, bu atanmışların, seçilmişlerin önüne geçme
si önlenmiş olmakta ise de, gene de bu genel kavramın tamamen ortadan kaldırılamadığını 
görmekteyiz. 
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Hiç şüphesiz, seçilmişler atanmışların'daima önünde gelmelidirler. ** 
Müsaade ederseniz sadece bu son noktayı bir kere daha belirtmek istiyorum : Seçilmişler, 

demokratik sistemlerde, her zaman, atanmışların önünde gelmelidirler. Bu, son derece önemli 
bir demokrasi ilkesidir. -

Biz, bütün bu nedenlerden dolayı, 2 nci maddenin yasa teklifinden çıkarılmasını teklif 
ediyoruz 

Saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederiz Sayın Güner. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı Kanun teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Paragraftaki "vali tarafından" ifadesinin, "son belediye başkanvekili tarafından" olarak 

değiştirilmesi 
ı ' • Lütfü Esengün (Erzurum) ve 

arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ISMAÎL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
ALt OĞUZ (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Ali Oğuz. 
Sayın Oğuz, önergede imzanız yok ama... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Önergede benim imzam var, konuşma hakkını Sa

yın Oğuz'a veriyorum. 
BAŞKAN — Olmaz. Sizin, usulü bilmeniz lazım, Sayın Asiltürk. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın başkan, ben konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 
CE3/AT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler: görüşülmekte olan 

teklifin bu maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önergelerde ana neden, valinin belediye 
meclisini toplantıya çağırmasına itirazdır.,Seçilmiş olan bir heyeti... Buradaki ifadede "vali 
tarafından sağlanır" diyor. Mevkuf olarak mı, ihzarlı olarakmı, nasıl sağlanacak?! Bu da, ta
biî, komisyonlarda gereğince üzerinde durulmadtğı için alelusul buraya yazılmıştır. 

Maalesef, 1980'den sonra, Türkiye'de kanun meselesi oyuncak haline getirildi, önüne ge
len, bir kâğıda bir şeyler çiziktiriyor, bazen de, maalesef, hükümetten geliyor bu, kanun ola
rak çıkıyor, ondan sonra da kanunu uygulayanlar, müsteşarlar, daire başkanları, hukukçular, 
haydi bakalım meseleyle devamlı uğraşıyorlar... Hatta, bazı kanunların numaraları bile yanlış 
gelip geçiyor... bu, tabiî, kanun hazırlıklarının ciddî yapılmadığının bir ifadesidir. 
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Biraz evvelki konuşmamda da, daha önceki bir konuşmamda da arz ettiğim gibi, mahallî 
yönetimlerin özerk hale getirilmesi: hatta hatta valilerin dahi halk tarafından seçilmesini dü
şünebileceğini umduğumuz, demokratikleşmeye bu kadar yakın ve yatkın olduğunu söyleyen 
bir iktidarın, burada, belediye meclisini, valinin emir kulu haline getirmesini yadırgadık; bunu 
ifade ederim. Adeta, belediye meclisi üyeleri üzerinde, vali tarafından, zımmî bir baskı oluştu
rulacak ve belediye hizmetleri de, o beldedeki halkın, hangi partiye oy vermiş olursu olsun, 
belediye seçiminde, iktidardaki partinin amaline hizmet etme zenini hazırlanmış olacaktır. Biz, 
bunun için, muhtelif önergelerder vali yerine, belediye meclisinin en son başkanvekilinin veya 
en yaşlı üyesinin veya benzeri başka formüllerle meselenin halledilmesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, belediye seçimlerinde, bilhassa küçük belediye seçimlerinde fevkalade 
geniş partizanlık yapılmaktadır. 1992 yılının Haziran ve Kasım ayında yapılan seçimlerde, üzü
lerek ifade edeyim ki, -geçenlerde burada bir değerli arkadaşımız, valilerle ilgili bir meselede 
gündem dışı konuşurken de arz etti- partilerin emrine uymayan valilere baskı yapılmış veya 
bunlar değiştirilmiştir. 

illerdeki hizmet müdürleri, Köy Hizmetleri il müdürleri, hangi köye su hizmetini götüre
cek, hangi köye greyderi gönderip yolu açtıracak; ilçe başkanlarının ağzına bakar hale gelmiş
tir. Burada ifade ediyorum : Kendi bölgem ve diğer gezip gördüğüm bölgelerde, seçimden ev
vel getirilmiş, atılmış su boruları, yarım bırakılmış yollar... Köylüler şikâyet etmekte; "yolu
muz yarım kaldı, suyumuz gelmedi, borular burada terk edilmiş vaziyette; ne oldu?.. Biz o 
zaman Anavatana oy verdik, şimdi de doğru Yol Partisi iktidara geldi, bizim işimizi yapmıyor" 
demekteler. Hükümet üyeleri ve parti yöneticileri arzu ederlerse, kendilerine bunlara ait çok 
misal veririz. 60-70 bin köyün birçoğu bundan mustariptir. 

Bu hafta Bolu'da, genişletilmiş il divanı toplantısına katıldım; bir köye telefon santralı 
gelmiş, şu ilçenin şu köyü içindir diye iki ay beklemiş, ondan sonra Bolulu Sayın milletvekili 
arkadaşımız, PTT Müdürüne "derhal bunu alıp filan köye vereceksiniz" diyor ve apar topar 
oraya götürülüyor. Bazı illerde iki sene önce gelmiş telefon santralı var, bekliyor. Neden? İkti
dar değişti, yarım kaldı... Türkiye'de bunlar vardır. Onun için, biz bu değişiklikleri endişeyle 
karşılıyoruz. Gelin, mahallî idarelere ilişkin kalıcı bir seçim kanunu getirin ve o kanuna da, 
1950'de fevkalade dürüst yapılan ve 1950-1960 arasında... (Mikrofon, otomatik cihaz tarafın
dan kapatıldı) 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Ayhan. 
Size bir dakika süre daha veriyorum, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Sayın başkan, bu ikazınızdan memnun oluyorum, aslında ben defaatle bunu hatırlata

caktım; ama, belki yanlış anlaşılır diye arz etmek istemedim. Burada süreyi gösteren gösterge 
de var, bundan sonra süremizi buradan takip ederiz. Çok teşekkür ederim. 

Gelin, kalıcı bir seçim kanunu yapalım, iki de bir değiştirmeyelim ve mahallî idare seçim
lerine katiyen siyasî iktidarın gölgesi düşmesin, demokrasiyi zedelemeyin. Demokrasi, herke
sin, keyfine göre kullanacağı; bir oyuncak değildir. Sonunda dejenere ederiz ve bütün sistem 
alabora olur. Bunu arz edeyim dedim. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan . 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 2 nci maddecinin getirdiği yeniden düzenlenen birinci fıkra

nın ikinci cümlesi sonundaki ''belediye meclisinin, on gün içinde toplanması vali tarafından 
sağlanır" ibaresinin, "belediye meclisinin, en geç on gün içinde toplanması vali tarafından ya
pılacak çağrıyla olur" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Gerekçe: Valinin zoruyla meclisin toplanması demokrasinin ruhuna uygun düşmemektedir. 

Ahmet Remzi Hatip (Konya) ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşülmekte olan 

2 nci maddede, "... Belediye başkanlığının boşaldığı veya başkanın görevden uzaklaştırıldığı 
hallerde, belediye meclisinin on gün içinde toplanması vali tarafından sağlanır" denmektedir. 
Vali tarafından nasıl sağlanır? bunlar yemeğe mi çağrılır, çay toplantısına mı çağrılır; yoksa, 
vali gelir, oturur odaya, bütün hepsinin gelmesini mi bekler, polis mi gönderir?! 

Burada bir incelik var; bu inceliği şöyle ifade etmek istiyorum : Vali, şu veya bu şekilde 
başkanlığın inhilaline muttali olduysa, bunu, belediye meclisi üyelerine tebliğ etmeli ve onlar 
da on gün içerisinde toplanmalıdır. Neden?. Çünkü, bu şekildeki bir ibare, tıpkı milletvekilleri 
gibi, halkın serbest ve hür iradesiyle seçilen belediye başkanlannı, belediye meclis üyelerini rencide 
edecek bir durum meydana getirmektedir. Bunlar halkın temsilcileridir. 

Bir dernek üyesi, idare heyeti üyesi veya başkanı herhangi bir yere gittiği zaman, normal 
bir vatandaştan daha fazla ilgi ve hürmet görür. Neden? Çünkü, temsilî bir durum vardır. Öy
leyse, genel seçimle meydana gelmiş olan bu meclisin de temsilî durumunu göz ardı etmemek 
lazım. Çünkü, gerekçede, "... bir fıkra ilavesi suretiyle ve halk iradesine saygı esprisi içinde, 
belediye başkanvekilliğinin ihdası ve seçim tarzının tespiti..." deniyor. 

Biraz evvelki konuşmamızda bunun, "seçim" değil, "atama" şeklinde olduğunu savun
duk; ama, mademki "seçim" deniliyor, öyleyse, Türkiye'de genel kabul görmüş olan, yalnız 
milletvekilliği, seçimleri mahalle muhtar seçimleri, belediye seçimleri değil, odalar seçimleri 
de hâkim gözetiminde yapılmaktadır, hâkime birtakım vazifeler verilmiştir. O halde seçim ku
rulu başkanı, belediye başkanlığının inhilal etmesi halinde belediye meclisinin toplanması için, 
elindeki seçim mevzuatına göre hareket etsin. Bu sebeple değişiklik önergesini verdik. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hay hay, efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme, koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinde aşağıdaki değişiklik 

yapılmıştır. 
"... katılanların salt çoğunluğu" ifadesinin,' katılanların üçte iki çoğunluğu" olarak de

ğiştirilmesi. 
Lütfü Esengün (Erzurum) ve 

arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Esengün. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinizi hürmet

le selamlıyorum. 
Getirilen bu değişiklikle, vali tarafından tolantıya çağrılacak olan belediye meclisinin, ka

tılanların salt çoğunluğunun gizli oyuyla bir başkanvekili seçeceğinden bahsedilmektedir. 
Belediye meclisinin kaç üyeyle toplanacağına dair bu maddede bir açıklık yoktur. 

"katılanlar" ibaresinden neyin kastedildiğini anlamak mümkün değildir. Diyelim ki, 38 kişilik 
bir belediye meclisinin o günkü toplantısına 18 kişi katıldıysa, bunların salt çoğunluğu olan 
10 kişiyle (yarıdan bir fazla; 9 artı 1) başkanvekili seçilebilecektir. 

Bu madde bu haliyle, tatbikatta birçok sıkıntılara sebep olacak bir maddedir. Bizim verdi
ğimiz değişiklik önergesinde, hiç olmazsa, salt çoğunluk yerine, üçte iki çoğunluk olarak de
ğiştirilmesi istenmektedir. Bununla, hem meclisin toplanmasını teminen hem de mecliste, baş-
kanvekilliği gibi mühim bir göreve seçilecek şahsın seçiminin, meclis iradesinin, daha fazla sa
yıda üyenin iştiraki ve oy kullanmasıyla tecelli etmesini öngördük, önerdiğimiz değişiklik, tat
bikatta faydalı olacaktır kanaatindeyim ve desteklemenizi rica ediyorum. 

Hepinize saygılar arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esengün. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yoklama istendi. (DYP ve SHP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN—Ne zaman istendi? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Şimdi istendi. 
BAŞKAN — Ben oylamaya geçtim. .- • 
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Kabul edenler... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yoklama isteniyor efendim... K3ğıt gecikti... (DYP 

ve SHP sıralarından gürültüler, "otur yerine" sesleri) 
BAŞKAN — Yolda?,. Ben, telepati yoluyla mı yoklama istendiğini bileceğim?!.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — (Kürsü önüne gelerek) Sayın Başkan, bu şekilde 

idare edemezsin bu Meclisi, (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Oturun yerinize. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yapamazsınız; hele böyle bir Ramazan gününde... 
BAŞKAN — Diğer Önergeyi işleme koyuyorum : 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — İçtüzüğü yanlış uyguluyorsunuz. 
ABUZER TANRIVERDI (Adıyaman) — (Kürsü önüne gelerek) Bağırma, geç yerine, (bir 

kısım SHP, DYP ve RP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, şiddetli gürültüler) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sen geç yerine... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oturun yerinize. 
ABUZER TANRIVERDÎ (Adıyaman) — buna sen mi karar vereceksin! Senmi yönetiyor

sun burayı! (gürültüler) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sana ne, sen karışma... (İtişmeler) 
Sayın Başkan, bu şekilde idare edemezsin. Elinize önerge gelmiştir... 
BAŞKAN — Ben İçtüzüğe (!) göre idare ediyorum. Sen öyle konuşamazsın. Nereye saldı

rıyorsun? Otur yerine... Otur yerine (Gürültüler) „ : 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ne demek "otur yerine"! bir milletvekiline, "otur 

yerine" diyemizsin. 
BAŞKAN — Biraz düzeyli olun. Ben "otur" derim. Sen Başkana o şekilde davranırsan, 

ben tabiî ki, "otur" derim, hatta seni salondan çıkarırım.,. (SHP ve DYP sınırlarından alkışlar) 
Diğer önergeyi İşleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesine aşağıdaki cümlenin 

ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Meclis toplantı yetersayısı üye tamsayısının üçte ikisidir" 

Lütfü Esengün (Erzurum) ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) —. Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu sırada, imzalı bir önergeyle yoklama talebinde bulunulmuştur, önergeyi 

okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
Meclisimizde ekseriyet yoktur. Yoklama yapılmasını saygılarımızla arz ederiz, 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
.Yozgat 

Melih Gökçek 
Ankara 

Fethullah Erbaş 
Van 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

< Musa Demirci 
Sivas 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

BAŞKAN — Şimdi, yoklama isteyen milletvekillerinin salonda bulunup bulunmadıkları
nı tespit edeceğim, tsmi okunan arkadaşımız ayağa kalksın. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, yoklama yapıp yapmamak takdiri-
nizdedir: biraz önce karar yetersayısı aradınız... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim? 
Ali Oğuz?.. Burada. i 
Melih Gökçek?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Yok. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. -
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Yok. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. ' \ 
Yeterli sayı vardır efetidim; ancak, çalışma vaktinin dolması nedeniyle, başkanlık yokla

maya gerek görmemiştir. 
Daha önce alınan karar gereğince saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 * 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : BaşkanvcMli Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşiminin üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

12. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 Yılı Haziran ve Kasım 
Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Erte
lenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa ve içişleri Komisyonları Raporları (2/605) (S. Sayısı: 311) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın Lütfü Esengün ve arkadaşlarının verdiği önergenin oylamasında kalmıştık. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak

kımda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 inci mad
desinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde hakkında grupları adına söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu âdına Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşla

rım; müzakere mevzuu teklifin 3 üncü maddesindeki değişiklik, bir bakıma, teklifin asıl mak
sadını ve mahiyetini aksettirecek özellikte bir değişikliktir. 

Her şeyden evvel şunu ifade ediyoruz ki, bu teklifin huzura getirilmesi bir fayda temin 
etmeyecektir/Sadece, biraz önceki konuşmamda da arz ettiğim gibi, çoğunluğunuza dayana
rak bunu çıkaracaksınız. Ama, biz, her yerde, yine daha önce arz ettiğim gibi, bunun zarurî 
bir değişiklik sonucu gelen kanun tekli/i olmadığını, sadece ve sadece, mevcut seçimleri ertele
me mahiyetinde bir gayretten doğan bir kanun teklifi olduğunu ifade edeceğiz. 
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O sebeple, diyoruz ki : Mevcut 3 üncü maddede de olsa -gene eski iddialarımızı tekrar 
ederek- bu kanun teklifini çekin. Çekmediğiniz takdirde, daha evvel yapılan değişiklik nasıl 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ise, bu da Anayasa Mahkemesine götürülecek ve mutla
ka, daha evvelki esbabı mucibeyle iptal edilecektir. 

Ben, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini, burada, huzurlarınızda, tekrar tekrar dile 
getirdim. Burada, yeniden, bu hükümleri ve iptal sebeplerini tekrar etmeyi, zait görüyorum. 
Mutlaka zaman kazanmak istiyorsanız; çoğunluğunuz var, bu teklifi, sadece 1994 baharına 
değil," 1996 baharına, yani Büyük Millet Meclisinin genel seçimine kadar tehir edin. Bunu da 
çıkarabilirsiniz, buna da gücünüz yeter. Öyle yaparsanız, hiç olmazsa bir sene değil, üç sene 
kazanırsınız (!) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Şeytana uymayız! 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Onun için, tavsiye ediyorum size, gelin, bir sene tehir edeceğini

ze, üç sene tehir edin; hiç olmazsa üç sene kazanın. O zamana kadar belki durumunuzu düzel
tirsiniz. Hiç olmazsa hem mahallî seçimlerde, hem de büyük seçimlerde netice alma imkânınız 
olur. Çünkü, artık, Köyişlerinin, DSt'nin, Karayollarının makineleri işe yaramaz hale geldi; 
işe adam alma da sizi kurtaramıyor, para dağıtma da sizi kurtaramıyor. 

öyle olunca, küçük yerlerden ümidinizi kestiniz, "olsa olsa, sadece büyük yerlerde kay
bediyoruz, bunun da altından kalkamayacağız nasıl olsa, şu değişikliği getirelim, bu işi sıyıralım" 
dediniz; ama, bu da size bir şey kazandırmayacak. Gittiğimiz her yerde, inşallah, bu seçimden 
nasıl kaçtığınızın macerasını millete anlatacağız ve böylece, biraz daha eriyecek ve kaybolup 
gideceksiniz. 

Bunları arz etmek için huzurunuza geldim. 
Saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Yusuf Bozkurt özal... ("Yok" sesleri) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şahsı adına ikinci sözü ben istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, buradayım... 
BAŞKAN — Sonradan buradasınız, sonradan söz vereceğim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; genel mahallî seçimler, 

26 Mart 1994 tarihinde yapılacak. Mahallî seçimler de, Türkiye'de maalesef, bütün siyasî par
tiler tarafından bir genel seçim havasına büründürülerek yapılmak istenmektedir. 

Anayasada bir hüküm var; tabiî, bunun yorumunun yapılması, aslında yargı mercilerine 
ait bir konu; ama orada.deniyor ki : "Seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılmaz." Hükmün 
yorumu yapılırken, tabiî, bunun mahallî seçimlere de teşmili gerekir. Çünkü, bu ülkede bir se
çime girildiği zaman, çok büyük masraflar yapılıyor. 

Geçmişte gördük, özellikle dış destekli bazı partiler, bütün sokakları, çevreyi kirletecek 
şekilde, insan sağlığına zarar verecek şekilde, naylon bayraklarla donatıyorlar. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Amerika'dan mı alıyorlar desteği?!. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu memleketin, hem ekonomik kaynaklarını hem insan-

gücünü düşünüp, onları boş yere harcayarak, küçük bir belde seçiminde siyasî bir arena yarat
mamak lazım. Aslında, memleketin menfaatini düşünen herkesin bunu yapması lazım. 
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Şimdi, (A) ilçesindeki bir seçimi (A) partisi veya (B) partisi kazanmış... Geçmişte de bu 
Mecliste, dört sene, genel mahallî seçimlerde yüzde 21 seviyesinde oy alan; ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa sahip olan bir iktidar partisi, bunu ik
tidardan gitmenin bir göstergesi olarak, bir yolu olarak kabul etmedi. 

Şimdi, geçmişte böyle bir uygulama ortadayken, bu memlekette işsizlik bu kadar büyük 
boyutlara varmışken, devletin iç ve dış borçları bu kadar büyük boyutlara varmışken; insanla
rın şapkalarını -ki, insanların derken özellikle siyaset adamlarını kastediyorum- önlerine koya
rak, bu memleketin kaynaklarını, böyle küçük hesaplar uğruna harcamamaları gerekir. 

Şimdi, birtakım insanlar diyebilir ki, memleket beni ilgilendirmez; çünkü, kaynağım dış 
desteklidir; çünkü, bana birtakım yerlerden paralar geliyor, bana yardımlar yapılıyor... 

ALİ OĞUZ; (istanbul) — Size geliyor size! 
KAMER GENÇ (Devamla) — ...Benim için önemli olan, her vesileyle bu memleketin eko

nomik dengesini sarsayım, bu memleketin var olan görüntüsünü içte ve dışta sarsayım diyebi
lirler; ama, burada akıl ve mantık hâkim olmalıdır, (RP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, bakıyorum, Refah Partililer bundan çok alınıyorlar... Zaten, onlara hitap ettiğimi 
de nereden çıkardılar, bilmiyorum. îman güçleri bunları tespitte bu kadar etkili de değildir (!) 
Neyse, burada genel konuşuyorum, sizleri kastetmiyorum. 

Arkadaşlar, diyorum ki, burada akıl ve mantığın yolu birdir. Burada akıl ve mantığın yo
lunu beraber bulamazsak, her gün, birimizin ak dediğine birimiz kara dersek, bu memleketin 
menfaatlarını koruyamayız. Memleketin menfaatları nedir?.. 

26 Mart 1994 tarihinde, bütün Türkiye'de, bütün partiler çarpışacak... Gücünüz varsa, 
oraya hazırlanın... O zamana kadar da (yani, 26 Mart 1994 tarihine kadar) böyle küçük hesap
lar uğruna, siyasî, partilerimizi, böyle, birbiriyle çarpıştırmayalım. 

Bunda sizin ne zararınız var?.. Yok. Zararınız olmadığına göre... 
Bakınız, bugün muhalefette iken, insanların söylediği sözlerin hesabını, yarın bir yerde 

sorarlar. Yani, ben birtakım insanların bir daha bu memlekette iktidara gelemeyeceğini kabul 
ediyorum; ama, ezkaza iktidara gelirseniz, işte, burada söylediğiniz sözlerin hesabını yarın vermek 
zorunda kalacaksınız. Onun için, lütfen, burada, bazı konuların üzerine gözü kapalı olarak 
çok gitmeyin. 

Şimdi, bir konuyu daha vurgulamak istiyorum : Sayın Yusuf Bozkurt özal, burada, her 
kanuna karşı çıkıyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Genç,.konuşmanızı toparlamanız için size bir dakika daha süre ve

riyorum. • • „ ' . 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın, bu arkadaşımızın ağabeyi, Başbakanlık yapmış ve 

şimdi de Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Başbakan olduğu zaman, kendisine galiba 8 tane tabanca 
ruhsatı vermiş. Bir tabancanın açıktan satışı insanlara 200 milyon lira kâr ettiriyor. 

Şu anda kendileri de Orman Bakanlığının lojmanını işgal ediyorlar. 
Sizlere en basit iki şey söyleyeyim : Sen hem bu memlekette usulsüz olarak 8 tane tabanca

nın ruhsatını alacaksın hem Orman Bakanlığının lojmanını da fuzulî olarak işgal edeceksin 
hem de buraya çıkıp demokrasi dersi vereceksin (!..) 
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CENGÎZ BULUT (İzmir) — Atma veysel, din kardeşiyiz... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyler, bu demokrasi, bu kadar ucuz insanların işi değil! 

Bu demokraside... 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, bunların teklifle ne ilgisi var?! 200 milyon 

liralık tabancaların görüşülen teklifle ne ilgisi olabilir?! Ne demek "ucuz insan"?.. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın, bu kürsüde konuşmak için,, insanların arkasında, 

ayıp olmayacak... 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, şahsıma hakaret ediliyor, sataş

ma vardır, sataşmadan dolayı söz istiyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu insanların arkasında ayıp olduğu zaman, bu kürsüye 

çıkacak yüzü olmaması lazım. (SHP sıralarından alkışlar) 
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, hakkımda ithamda bulundular, 
sataşma sebebiyle söz istiyorum... "Ucuz insan" lafını kullandı... Ayrıca mahkemede görüşe
ceğiz kendisiyle. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, 70 inci maddeye göre söz hakkı doğuyor 
efendim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, evvela sataşma nedeniyle söz isti
yorum; ondan sonra da, madde üzerinde şahsım adına söz almıştım, şahsım adına konuşma 
hakkımı kullanmak istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Bozkurt özal, sinirlenmeden söyleyeceksiniz, biz de size sataş
ma nedeniyle açıklama fırsatı vereceğiz. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal'm, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in ken
disine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sataşma nedeniyle Sayın özal, buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, bir de madde üzerinde konuşma 

hakkım vardı efendim... 
BAŞKAN — Onu da vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Yusuf Bozkurt özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir kere, 

burada bana söz atanlara, kendi laflarını, aynı şekilde iade ediyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben tabanca ruhsatı almadım (!..) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ve aynen de iade ediyorum. O kelimeler kendi

lerine mahsustur. Zaten, bu Mecliste, bu tip kelimeleri sarf edenler, sadece kendileridir. Ben 
kimseye bu şekilde hitap etmedim. Dolayısıyla, bu lafı söylediği için, o lafa kendisi karşı gelmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, tabancaları satarak para kazanmak kolay (!..) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir kere, şu Mecliste, şunu ifade etmek istiyorum : 
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Bir : Ben, Orman Bakanlığı lojmanlarında hiçbir zaman bakan olarak oturmadım. Ben, 
Orman Bakanlığı lojmanlarına, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarıyken girdim. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

Bu lojmanlar, bütün memurlara nasıl veriliyorsa, bana da -Orman Bakanlığı Genel Mü
dürlüğüne, Müsteşar Yardımcılığına tahsis edilen lojmanlardan biri de- Müsteşarken tahsis edil
miştir. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Susun ve dinleyin efendim! (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen sus!.. ' 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Susun ve dinleyin lütfen! (DYP ve SHP sırala

rından gürültüler) Demin nasıl dinledinizse, şimdi de dinleyin... 
İki : Ben, bakan olduktan sonra, bana, bakanlık lojmanı olarak tahsis edilen lojmana 

geçmedim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye orada kalıyorsun?! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Ama, niye oturuyorsun?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ...orada oturmaya devam ettim. Ben, o lojman

da milletvekili olarak oturdum ve halen de milletvekili olarak oturuyorum. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Müsteşar lojmanı of.. Devlet memuru musun sen 

y a h u ? ! . • • ' • " ' . ' 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Pek çoğunuz, milletvekili olarak lojmanda na
sıl oturuyorsanız ben de aynı şekilde o lojmanda oturuyorum. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçe!) — Müsteşarların hakkını gasp ediyorsun. 
YUSUF BOZKURT QZAL (Devamla) — Gelelim silah meselesine : Bugün, bilinir ki, Türk

iye'de, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, kişilere silah hediye edebilir. Ancak... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 8 tane niye aldın, onu söyle... 
BAŞKAN — Bırakın açıklasın efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir : Bu silahları, kişiler, kendi paralarıyla te

min ederler, götürürler Başbakana veya Cumhurbaşkanına, "Sayın Başbakan -veya Sayın 
Cumhurbaşkanı- ben bu silahı aldım; ama, ruhsat alma imkânı yok; lütfen, benim bu silahımı 
bana hediye edin" derler. Usul böyledir ve herkes de böyle yapmıştır. Dolayısıyla, ben, aldığım 
silahların bedellerini ödemişimdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen sattın işte o silahları... Kime sattın? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — tki : Ben, 8 tane silah sahibi değilim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Peki, kaç tane? 
YUSUF BpZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir kere, yalan söylüyorsunuz; sizi yalancılıkla 

itham ediyorum! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalancı sensin! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 4 tane silah ruhsatım vardır... (DYP ve SHP 

sıralarından gürültüler, "Ooo!.." sesleri) • . " * • ' 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani, 8 tane veya 15 tane değildir. [DYP ve SHP 

sıralarından alkışlar (!)] 
Bilmek istiyorsanız, bir tane de avcılık için av silahım vardır. 
Şimdi, gelelim kimin ucuz olduğuna. 
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Ben, kendimle ilgili lafları söyledim. Şimdi, bu ithamları bana ifade edenin kendisi, bu 
"ucuz" lafına muhataptır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — "Evet" diyorsa da, doğrudur; teşekkür 

ediyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, sen ucuzsun!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Söylediği lafın karşılığını zaten kendisi kabul 

etmiştir, sıfatı da üstlenmiştir. 
BAŞKAN — Evet efendim, tamamlanmıştır... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bundan sonra, başka diyecek bir şeyimiz yoktur. 
Bu vesileyle, Sayın Kamer Genc'in, kendi kendisine ithaf ettiği sıfatı da, kendisine yakış

tırmak üzere, kendisine devrediyorum. 
Saygılar sunarım. ^ 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yahu, ayıplarını temizîeyemedin!.. 
BAŞKAN — Sayın özal, kürsüden inmeyin, bir daha yorulmayın. 
Aslında, pek sataşma da olmamış... Lojmanda da oturüyormuşsunuz... Ama, "ucuz" sözü, 

tabiî, yanlıştı. Yoksa, gerçeği söylemiş [DYP ve SHP sıralarından alkışlar(!)] 
Şimdi, size, madde üzerinde söz vereceğim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Nasıl sataşma olmamıştır Sayın Başkan? "Ucuz" 

lafını bu kadar basite almayın efendim. 
BAŞKAN — Efendim, sataşma yokmuş; ama, o, "ucuz" lafı konusuna, tabiî, ben de ta

kıldım. 
ERCAN KARAICAŞ (İstanbul) — 8 yerine 6 tane silah çıktı, sataşma yok ki (!.,) 

• Vî. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devana) 

> 12. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 Yılı Haziran ve Kasım 
Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Erte
lenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/605) (S. Sayısı: 311) (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, madde üzerinde... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun 

teklifinin 3 üncü maddesiyle belediyelerle ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanunun 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılıyor. 

Bu vesileyle, aslında, bir seçim erteleme kanun teklifi veya seçimden kaçma kanun teklifi 
olarak getirilen bir kanun teklifine, belediyelerin kendi yönetmelikleriyle ilgili, yönetilmesiyle 
ilgili, bilhassa büyük belediyelerin yönetilmesiyle ilgili maddeler de ilave ediliyor (!) 

Aslında, bunları ilave etmeseydiniz, doğrudan doğruya, bir maddelik seçim erteleme veya 
seçimden kaçma kanunu çıkaracak olsaydınız, biz bu maddenin metinden çıkanlması için önerge 
vermezdik. 

Nitekim, öyle görülüyor ki -Komisyon da çoğunluğuyla buraya gelmiş- Komisyon, benim, 
arkadaşlarımla beraber verdiğim önergeyi biraz sonra kabul edecektir; ancak, Sayın Başkana 
bir şeyi hatırlatmak isterim : Bu önergeyi kabul ettikleri zaman... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bize konuş canım, bize konuş... 
.YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkana ve Meclise konuşuyorum; size 

konuşmaya ihtiyaç yok Sayın Kamer Genç. . ' -• . 
Kabul ettikleri zaman, Komisyonun o anda verdiği o kararla, o madde Komisyon metnin

den çıkmış olur. Komisyon metninden çıktığı anda, burada, madde 3 diye bir madde kalmaz. 
(DYP sıralarından "Duyamıyoruz Sayın Başkan" sesleri) 

Komisyon raporundan madde 3 çıkmış olur. 
Dikkat edin, bunu bilhassa söylüyorum; usulsüzlük yapılmasın diye. Madde 3 buradan 

çıktıktan sonra, bu maddeyi Genel Kurulda tekrar ilave etmek için, bir önerge verilemez. Ge
nel Kurulda önerge verilerek yeni madde konulamaz. İçtüzükte bu böyledir. Yani, burada, Ko
misyon, benim, bu maddenin çıkarılmasıyla ilgili önergemi kabul ettiği takdirde, Komisyonun 
metni değişir. Komisyon karar vermiştir; madde 3 yok olur. Madde 3 yok olduğu anda, bir 
daha o maddeyi görüşemezsiniz Genel Kurulda. Görüşebilmeniz için, teklifi tekrar Komisyona 
alıp, maddeyi ihdas etmeniz lazım. 

Bakın, tekrar söylüyorum; belki, önerge verenleri burada 5 dakika konuşturmamak için, 
içtüzüğe ve Anayasaya karşı uygunsuzluk yapacaksınız; fakat, ben bunları zabıtlara geçirmek 
için, burada, bu maddeyle ilgili konuşuyorum. Dolayısıyla, bu madde burada kalmayacaktır 
Komisyon bunu kabul ettiği takdirde. Komisyon bunu kabul ettiği takdirde, madde yoktur. 

Bunu, Sayın Kamer Genç de çok iyi hatırlıyor; çünkü, Komisyonun Genel Kurula verdiği 
şu rapor değişmiş olur. Bu rapor değişince, burada görüşeceğimiz bir madde 3 yoktur. Ne za
man yoktur?.. Komisyon "katılıyoruz" dediği anda bu madde yoktur, görüşemeyiz. 

Sayın Başkan, sizin de titiz olduğunuzu biliyorum. Anayasanın ve İçtüzüğün amir hüküm
lerini uygulayacağınıza güveniyoruz. Bu sebeple, böyle bir yanlışlık yapıldığı takdirde, müda
hale etmenizi şimdiden hatırlatıyorum. Komisyon buna katıldıktan sonra, Hükümetin katılıp 
katılmaması, bir şey ifade etmez; çünkü, madde yok olmuştur. Olmayan bir madde de, Genel 
Kurulda görüşülemez. 

Bu yanlışlığı daha önce yapmış olabiliriz; itiraz edilmemiştir... Ben, itirazımı şimdi zabıt
lara geçiriyorum. Bundan böyle yapılmaması gerekir. 

Maddeyi ortadan kaldıran değil, maddede değişiklik ifade eden önergelere katılabilirsin 
niz. O zaman madde değişir, buna Hükümet katılmayabilir, fakat burada oylanabilir; ona bir 
şey demiyorum; ama* maddeyi ortadan kaldıran önerge, Komisyon tarafından uygun görüldü
ğü takdirde, fevkalade ciddî bir durum ortaya çıkar. Bu durumda yapılacak tek şey, kanun tek
lifini geriye çekip, komisyonda tekrar o maddeyi ihdas etmektir veya bu maddesiz devam et
mektir. "Efendim, maddeyi, Hükümet görüştü, Genel Kurul kabul etti..." Genel Kurul, tek 
başına, olmayan maddeyi ihdas edemez, Komisyondan geçmesi lazım. 

Lütfen, böyle bir uygunsuzluğu yapmayalım, der, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. , 
Tabiî, Sayın özal hem Meclisi uyaracak hem de Başkanlığın, doğru, Tüzüğe uygun işlem 

yapması için dikkatini çekecektir. Eğer, teklifte, bu sözü edilen madde olmasaydı, Sayın özal 
haklı olabilirdi. Teklifte var, onun için, bugüne kadar uygulanan usul uygulanacaktır. 

önergeler vardır; geliş sırasına göre okutup, bilgilerinize sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (Sıra Sayısı 311) Mahallî İdareler Seçimi, (Belediye) Kanununun 3 ün

cü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ederiz, 
Ahmet-Remzi Hatip Cevat Ayhan Yusuf Bozkurt özal 

Konya Sakarya Malatya 
Ali Oğuz İsmail Coşar 
İstanbul Çankırı 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dört imza oldu Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Okunmuyor bazı isimler, zorluk çekiyoruz... 

* KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, o zaman önerge hükümsüzdür... 
BAŞKAN — Diğer isim Ahmet Remzi Hatip; okundu... 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1993 Yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ve Belediye Mecli

si Üyelikleri Seçimlerinin ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesine Dair ICanun Teklifinin 3 üncü maddesinin, Anayasa Komisyonunun 
kabul ettiği metin olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz. 

Lütfü Esengün Melih Gökçek Cevat Ayhan 
Erzurum Ankara Sakarya 

Şaban Bayrak Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Kayseri Kocaeli Kayseri 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3030 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

"Büyükşehir belediye başkanvekili, ilçe belediyelerinde hiçbir görev alamaz*" 

/ Lütfü Esengün Cevat Ayhan Salih Kapusuz 
Erzurum Sakarya Kayseri 

İsmail Coşar Fethullah Erbaş Zeki Ünal 
Çankırı Van Karaman 

BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (Sıra sayısı 311) Mahaltî İdareler Seçimleri (Belediye) Kanununun 3 
üncü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN —- Sayın Şevket Kazan ve arkadaşları yoklama talebinde bulunmuşlardır; an

cak hangi aşamada istedikleri belli değildir. Bu nedenle, işleme koymam için soruyorum: Hangi 
aşamada yoklama talep ediyorsunuz? 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Şu anda... 
BAŞKAN — Şimdi, bu önergenin oylanmasından önce mi? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet. 
BAŞKAN — Peki. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAÎL'KÖSE (Erzurum) — Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN— Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet... 
Oylamaya geçmeden önce önergeyi okutup, yoklama talebinde bulunanların salonda ha

zır bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim, sonra da Önergeyi işleme koyacağım. 
Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkan 
İçtüzük hükümleri gereği yoklama talep ediyoruz. 

Şevket Kazan Cevat Ayhan Lütfü Esengün 
Kocaeli Sakarya Erzurum 

Şaban Bayrak Şinasi Yavuz Abdulillah Fırat 
Kayseri Erzurum Erzurum 

Musa Demirci _ Salih Kapusuz Abdüllatif Şener 
Sivas Kayseri Sivas 

Zeki Ünal 
Karaman 

BAŞKAN — Yoklama talebinde bulunanların salonda hazır bulunup bulunmadıklarını 
tespit edeceğim : 

Şevket Kazan?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. - • 
Abdulillah Fırat?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. . 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
10 arkadaşımız yoklama istemiştir, yoklama yapılacaktır. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, oturumu yeni açtınız; toplantı yeter

sayısı var ve karar yetersayısı da aradınız. Bu, yoklama hakkının kötüye kullanımıdır. Gözle 
bile çoğunluk olduğu görülüyor. Takdir hakkınız vardır; istirham ediyorum... Herkesin gördü
ğü üzere toplantı yetersayısı vardır. Takdir hakkınızı kullanarak, yoklamasız müzakereye de
vam edin efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Gürkan, toplantı bitimi sırasında; yani saat 16.50'de yoklama isten
miş; ama çalışma süresi dolduğu için, ara verileceği için Başkanlıkça yoklama yapılmamıştı. 
Tekrar saat 20.00'de toplandığımızda, göz kararıyla çoğunluğun olduğu kanısına vardım, yok
lama yapmadım. 

Şimdi yoklama talebi var... Bir defaya mahsus olmak üzere bu tespit yapılacak. Sanıyo
rum arkadaşlarımız bundan sonra böyle bir hakkı gereksiz yere kullanmayacaklardır; kullan
salar bile, Başkanlık, takdir hakkını elbette -çoğunluk varsa- kullanacaktır. 

iti. — YOKLAMA (Devam) 
BAŞKAN — Yoklamaya geçiyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

s . 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 Yılı Haziran ve Kasım 

Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Erte
lenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanım Teklifi ve Anayasa ve İçişleri komisyonları raporları (2/605) (S. Sayısı: 311) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1993 Yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ve Belediye Mecli

si Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesine ve 1580 Sayılı -Belediye Kanununun 93 üncü Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin, Anayasa Komisyonunun 
kabul ettiği metin olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

* ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir, v 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3030 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
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"Büyükşehir belediye başkanvekili, ilçe belediyelerinde hiçbir görev alamaz." 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
* ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılıyoruz Sayın 

Başkan. - . ~ • . » 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir ek madde teklifi vardır; önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2972 sayılı Kanuna, redaksiyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bırakılmak 

kaydıyla, bir ek madde teklifinde bulunuyoruz. 
Saygıyla arz ederiz. 
Ek Madde : Belediye seçimleri yapılacak il, ilçe ve beldelerde, Köy Hizmetleri Genel Mü

dürlüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğüne ve diğer kamu kuruluşlarına ait araç ve gereçler, 
seçim takvimi işlemeye başladığı tarihten itibaren, seçim yapılacak il, ilçe ve belde sınırları içinde 
çalışma yapılamaz. 

Belediyenin kendine ait araçları kullanma hakkı, bu kapsamın dışındadır. 
Seçim takvimi başladığı tarihten itibaren, kamu kuruluşlarınca, belediye seçimi yapılan 

seçim çevrelerinde geçici işçi alımı yapılamaz. 
Kâzım Ataoğlu Şaban Bayrak FethuIIah Erbaş 

Bingöl Kayseri Van 
Salih Kapusuz İsmail Coşar 

Kayseri Çankırı 
BAŞKAN — Bu'önerge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanunda de

ğişikliği öngörmektedir. Halbuki, görüşülmekte olan kanun teklifi 2972 sayılı Mahallî İdareler 
Kanununda değişiklik yapmaktadır. 

Bu nedenle, bu önergeyi işleme koymayacağız. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayıİı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 

ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 12. — 1993 yılında kurulacak belediyelerin organ seçimleri 1994 yılı 

mart ayında yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimi ile birlikte yapılır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ekinci, buyu

run. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; görüşülmekte olan kanun teklifinin ilk maddeleri üzerinde söz alan Refah Partili sözcüler, 
kanun teklifinin özüne girmeden, sürekli, "İktidar ve diğer partiler seçimden kaçıyor" gibi 
ifadelerde bulundular. 
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ALt OĞUZ (İstanbul) — Doğru. . . ' • ' 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — İktidar partileri ve Anavatan Partisi, bu yasanın çıkması

na zaruret görmüş; ama bu Parlamentoya, ittifak ederek, eğer ittifak olmasa giremeyecek olan 
bir partinin temsilcilerinin, bu kürsüden, kaçandan bahsetmesi, yanlış bir ifadedir. (DYP sıra
larından alkışlar) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Son seçim (!..) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — 1 Kasım (!..) 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, seçimden kaçan bu büyük partile

ri elbet bir kaçıran var, ama bu kaçıran da Refah olamaz. 
Şimdi, Refah'ın durumunu, görüşülmekte olan kanun teklifinin temelini teşkil eden bele

diye seçimleriyle ilgili rakamlarla arz etmek istiyorum : 
Şu anda, Türkiye'de, 164 beldede belediye seçimleri erteleniyor. Bu yerlerde, 20 Ekimde 

alınan oy ve iştirak eden seçmen adetleri şöyledir : 
211 bin seçmen var seçim yapılacak yerlerde, 173 bin iştirak var. Bu iştirakten, bu seçim 

yapılacak olan yerlerde, Doğru Yol Partisi 48 bin rey (yüzde 27,69), SHP 38 bin rey (yüzde 
22), Anavatan Partisi 37 bin rey alıyor (yüzde 21). Üç partinin ittifak ettiği ittifak da yüzde 
18 oranında rey alıyor; yani Refah bile değil... Üç parti yüzde 18 rey alıyor ve bu yerler için, 
Refah Partili arkadaşlarımız geliyor, "İktidar partileri ve burada grubu olan partiler seçimden 
kaçıyor" diyor... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Eski çamlar bardak oldu. 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Burada, seçimden kaçan bu partiler olamaz. Yalnız, size 

bir tavsiyem var : 
Değerli Refah Partili arkadaşlarımız, evet, seçim kanunları görüşülürken, buraya bütün 

grupların gelip söz söylemesi doğaldır; yalnız, bu gruplar -seçim kanunları konusunda böylesi
ne ittifak halinde olduğuna göre- yarın ülke genelindeki barajı yüzde 15'e çıkarırlarsa, siz yanı
nıza yeni ittifaklar arayın... Ben onu tavsiye ederim. 

Saygılar sunuyorum. (DYP,ve SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — 1 Kasım (!..) ' 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Lütfü Esengün, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan bu kanun teklifi, ne derseniz deyin, hangi gerekçeyi getirirseniz geti

rin, -islerseniz "efendim, memleket menfaati" deyin- seçimden kaçma kanunudur. Bunun la
mı cimi yok. (RP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Yüzde 100 oy mu aldınız?! 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Biraz evvel sayın sözcü 20 Ekim seçimlerinden bahset

ti... O seçimden sonra köprülerin altından çok sular geçti... Bir de, İstanbul'da ve Türkiye'nin 
birçok yerinde yapılan 1 Kasım seçimleri var... İstanbul'da Refah Partisi yüzde 28 rey aldı; bu
nu bir iyice öğrenin! 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Çok sunardınız!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Şımarmadık... Müsaade et... Size millet ders veriyor, 

siz bundan ders almıyorsunuz; ama, bu seçimden kaçsanız bile, seneye bugün yine önünüze 
seçim sandığı konulacak, hiçbir yere kaçamayacaksınız! 
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İstanbul'da Refah'ın yüzde 28 reyine mukabil, DYP'nin oyu yüzde 14'e düştü; SHP zaten 
bitti, yüzde 8'Ierde, yüzde 9'larda kaldı! 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Çok şımardınız, çok!.. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, İnsan Haklan Bakanlığının ku
ruluşuyla ilgili kanun tasarısının bir maddesini bir ayda zor geçirdiniz... 

Bu kanun teklifine bu kadar fazla emek vermenizin sebebinin ne olduğunu, iddianızın ne 
olduğunu söyleyeyim : Bu kanun teklifiyle bu seçimleri erteleyeceğinizi bir seneden beri tahmin 
ediyorduk; şöyle : 7 ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına Dair Hükümet Tasarısı, 
2 Temmuz 1992 tarihinde Meclis Başkanlığına ve oradan da İçişleri Komisyonuna havale edildi. 
Bu kanun tasarısı, İçişleri Komisyonunda yedibucuk ay niye bekledi? (RP sıralarından alkışlar) 

Beklemesinin bir sebebi var : Tasarı yılbaşından evvel kanunlaşsaydı, 1993 Yılı haziran ayında 
o 7 ilde belediye seçimleri yapılacaktı. Seçimden kaçmanın yolunu, kanunu çıkarmamakla 
buldunuz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Ortada ilçe yok... Yanlış biliyorsunuz; kulaktan 
dolma... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — İlçe değil efendim, belediye kuruluyor; belediye kuru
lunca da, mecburen seçim yapılacak. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - - 25 Martta göreceksiniz!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Sayın Genç, biraz evvel burada, dış destekten bahsetti. 

Sayın milletvekilleri, Refah'a kim "dış destekli" derse, yalan söyler, iftira eder. Bizim des
teğimiz, milletimizdendir, bizim desteğimiz, kendi halkımıza olan güvendendir. (RP sıraların
dan alkışlar) Yüreğiniz varsa gelin, haziran ayında 164 yerde seçime gidelim! 

Sizin bu seçimi alelacele ertelemenizin tek sebebi, haziran ayında milletin huzuruna çıka
cak cesaretinizin ve yüzünüzün kalmadığıdır maalesef. 

Muhterem arkadaşlar, Refah Partisi olarak biz, haziran Seçimlerine hazırız; adaylarımız 
tamam ve hazırlıklarımız da tamamlanıyor. Cesaretiniz varsa, bu teklifi geri çekin, haziran ayında 
seçime gidelim! 

Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini dahi Resmî Gazetede yayımladı; eğer haberiniz 
varsa!.. Her neyse... Korkunun ecele faydası yok. Bu haziran seçimlerini de erteleyin; ama, se
neye sandık başında görüşeceğiz! 

4 üncü maddede, "1993 yılında kurulacak belediyelerin organ seçimleri 1994 yılı mart ayında 
yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimi ile birlikte yapılır" diye, İçişleri Komisonunca ilave 
bir geçici madde eklenmiş. Kanaatimizce bu maddeye gerek yoktur, bunun metinden çıkarıl
ması lazımdır. Çünkü, ister yeni kurulmuş belediye olsun, ister daha önce kurulup da teşkilatı, 
başkanı, meclisi olan belediyeler olsun, 1994 yılı mart ayında yapılacak seçim, genel mahallî 
idare seçimi olacağına göre, böyle bir maddeye gerek yoktur. 

Bu maddenin, kanun yapma tekniği açısından da bir faydası bulunmamaktadır. Dolayı
sıyla, bu maddenin metinden çıkarılması lazım geldiği kanaatindeyiz. 

Bu teklif kanunlaştığı takdirde, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni edi
yorum; ancak, seçimden kaçmamanızı da hararetle tavsiye ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esengün. 
Şahsı adına, Yusuf Bozkurt özal, buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Tabancaların vergisini verdin mi, onu söyle! 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, mekanik sesli, gürültücü arkadaşlarımız var; 

ikaz ediniz. 
BAŞKAN — Halelisiniz efendim, haklısınız, anlıyorum... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 üncü mad

dede, "...Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 12. — 1993 yılında kurulacak belediyelerin organ seçimleri 1994 yılı Mart 
ayında yapılacak mahallî idareler genel seçimi ile birlikte yapılır." deniyor. 

Bundan öyle anlaşılıyor ki, seçimlerin hepsini bir arada yapalım, kurtulalım. Buna katıl
mamak mümkün değil. Yani, memleketi devamlı bir seçim ortamında görmektense, seçimleri 
yapıp işimize bakalım, hizmet yapalım. Bunu anlayışla karşılarım. Ancak, yeni kurmuş bulun
duğunuz belediyelerin seçimlerini -ki, bunlar mahallî idarelerdir- memleketin ekonomisini zo
ra sokacak, memleketin diğer işlerini yarıda bırakacak, birtakım sıkıntılar çıkaracak seçimler 
olarak görmek de mümkün değildir. Nihayet, sayısı mahdut miktardaki yerlerde, Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde, birkaç yerde seçim yapılacaktır. 

Aslında, bu seçimler .yapıldığı takdirde belki faydası da vardır; hükümetlerin kendi icraat
larını, muhalefetin de yaptığı muhalefeti ölçebilmek için, bir nevi, kamuoyu yoklaması mahi
yetinde de olabilir. Birtakım anketler yapılarak, -doğru veya yanlış- Hükümete ve partilere isti
kamet verilmeye çalışılıyor. Bana sorarsanız, en iyi anket, vatandaşın fiilen sandığa gidip, ora
da verdiği oyla yapılır. 

Mahallî idarelerin seçimleri -dediğim gibi- lokaldir; yani, belirli bazı dar bölgelere mah
sustur. İleri demokrasilerde, bu şekilde yeni kurulmuş bulunan belediyelerin seçimleri ertele
nemez, hemen yapılır; ama, ben öyle anlıyorum ki, bizim memleketimizde, hâlâ, eskiden kal
ma, merkezî idare anlayışından kalma bir düşünce vardır : "Efendim, biz bunları, seçimleri 
yapılıncaya kadar tayin edilmiş kişilerle idare ederiz; nihayet Üç aydır, beş aydır, altı aydır..." 
Yani, demokrasi altı ay tatil edilmiş oluyor, demokrasinin işlemesi altı ay geriye atılmış oluyor; 
ne kadar geriye atılırsa atılsın, demokrasi geriye atılmış oluyor. 

Aslında -ben de katılırım- deseniz ki, "bin küsur yerde, 2 bin, küsur yerde, bütün Hükü
meti ve partileri ayağa kaldıracak çapta bir ara seçim mevzubahis." Evet, böyle olsaydı, bunla
rı birleştirerek yapmanız belki Hükümet açısından daha faydalı olurdu, bunu böyle düşünebi
lirdik; ama, nihayet 10-15 yerde veya 20 yerde, Türkiye'nin birçok yerlerine dağılmış belediye
lerde yapılacak yerel seçimleri, bu şekilde, bir seneden, bilemediniz Üç aya kadar, -ne zaman 
kurulacağı belli olmayan, değişik tarihlerde kurulacak olan belediyelerde- değişik sürelerle er
telemek, bence, demokrasiyi askıya almak demektir. 

Demokrasiyi bu şekilde askıya almak, belki, 1940-1950 arasında, o zamanki tek partili dö
nemde düşünülebilirdi. Zaten o zaman fazla parti bulunmadığı için, nasıl olsa bir müsabaka olma-
yacakü; tayin de etseniz birdir, seçim de yapsanız birdir; kim aday gösterilmişse, o seçiliyordu; ama, 
bugün Türkiye'de parti sayısı fazladır, gerçek demokrasi yaşanmaktadır. Bazı kimseler bunu sev
meyebilir, istemeyebilir; ama, eğer biz, memleketimizde gerçekten demokrasiyi yaşayacaksak... 
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ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, Türkiye'de gerçek demokrasi yok mu?! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ...gerçekten halkın iradesini sağlayacaksak... 

'(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ., • 
BAŞKAN — Süreniz doldu, tamamlayın... , 
Buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sözlerimi bağlıyorum. 
Bu bakımdan, bu maddenin, aslında, metinden çıkarılması belki daha doğru bir usuldür. 
Sözlerimi bu şekilde tamamlayarak, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
Son olarak, Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 
ALI OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; nihayet, müzakere ko

nusu kanun teklifinin 4 üncü maddesine kadar geldik. 
4 üncü maddede, özellikle 1993 yılında kurulacak belediyelerin organ seçimlerinin 1994 

yılı Martına kadar ertelendiği, yani onbir aylık bir tehir yaptığımız hepinizin malumu. Bir. ta
raftan, demokrasi, katılım, serbest seçimler, halk iradesi diyeceksiniz; ama, bugün, başkanlığı 
boşalan veya yeni kurulacak belediyelerle ilgili seçimleri onbir ay sonra yapacaksınız. Bunu, 
demokrasi anlayışınızla nasıl bağdaştırıyorsunuz, bunu anlamak mümkün değil. 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Onbir yıl sonra demiyoruz ki hoca, el insaf! , 
ALÎ OĞUZ (Devamla) — Onun için ben, bunu abesle iştigal olarak görüyorum. Gelin, 

bunu yapmayın; söylediklerinize ters oluyor. 
Bir taraftan bunları ikaz ediyoruz; ama, diğer taraftan, değerli arkadaşım Hasan Ekinci 

de der ki, "efendim, bu arkadaşlar kanun teklifinin özüne hiç inmiyorlar; hep, 'seçimden 
kaçıyorsunuz' diye bizi itham ediyorlar." E, bugün belediye başkanlığı boşalacak yerlerin seçi
mini onbir ay sonra yaparsanız ve buna da bir maslce, bir kılıf uydurur da, "onbir ay sonra 
mart ayında yapacağız" derseniz; bunun, seçimden kaçmaktan gayri tefsiri nedir? Bunun iza
hı var mı yani? Bunun başka bir izahı var mı? Buna nasıl bir izah bulursunuz? 

Hasan Ekinci kardeşim geliyor, burada diyor ki: "Refah Partili arkadaşlar, bu kanun tek
lifinin özüne dokunmuyorlar, hep'seçimden kaçıyorsunuz'diyorlar." 

Yani, bunun, kaçmaktan başka ne gibi bir izahı var? Bunu izah etmekte zorluk çekiyorsu
nuz. Hadi bize burada izah edemiyorsunuz, halka nasıl izah edeceksiniz? 

Bunun ilmî bir görüşü yok sevgili arkadaşlarım, bunun mazereti de yok; sadece ve sadece, 
bunun adı, gene seçimden kaçmak; adına ne derseniz deyin. Çünkü, buradan ikide bir gelip 
de söylediğiniz temsilî demokrasinin temel esası, serbest seçimdir. Vatandaşlar, her kademede, 
serbest seçimler yoluyla, kendilerini yönetecek temsilcileri seçerler dedik, burada kaç defa 
söyledik. 

Bu konuda, seçimle ilgili temel kanunlar, gerekli düzenlemeyi yapmış ve zaman zaman 
yapılan seçimlerle, halkın irade izharına imkân tanımıştır. Seçimi tehir (erteleme) bu imkânı 
vermeme, seçimden açıkça kaçmadır; bunun başka ilmî izahı yok; herkes bunu böyle ifade ediyor. 

Bunları bir araya toplama ise, temsilî demokrasi ve kabulün imkânlarını bertaraf eden bir 
davranıştır, Anayasayı, demokrasi prensiplerini açıkça ihlaldir, kanuna karşı hiledir -bunu yu
karıda Komisyonda da söyledik, burada da söylüyoruz- bu sebeple muhalifiz. 
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Aynı paralelde, 1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddesine atıf yapan o ilave mad
denizi de, yine bu sebeple kabul edemiyoruz. 

Burada da, genel gerekçede "mevcut atama usullerinden sarfınazar edilerek, başkanveki-
linin seçimle belirlenmesi uygun görülmüştür" deniliyor. Bunu da, gene bir seçim olarak tavsif 
edemiyoruz sevgili arkadaşlarım. 

O sebeple, işin neresine bakarsanız bakın, bunu, demokrasiyle, insan haklarıyla, katılım
la, şeffaflıkla -şu uydurduğunuz uydurukça kelimelerle izah ettiğiniz şeyler var ya- demokrasi
nin esaslarıyla, bunların hiçbirisiyle izah edemezsiniz. Bunun halk nazarında izahı, seçimden 
kaçmadır. 

Arz eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı, Mahallî tdare Seçimlerinin Ertelenmesine Dair Kanun 

Tbklifine İçişleri Komisyonunca eklenen 4 üncü maddenin metinden çıkarılmasını saygıyla arz 
ederiz. 

Lütfü Esengün Melih Gökçek Ali Oğuz 
Erzurum Ankara İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin Korkütata Fethullah Erbaş 
Konya Bingöl Van 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı kanun teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Geçici Madde 12. — 1993 yılında kurulacak belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin 
, organ seçimleri 1994 yılı Mart ayında yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimiyle birlikte yapılır. 

Lütfü Esengün Ali Oğuz Cevat Ayhan 
Erzurum İstanbul Sakarya 

Şaban Bayrak Şinasi Yavuz Kemalettin Göktaş 
Kayseri Erzurum Trabzon 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağız : 
. / Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı, Mahallî İdare Seçimlerinin Ertelenmesine Dair Kanun Tek
lifine İçişleri Komisyonunca eklenen 4 üncü maddenin metinden çıkarılmasını saygıyla arz ederiz. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? ' 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL KÖSE (Erzurum) — Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge Jkabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 311 sıra sayılı kanun teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ederiz. V 
Geçici Madde 12. — 1993 yılında kurulacak belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin 

organ seçimleri 1994vyılı Mart ayında yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimiyle birlikte yapılır. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
, ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya).— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
- 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Bozkurt Özal, konuşacak mısınız efendim? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. [DYP sıralarından alkışlar(î); RP sıralarından alkışlar)] 

Lütfen sayın milletvekilleri... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Özal, biz sizi ciddiye almak istiyoruz; 

yapmayın... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde 

ve diğer bütün maddeler Üzerinde konuşmak için yazılı müracaatla söz istemiştim. Sebebi de, 
burada kanunları müzakere usulünden ileri geliyor. Yani, kanunları öyle bir şekilde müzakere 
ediyoruz ki, şu anda, görüşülmesi yarım kalmış, zannederim 5 tane -yanlışım varsa düzeltirler-
tasarı veya teklif var. Ayrıca, gündemin ilk sıralarını işgal eden 9 tane kanun hükmünde karar
name var ki, Anayasa hükmüne göre bunların öncelikle görüşülmesi gerekir. Bunların hepsi 
bekliyor... (DYP sıralarından "Maddeye gel, maddeye" sesleri) 

Burada bütün çoğunluğuyla bulunan Komisyon... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Madde üzerinde konuşsun Sayın Başkan. 
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YUSUF BOZKUKT ÖZAL (Devamla) — ...bu kanunların görüşülmesine sıra geldiğinde 
salona girmiyor... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Hakkınızı kötüye kullanmayın. Bunları anlattınız 
efendim, madde üzerinde konuşun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ...ve sonra buraya gelip, bütün haşmetiyle ve 
biraz önce de izah ettiğim gibi, kendi raporunu değiştirecek şekildeki önergelere katılıyor... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Madde üzerinde konuşun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Katıldığı madde metinde olmadığı halde, Sayın 

Başkan tarafından, varmış gibi, ki değişmiştir... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Özal, onları anlattınız, madde üzerinde 

konuşun. . 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum efendim. Onun 

için bu madde üzerinde söz istedim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Yakışmıyor efendim; siz, bakanlık yapmış insansı

nız; sizi ciddiye almak istiyoruz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) —• Ben sizi hep ciddiye aldım, başka türlü de dü

şünmüyorum... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Ben de sizi çok ciddiye almak istiyorum. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ciddiye alıyorum ve müsaade buyurun da mu

halefet hakkımızı kullanalım. ' 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Ama, bu, bir hakkı suiistimal... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Dişlerini fırçala da gel, ayıp; kocaman adamsın! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, yürürlük çok önemli... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Yürürlük maddesi üzerinde ne söyleyeceksiniz? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Çünkü, yürürlüğe girmesi... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Buyurun efendim, yürürlüğü anlatın... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Grup Başkanvekilimiz, kürsüye bu kadar 

da müdahale etmeyiniz lütfen... Sayın Başkan... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Ama, Sayın Özal, siz Parlamentonun değerli bir üye

sisiniz... 
BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim; şimdi tam yürürlük maddesine geldi!.. 
Buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz de mi Sayın'Başkan!.. 
BAŞKAN — Yürürlük maddesine geldiğinizi söylüyorum... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz de mi Sayın Başkan! Size karşı hürmetim 

vardır. Bağırır çağırırız, belki tenkit ederiz; ama, ne de olsa, gene usulüne uydurmaya çalışı
yorsunuz bazı meseleleri; takdir ediyorum!.. 

BAŞKAN — Sayın özal, bir mukaddeme yaptınız, şimdi yürürlük maddesine geliniz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, usulüne uyup uymadığından da emin de

ğilim, zapta geçiriyorum... 
BAŞKAN ~ Buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Biraz sonra, yürürlük maddesinden sonraki mad

de üzerinde de konuşacağım, süremi de tamamlayacağım. Ben, buraya gelir, yürürlük maddesi 
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üzerinde, 5 dakika sükût da edebilirim. Yürürlük maddesinde, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih, seçimlerin yapılmasından bir gün evvel de olabilir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yusuf Bey, Turgut Bey size yanlış taktik veriyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Nasıl olsa ertelemeye çalışıyorsunuz. Niçin "ya

yımı tarihinde yürürlüğe girer" diyorsunuz? Ne gereği var bunun? Yani, "yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer"in bir.anlamı kalıyor mu? Siz, haziranda yapılacak seçimleri şimdiden erteleme
yi düşünüyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen seçim takvimini biliyor musun Yusuf Bey? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Neden oluyor, onu söyleyeyim : Çünkü, bu tek

lif, aslında, tek bir maddeye, tek bir konuya hitap eden bir teklif değil, burada değişik konular 
var. Değişik konular bulunduğu için, dikkat ederseniz, bundan sonraki maddede de, "Bakan
lar Kurulu yürütür" diyor. Seçimleri Bakanlar Kurulu mu yürütecek? Nerede görülmüş bu iş? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin çıkardığın kanunları kim yürütüyordu? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Seçimleri Bakanlar Kurulu mu yürütecek? Yan

lıştır efendim. Seçimleri Bakanlar Kurulu yürütmez. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — O ayrı madde. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yürürlük ayrı maddedir, aynı şekilde yürütme 

de ayrıdır, -orada da konuşacağım- burada da hata yapıyorsunuz. 
Bari şunu şöyle söyleyeyim size : Siz geliniz, yürürlük maddesine, -tavsiye edeyim size, 

bu işi iptal etmenin güzel bir yolu var- bu senenin 31 Aralık tarihini koyun; 31 Aralık tarihini 
koyduğunuz takdirde seçimler yapılır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Turgut'a verelim, TUrgut'a!.; 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 31 Aralık tarihini koyunuz... 31 Aralık tarihin 

koyduğunuz takdirde, şimdiye kadar konuştuklarımız da boşuna gitmez, işi doğru dürüst yap
mış oluruz, seçimleri de yapmış oluruz, siz de geri adım atmazsınız; "Ne yapalım, kanunu 
hemen yürürlüğe koymadık, yürürlük maddesini ileriye attık; bu seçimler için değil, belki bundan 
sonraki seçimler için düşünülebilir, bunu bir denedik" dersiniz!.. 

Ramazan gününde, iftardan sonra, teraviden sonra, geldik, burada saatlerimizi boşu bo
şuna harcadık. Ne için?.. Seçimden kaçmak için. Değer mi beyler?.. Değmez. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ramazan sana, ne akıl vermiş ne izan vermiş! 
RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Sen partiyi kur, partiyi!.. Ağabeyine söyle, partiyi 

kursun!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben ne kadar zamanım kaldığını buradan çok 

güzel görüyorum, 5 saniyem kaldı; bu 5 saniye içinde de, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özal'ın konuşması tutanağa geçtiği için bir yeri açıklamak istiyorum : 

Sayın özal, "gelir, burada 5 dakika sükût edebilirim" diyor. 
Bu kürsü, konuşma kürsüsü. Sakın ha, benim Başkanlığımda böyle bir şey yapmayın. Sü

kût ettiğiniz takdirde doktoru çağırırım, hastasınız diye; sakın ha!.. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, doktoru siz kendinize çağırın. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Bozkurt özal, buyurun efendim. (SHP sıralarından "Doktoru 

çağırın, doktoru" sesleri) 
Lütfen... Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin. Her milletvekili, konuşma hak

kını, bu kürsüden kullanabilir, yeter ki konu üzerinde konuşsun. (RP sıralarından alkışlar) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Konu üzerinde efendim, konu üzerinde... . 
BAŞKAN — Evet efendim. Başkanın görevine lütfen müdahale etmeyin. Rica ediyoum... 

Ben konu üzerine çekerim. 
Buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş

kanın görevleri arasında, doktor çağırma olduğunu da bilmiyordum; ama bu da yeni bir âdet 
olarak çıkacak; ama, olmasın ki, bunu kendimiz için çağırmayalım!.. 

Biz, ne zaman sükût edeceğimizi, ne zaman konuşacağımızı çok iyi biliriz. Biz buraya mil
letvekili olarak geldik; milletvekili olarak, muhalefetimizi, ne kadar karşı durulmaya çalışılırsa 
çalışılsın, yapacağız. v 

RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Ama, Anavatan Partisinden geldiniz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) —Hiç önemli değil; ben milletimi temsil ediyo

rum ve Anayasaya da dikkatle bakarsanız, Anayasa der ki: "Milletvekilleri, kendi yörelerini, 
partilerini değil, milleti temsil ederler." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen özal ailesini temsil ediyorsun! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Anayasının amir hükmü de böyledir. 
Bunları böyle söyledikten sonra; bu kanun, biraz önce de izah ettim, maalesef, bir seçim 

erteleme kanunu olmasına rağmen, içinde başka konuları ilgilendiren hususlar da var, beledi
yeleri ilgilendiren hususlar da var. 

A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın özal, bir devlet memurunun lojmanı
nı gasbetmek de milletvekilliğinin yetkilerinden mi? 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bunlar, Bakanlar Kurulunun yürütmesini ge
rektirebilir; ama, şimdi kalkıp da, seçimi Bakanlar Kurulu yürütür dediğiniz zaman, bu Ana
yasaya aykırıdır. Bir seçim kararını, bir Bakanlar Kurulu yürütemez. Yasamanın, yürütmenin 
ayrılığı vardır... 

A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sen, bir devlet memurunun lojmanını nasıl 
işgal edersin; önce bunun hesabını ver. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Dolayısıyla, burada tekrar ifade ediyorum : Bu 
madde yanlıştır. Geliniz şöyle deyiniz : Bu kanunun 1 inci maddesini Yüksek Seçim Kurulu, 
diğer maddelerini Bakanlar Kurulu yürütür. Bunun 1 inci maddesini Bakanlar Kurulu nasıl 
yürütür? Mahallî idareler seçimlerini de Bakanlar Kurulu mu yapacak? 

Genel seçimlerde 3 bakanın partileriyle ilişkisi kesilir; yani, bu 3 bakan, bağımsız olarak 
tayin edilirler. Bunlar, Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanıdır. Anayasamız, gayet 
açık bir şekilde, yürütme ile yasamayı birbirinden ayırmıştır. Şimdi... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Siz, sekiz yılda niye bunları ayırmadınız? 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Burada diyeceksiniz ki, efendim, bunlar klasik
tir, bürokratlar yazmışlar; bütün kanunlarda bu iki madde vardır; maddelerden birisi, "ya
yımlandığı tarihte yürürlüğe girer" diğeri de, "Bakanlar Kurulu yürütür" demektedir. Neyi 
yürütür?.. Seçimleri yürütür. Neyi yürütür?.. Her şeyi yürütür. Hayır efendim, öyle şey olmaz. 

Bakanlar Kurulunun yapacağı işler vardır, yapamayacağı işler vardır. Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verirsiniz; ama, kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisiyle, insan haklarına müteallik veya vergilere müteallik konularda Bakanlar Kuru
luna yürütme yetkisi veremezsiniz. Yürütme yetkisi veremediğinize göre, siz burada, "bunu 
Bakanlar Kurulu yürütür" diyemezsiniz; bu, birinci maddeyle ilgili olarak mümkün değildir. 

Diğer maddelerle ilgili olarak bir diyeceğim yok. Diğer maddelerle ilgili olarak, belki di
yebilirdiniz ki, bazı maddelerini de... Eğer, Bakanlar Kurulunda by-pass yapmak istiyorsanız, 
-anlıyorum, bundan sonra da by-pass kanunu geliyor- o ilgili maddelerin birini içişleri Bakanı 
yürütür, diğer bir başkasını da diğer bakanlık yürütür diye ayırabilirsiniz!.. Çünkü, öyle anla
şılıyor ki, sizin düşüncenizde, devletin bütünlüğü ilkesi başka türlü anlaşılmıştır. Bu by-passlarla, 
mademki, devletin bütünlüğünü bozacaksınız, "bütün yetkiler Bakanlar Kurulunda" diyecek
siniz ye Meclisi de by-pass yapacak kanun yakında zaten geliyor!.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) •-Çok yakında... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Çok yakında geliyor. Kanun hükmünde karar

nameye siz de çok karşı olmazına rağmen, şimdi getirmeye kalktınız ve maalesef getiriyorsu
nuz. Bakınız, insanlar, muhalefetteyken ne söylüyorlar, iktidara gelince prensiplerini nasıl al
tüst ediyorlar; işte, bu misallerle de göreceğiz!.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sizin gibi!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu işlerde, bakınız, gerçek inanan, gerçek dev

let adamı, muhalefette ne söylemişse, iktidarda da onu yapar. Ben, kendim için bütün hesabı
mı Yüce Allah'a veririm, siz de verebilecek misiniz?.. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi -onu düşünün, vicdanınıza bunu söyleyin- senelerce kavga ettiğiniz partiyle koalis
yon yaparak bu işleri yürütüyorsunuz!.. Hayırlı uğurlu olsun der, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

Tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belli etmek üzere, lehinde, Sayın Coşkun Kır
ca, buyurun efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gecenin bu geç saa
tinde sizleri meşgul etmek istemezdim; fakat, bu teklifin Anayasaya aykırılığına dair, Anaya
sadan, İçtüzükten, genel hukuk prensiplerinden çok dem vuruldu; bir iki kelimeyle bunların 
varit olmadığını söylemek istiyorum. 

Anayasanın 78 inci maddesinin son fıkrası, "Genel seçimlere -yani milletvekili genel 
seçimlerine-bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz" demektedir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mahallî seçimleri de kapsıyor, geneli sayıyor, milletvekili se
çimleri de olur; tabiî, yoruma tabi... 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Hayır... Başında, matlapta, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi seçimlerinden bahsediyor. 
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Şimdi, o tarzda bir yoruma gerek yok. Eğer, milletvekili genel seçimlerine bir yıl kalmış 
ve ara seçimi yapılmıyorsa, evleviyetle, mahallî idarelerin karar organları vesair organları için 
seçim yapılmayabilir. Anayasanın, buna cevaz vermiş olan bir ruh içinde yazıldığı meydandadır. 

Şimdi, bir iki başka mülahaza daha oldu. Ben, evvela, tçtüzüğe dayanan bir konuya gele
ceğim. Bundan evvelki iki yasama döneminde, Genel Kurulda aşağı yukarı, elma ağacına as
ma kabağını aşılamak gibi kanun çıkarıldığını çok gördük, ama burada yapılan bu değildir... 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, İçtüzüğün 43 üncü maddesi ne diyor : "Komisyon raporunda, konu hakkında 
komisyonun düşünceleri ile komisyonca yapılan değişiklerin gerekçeleri yer alır" diyor. 

Ayrıca, bu Meclis kuruldu kurulalı, gerek komisyonlarda gerek Genel Kurulda, ek madde 
ilavesi için dahi takrir verilmesinin geçerli bir usul olarak kabul edildiği görülür ve bu bir gele
nektir. İçtüzük "konu hakkında" diyor... 

. Bir teklif verilmiştir, bir tasan gelmiştir; o konunun düzenlenmesi ve doğru yürütülmesi 
açısından, eğer oraya eklenmesi gerekli bir şey varsa, bunu oraya ekleyebilme yetkisinin komis
yonda ve Genel Kurulda var kabul edilmesi, mantığın icabıdır. İçtüzük de böyle yazıyor. 

Başka maddelerde de, komisyonlarla ve Genel Kurulla ilgili olarak, konudan bahsedildi
ğini görürsünüz. Konu nedir? Konu, tabiatıyla, aklın, basiretin ve iyiniyetin tespit ettiği bir 
kavramdır ve vaktiyle yapıldığı gibi, her halükârda elma ağacına asmakabağı aşılamaya kal
kışmak değildir; burada yapılan da bu olmamıştır. 

Şimdi, çok kısa olarak bir iki hususa daha temas etmek istiyorum. 
Bakınız, bazı arkadaşlarımız, belediye başkanının izin, hastalık veya görevle görev yerin

den ayrılması hallerinde dahi, başkanvekilinin meclis tarafınan seçilmesini istiyorlardı. 
Seçilecek olan, görev yapacak olan başkanvekili, belediye meclisi adına görev yapmaya

cak, yerinde duran, makamı inhilal etmemiş olan bir belediye başkanı adına yapacak. Binae
naleyh, o belediye başkanı da, oraya gelebilmesi için geçerli saydığımız bir halk iradesiyle gel
miş, yerinde duruyor; ama, şu veya bu sebeple -sebepler yazılı burada- sadece mahallinde bu
lunamıyor. O zaman, belediye başkanına, hastahk, izin ve görevle görev yerinden ayrılma hal
lerinde, kendi vekilini tanıma hakkını vermek, halkın iradesinin devamını sağlamaktır ve bu 
yapılmıştır. Bunun aksi, demokrasiye aykırı olurdu. 

Buna karşılık, burada, görevden uzaklaştırıldığı veya makam boşaldığı takdirde, yerine 
yenisi gelinceye İcadar, belediye meclisi birisini seçsin deniyor. Bunun demokratik olduğundan 
şüphe yok. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği madde, valinin vekil tayin etmesi halidir ki, Ana
yasa Mahkemesi, çok haklı olarak, bunu, mahallî idarelerin muhtariyetinin ihlali olarak gör
müştür. Burada karar organı, icra makamı yok olduğu için, onun yerine geçici olarak birisini 
göreve tayin etmektir. 

Şimdi, burada, "vali tarafından belediye meclisinin toplanması sağlanır" deniyor ve bir 
arkadaşımız, "mevkufen mi getirecek, yoksa ziyafete mi davet edecek?" diye sordu. 

Vali, Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarını tatbik eder. Kanunlarımız, bir kişinin derdest 
olarak, yahut mevkufen bir yere götürülüp götürülmemesinin ne zaman mümkün olacağını 
tanzim etmiştir. Hangi kanunumuzda, belediye meclisi üyelerini toplamak için valinin bunları 
derdest edeceği yahut... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Kırca, toparlamanız için size 1 dakikalık süre daha veriyorum. 
•Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Yemeğe davet etmeye gelince; vali, Türkiye Cumhurbaşkanının ve devletinin temsilcisidir. 

Cumhurbaşkanının laubali olabildiği hallerde dahi, valiler, devlet itemsil ettikleri için,kullan
dıkları yöntemlerle laubali olmayanlar arasından seçmekle mükelleftirler ve seçerler. 

Katılanlara gelince -son sözüm budur- "katılanlar" denmesinin sebebi, belediye meclisi 
içindeki bir azınlığın, vekilin behemahal seçilmesi gerektiği belediye başkanlığı makamının bo
şalması hallerinde, bu işlemi önlemesini sağlamaktır. Bu da, aslında, demokrasi esaslarına ria
yet için düşünülmüş bir tedbirdir. 

Sözümü bağlarken, son olarak şunu söylüyorum : Ben, bütün konuşmaları sırasında, Sa
yın özal'ı -şimdi belki arkadaşlarımı şaşırtacağım- tek bir noktada haklı gördüm; o da, 1921 
Anayasasından sonra, kuvvetler ayrılığı prensibi açısından, kanunlarımızda, "bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür" yahut "şu bakan, bu bakan yürütür" diye bir hükme ihtiyaç, gerçek
ten yoktur. Ama, bu konuyu burada halledenleyiz. Bu bir âdet halini almıştır. Meclis Başkanı, 
Anayasa profesörleriyle konuşur, bütün partilerle konuşur ve bu mesele, kuvvetler ayrılığı prensibi 
ilkesi çerçevesinde halledilir. 

Çok teşekkür ediyorum efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kırca. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, oyumun rengini belirtmek üzere, aleyhinde 

söz istiyorum. • 
BAŞKAN—Buyurun Sayın Güner. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu ilerleyen 

saatinde görüşülmekte olan yasa teklifinin aleyhinde oy vereceğimden, niçin aleyhte oy verece
ğimi açıklamak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Daha önce de arz etmeye çalıştığım gibi, işi, temel ilkeleri açısından ele aldığımızda, va
tandaşlarımızın en doğal hakkı olan seçme hakkını kısıtlamakta ve ileri bir tarihe ertelemekte
yiz. Bunun sakıncalarını, dilimin döndüğü nispette arz etmeye çalıştım, tekrar belirtmek isti
yorum. Gerçekten de, bunu bir prensip meselesi olarak ele almaktayım. Bu konuda, benim 
gibi düşünen arkadaşlarımın da hislerine tercüman olduğumu sanmaktayım. 

Biraz önce 2 nci madde üzerindeki konuşmamda da belirtmeye çalıştığım gibi, Hüküme
tin icraatını değerlendirme konusunda vatandaşın eline geçen önemli fırsatlardan biri de, hiç 
şüphesiz, seçimlerdir. Bunlar arasında, yerel seçimler de çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir 
hükümetin icraatlarının, zaman zaman, bizzat seçmen tarafından test edilmesi, hem o hükü
met için hem diğer siyasî partiler için, en başta da o ülkenin demokratik yapısı için, gerçekten 

1 de sağlık belirtisidir. Bunlar yapılmadığı zaman ise, sıkıntıların doğduğu görülmüştür. 
Bu bakımdan, her şeyden önce, bu hakkı kısıtlamak veyahut ertelemek, sağlıklı bir giri

şim değildir; bunu arz etmeye, izah etmeye çalışıyorum. Bu bakımdan, zaman zaman, seçim
lerden önce, bu gibi yasa değişiklikleriyle seçimlerin ertelenmesini, gerçekten de sakıncalı bul
maktayım. 

Diğer taraftan, aslında, memleketi devamlı bir seçim atmosferinde tutmamak ve ekono
miyi seçim kanunlarının eline bırakmamak amacıyla, seçimlerin, derli toplu olarak, sık sık 
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değil de, belirli aralarla yapılması, gerçekten de iyi bir şey. Ancak, bunun arkasında, biz bu 
iyiniyeti görmemekteyiz; çünkü, bu yöndeki teklifler daha önce yapılmıştı ve bugünkü iktidar 
ortakları tarafından reddedilmişti. 

Bugün karşımıza bu yasa teklifinin getirilmesinin gerçek nedeni ise, Hükümetin, bu se
çimlerden kaçmakta oluşudur; bunu hepimiz bilmekteyiz, herkes biliyor. Buna rağmen, bunla
rı burada görüşüyoruz ve her seferinde de, bu gibi yasa teklifleri veya tasarıları maalesef kabul 
edilerek, seçimler ertelenmiş oluyor. 

Burada yapacağımız oylama sonucunda da, böyle bir neticenin çıkması çok normal gö
rünmekte, ancak, zabıtlara geçtiği için, belki ilerisi için faydası olur düşüncesiyle,bunun mah
zurlarını tekrar saymakta da, kendimi, bir milletvekili olarak görevli addetmekteyim. 

Biraz önce de belirttiğimiz gibi, 2 nci maddede, -Sayın Kırca da biraz önce değindiler-
gerçekten de, bir nebze de olsa, atama işleminin yasalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi amaç
lanmış olsa da, burada yine bir atama sözkonusudur. Burada, seçilmişlerin, iradelerini millet 
adına kullanmaları, bir ölçüde de olsa, engellenmektedir. Bu bakımdan 2 nci maddeyi de mah
zurlu bulmaktayız ve hiç olmazsa, bunun yerinin, bu yasa teklifinde olmadığını söylemekteyiz. 

Ben, gecenin bu ilerlemiş saatinde daha fazla vaktinizi almak istemiyorum, daha önce söy
lediğim şeyleri de tekrarlayarak sabrınızı taşırmak istemiyorum; ancak, gerçekten de, bu konu
yu serinkanlı, soğukkanlı olarak bir kere ele almalıyız. Bu konuda, gerekirse, siyasî partiler 
aralarında anlaşmalılar ve memleketi sık sık seçim atmosferine sokacak uygulamalardan ka
çınmalıyız. Ancak, bunu seçim yaklaştığında, Hükümet ortağı partilerin siyasî endişeleriyle, 
seçimi kaybetme endişeleriyle... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bağlayın sözünüzü. 
ENGİN GÜNER (Devamla) •— İzninizle cümlemi tamamlamak istiyorum. 
Bunu, normal zamanlarda, bir nevi siyasî barış ortamlarında bir araya gelerek,,karşılıklı 

görüşerek, bir "compromise", uzlaşmaya varmak suretiyle çözmek, böyle seçim öncesinde sı
kıştıkça, seçim meydanlarından kaçmaktan çok daha iyidir diye düşünüyorum. 

Bu duygularla, bu yasa teklifinin aleyhinde oy vereceğimizi açıklıyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (Bağımsızlar ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güner. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özgür bir ortamda, adil bir seçimle, halkımıza hizmet edecek yerel yönetimlerin belirlene

ceğini umut ediyorum ve kanunun hayırlı olmasını diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

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

BAŞKAN — "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
10 uncu sırasında yer alan, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanun
da Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Anayasa komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

(1) 222 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. .. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, tümü üzerinde kişisel söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizden önce Sayın Keçeciler söz istemiş durumda. . 
Grupları adına, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu, Refah Partisi Gru

bu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip söz istemişlerdir. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu, buyurun. 
Gruplar adına tümü üzerinde konuşma süresi 20'şer dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil-( 

Ietvekilleri; gecenin bu geç saatinde yeni bir yasa tasarısıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. 
Bu yasa tasarısı, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısıdır. 

Bu tasarı, aslında, açık seçik olarak, Cumhurbaşkanının yetkilerini elinden almaya ma
tuftur. Esasen genel gerekçeye baktığımız zaman, gayet komik ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sine yakışmayan ifadeler görüyoruz. Okuduğum zaman şunu görüyorum : 

Tasarı ile' 'Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun yoğun iş yükünün hafifletilmesi amaç
lanmıştır. Devlet yapısıyla kuvvetler ayrılığı ilkesinin amacına uygun kuralları içermektedir. 

Anayasada Devletin başı olarak.Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini temsil 
ettiği belirtilen Cumhurbaşkanının anayasal zorunluluk bulunan haller dışındaki konularla meş
gul edilmeyerek Anayasadan kaynaklanan görevlerini daha süratle ve verimli bir şekilde yerine 
getirebilmesi hedeflenmiştir." 

Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkilerini tayin eden Anayasanın 104 üncü maddesine bak
tığımız zaman, şöyle denilmektedir : 

"Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin 
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalış
masını gözetir." 

Gene Anayasanın 104 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, yasa
mayla ilgili olan maddeler ve yürütme alanına ilişkin maddeler şeklinde ve çok geniş birbiçim-
de tadatedilmiştir. Burada, Cumhurbaşkanına, kuvvetler ayrılığı prensibine göre, gerçekten geniş 
yetkiler verilmiştir. Bunlar, Genelkurmay Başkanını atamak, Bakanlar Kuruluna gerekli gör
düğü hallerde başkanlık etmek, Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, 
yabancı devletlere büyükelçiler tayin etmek ve tabiî bütün bunların üzerinde, Başbakanı ata
mak ve istifasını kabul etmek gibi fevkalade önemli yetkilerdir. 

Şimdi bu 104 üncü maddeyi okumaya devam ettiğimiz zaman, burada çok açık bir şekil
de, "kararnameleri imzalamak" fıkrasının bulunmakta olduğunu görürüz. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar açık seçik olarak Anayasada ifadesini bulmuş olan ve Cum
hurbaşkanlığı makamına verilmiş olan görevleri, Cumhurbaşkanlığı makamını bir by-pass ka
nunuyla ikinci plana itip tamamıyla Bakanlar Kuruluna bırakmak, aslında Anayasayla çeliş
mektedir, Anayasaya aykırıdır ve diğer bir deyişle, tamamıyla bir Anayasa suçu mahiyetindedir. 
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Ben meseleye, bugün Cumhurbaşkanlığı makamında oturan şahsa karşı sizin belki alerji
niz olduğu noktai nazarından bakmıyorum; ben, Cumhurbaşkanlığı görevinin de, kutsal ve 
yüce diğer tüm görevler gibi, zaman içinde değişik kişilerce icra edilebileceğini düşünüyorum 
ve bu nedenle, bu tasarının böyle alelacele getirilmesini bir türlü anlayamıyorum. 

Sayın Başbakan, dün Doğru Yol Partisi Grubunda konuşurken ve Meclise devam etmeyen 
Doğru Yol Partili milletvekilerine serzenişte bulunurken, "bir türlü by-pass yasasını 
çıkaramadınız" şeklinde, esas iradesini, ne yapmak istediğini açık seçik bir şekilde ifade etmiştir. 

Şikâyet şuradandır : -Cumhurbaşkanı, Doğru Yol Partisi ve SHP Koalisyonu tarafından 
teklif edilen birtakım idarî tasarrufları imzalamamaktadır, tutmaktadır, geciktirmektedir. 

Diğer yönden baktığımızda, Hükümetin yaklaşık birbuçuk yıllık süresi zarfında çeşitli yer-, 
lere 17 bin civarında atama yapıldığını görüyoruz; bu sayı da az bir sayı değildir. Bu da şunu 
göstermektedir : Sayın Cumhurbaşkanı, millet menfaatlarını düşünerek, uygun gördüğü ata
maları gayet normal bir şekilde imzalamaktadır ve bu tasarrufu yerine getirmektedir. Hükü
metin bu açıdan da şu ana kadar herhangi bir sıkıntısı olmaması gerekir. 

Bu nedenle, bu tasarının, Yüce Parlamentoya yakışmadığını ve bundan önce uygulandığı 
gibi, normal prosedürlerin aynen kalması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanının ken
dine mahsus sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Müsaade ederseniz, her yüce makam 
(Parlamento, Hükümet, yasama organı, yargı organı ve Cumhurbaşkanlığı makamı) kendi gö
revlerini yerine getirsin. Bu şekilde, "kanuna karşı hile" adı altında niteleyebileceğimiz birta
kım yasa tasarılarıyla, bu Büyük Meclisi oyalamaya kimsenin hakkı yoktur. 

Bu tasarı, biraz evvel size okuduğum Anayasanın 104 üncü maddesiyle tamamıyla çeliş
mektedir ve Anayasaya aykırıdır. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekür ederiz Sayın Maruflu. ' 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Remzi Hatip, buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, değerli 

parlamenterler; Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda değişiklik 
yapan bu tasarı hakkında Refah Partisinin görüşlerini dile getirmek üzere söz aldım; sizleri, 
Grubum ve şahsım adına, saygıyla selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar, başlangıçtan bu yana bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki atama 
usulleri, demin adını söylediğim kanuna göre uygulanmaktadır. Fakat, aşağıda gösterilen de
ğişiklikleri yapınca, sanki yeni bir usul getiriliyormuş gibi, kanunun alışılmış ismi de değiştiril
mekte ve "Kamu Personelinin Atanma Usulüne İlişkin Kanun" şekline getirilmektedir. Bunda 
mantıkî bir değişiklik yoktur. 

Sayın Anavatan Partisi Sözcüsünün de ifade buyurdukları gibi, Anayasamız, Cumhur
başkanına, 104 üncü maddesiyle görev ve yetkiler vermiştir. Şimdi, önümüzdeki tasarı, bu gö
rev ve yetkileri Sayın Cumhurbaşkanlığı makamından alan bir değişiklik tasarısı mahiyetinde
dir. Yani, birbuçuk yıldır İktidar olan Doğru Yol Partisi ve SHP, Anayasayı değiştirmek için 
bir gayret gösterememiş, bir adım ileri gidememiş. Hükümet, bu Anayasanın değişmesi vaa
diyle işbaşına gelmiş iken, bunu da yapamayınca, bu vazifeyi de Sayın Meclis Başkanı üstlen
miş iken, Anayasa değişikliği yerine, kanun değişikliğiyle bu işi halletmeye kalkıyorlar; ne ka
dar güzel!.. Bu neden yapılıyor?.. Bugün işbaşında bulunan Sayın Cumhurbaşkanının, bazı tayin-
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lerde, şu veya bu şekilde davrandığı, işi geciktirdiği şeklinde bir gerekçeyle yapılıyor. Bu gerek-, 
çeler doğru olabilir, eleştirilebilir; fakat, biz buna kani değiliz. 

Bütçe konuşmaları sırasında, Cumhurbaşkanlığı adırîa konuşan sözcü, o ana kadar Cum
hurbaşkanına Bakanlar Kurulu veya Hükümetten üçlü kararname olarak gelen işlerden 
4 299'unun imzalandığını, sadece 88 tanesinin imzalanmadığını, bunun da 37 tanesinin yar
gıyla ilişkisi bulunması sebebiyle beklediğini, 51 tanesinin ise incelenmekte olduğunu ifade et
tiler. Yani, adet olarak, kemiyet olarak bir sıkıntı görmüyoruz; ama, herhalde, bu Hükümeti, 
gecikme tedirgin etmiş olacak, öyle anlaşılıyor. 

Bu tasarı, görülüyor ki, baştan aşağı sırf Cumhurbaşkanının yani halihazırda Cumhur
başkanlığı makamında bulunan zatın tutumu, davranışları, tavırları, beyanları ve sergilediği 
prosedür tıkanıklığı sebebiyle, bu hususlar göz önüne alınarak getirilmiştir. 

Bu tasarı, tamamen siyasî içerikli bir tasarıdır. Görüş ayrılığı ve sürtüşme,bu tasarıyı Meclis 
huzuruna getirmede saik olmuştur. Konu, Kamu Personelinin Atanma Usulüne İlişkin Kanu
nun değişikliğiyle ilgili olmasına rağmen, personel rejiminin tümü içinde mütalaa edilmeden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne getirilmiştir. 

Tayinlerde, Cumhurbaşkanlığını, daha doğrusu Sayın Turgut ÖzaPı devre dışı bırakmak 
istenmektedir. Böylece, bugünkü yapıda, Cumhurbaşkanı karşısında, İktidara, DYP - SHP Ko
alisyonun serbesti sağlanmak istenmektedir. Netice itibariyle İktidara^ daha hızlı ve yaygın bir 
harekâtla, bürokraside istenen değişikliği yapabilmek imkânı sağlanmaktadır. 

DYP ve SHP, İktidara gelir gelmez yapamadığı, beceremediği atamaları, bundan böyle 
rahatça yapabilecek bir ortam meydana getirmek istemektedir. Yani, eğer iktidarları devam ederse, 
temizlik, artık daha çabuk yapılabilecektir! 

Makamlar hiçbir zaman kalıcı değildir, değişecektir. Yarın bambaşka bir kombinezonda 
ve kompozisyonda, hükümetler, başbakanlar, cumhurbaşkanları gelecektir. Söz verdiğiniz, do
kunamadığınız "İhtilal Anayasası" da mutlaka değişecektir. O zaman ne olacaktır? DYP ve 
SHP, kendi tayin ettiklerinin yerlerinden edilmesinin kolaylaştırılmış olmasından şikâyetçi olur
larsa, hiç şaşmamak gerekir. 

Siyasî nedenlerin daima önde yer alacağı, getirilmek istenen sistemden anlaşılmaktadır. 
Halbuki, devlet bir büyük okuldur, ekoldür. Bürokratlar uzun seneler zarfında tecrübe kazan
makta olup, sahip oldukları ve kendilerinde saklı üstün kabiliyetlerini ispat edebilmek için de 
zaman geçmesi gerekmektedir. Bu başarılarının objektif olarak değerlendirimesi ve layık ol
dukları yerlere tayinleri, bürokratların idealidir, çalışmalarında kendilerine itici bir güçtür. Do
layısıyla, daha önce uygulanan Cumhurbaşkanı imzalı prosedür, bürokratlar için,' bir bakıma , 
teminattır, güvencedir. Üst düzey bürokratlar, devletin ve devamlılık arz eden hükümet anlayı
şının elemanlarıdır. Prosedür aşağıya doğru çekilerek, yani Bakanlar Kurulu kararı, müşterek 
kararnameye, bu da ikili tayine, hatta tek imzalı tayinlere bırakılınca, memur, bürokrat, tek
nokrat, artık siyasî iktidarın elemanı olmak zorunluluğunu nefsinde hissedecektir, bu eziklik 
içerisinde kalacaktır. Böylece, yürütmenin daimî organlarını yürüten, yöneten bürokratlar ve 
kamu personeli, tamamen siyasî şemsiye altına alınmış olacaklardır. 

Anayasaya göre, cumhurbaşkanları, partisiyle ilişkisi kesilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği sona ermiş bir makamda bulundukları için, tayinlerdeki aşırı tesirleri de regüle edebile
ceklerdir; öngörülen de bu olsa gerektir. 
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Tayinlerin, Cumhurbaşkanı onayından sıyrılması, hele ikili ve tek imzaya doğru çekilme
si, siyasî yönü ister istemez ağır basan bir sistem getirmektedir. Objektif ölçüler terk edilip, 
sübjektif tesirler gittikçe artacaktır; hatta, hata ve haksızlıkların oranı giderek çoğalacaktır. 
Bu gerçeği göz ardı edemezsiniz. Bugün bile Sayın Başbakanın şikâyetleri vardır. Gerek ortağı 
partinin bakanlarının, hatta DYP'li bakanların yaptıkları yanlış atamalardan, bürokrasinin felç 
olduğu, tıkandığı, kendileri tarafından bile ifade edilmiştir. 

2451 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Savunma 
Bakanlığı istisna edilerek, kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin de-
vamedeceği hükmüne rağmen, yani -dikkat buyurun- önceden sadece Silahlı Kuvvetler ve Mil
lî Savunma Bakanlığı mensuplarının bu usul, bu prosedürün dışında bırakılacağı zikredilmiş
ken, şimdi, 

1. TRT, 
2. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
3. Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 
4. YÖK kurumları, 
5. Mahallî idareler, bu istisnaya ilave edilmişlerdir. 

istisnaların çoğalmasıyla, Hükümetin yetkilerinin biraz daha daraltılmış olduğu anlaşılır 
yor. Böylece, Hükümet, bir taraftan müsteşardan aşağı tüm üst bürokratları ikili imzayla tayin 
ederken, TRT ve YÖK'ün iplerini kendi eliyle tamamen serbest bırakmak gibi bir çelişkiye razı 
olmaktadır. 

Bu anlayışa gelindiğine göre, tasarıdaki 3 numaralı cetveldeki tayinler, gene eskisi gibi, 
müşterek kararla olmalıdır. Bununla mahallî idareler iyice laçkalaşacak gibi görülmektedir ve 
bu, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve âlâyı vâlaile etrafa deklare edilmiş olan, Türkiye'yi 21 
inci Yüzyıla hazırlayacak olan reformun ve o reforma bağlı tasarıların da özüne zıt düşmektedir. 

Refah Partisi olarak, bir yıl evvel, personel rejiminin durumu ve kamu personelinin içinde 
bulunduğu sorunları içeren bir Meclis araştırması önergesi verdik; hâlâ gündemde beklemek
tedir. "Emeklilerin sorunlarıyla ilgili önergemiz de hâlâ beklemektedir" diyemiyorum; çünkü, 
"Konuyu düzenleyen bir tasarı getirilecek" gerekçesiyle kabul edilmemiştir. 

Halbuki, Hükümet Programında, bakın ne diyor : "Memur ve emekli hukuku yeniden 
gözden geçirilecek, çalışanlarla emeklilerin arasındaki farkın açılması önlenecektir. Kamu gö
revlilerine sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyacak gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, bu
nun anayasal yönü için gerekli girişimler başlatılacaktır. 

. Devlet Personel rejiminde yapılacak reform şunları ihtiva edecektir : Kamu personelinin 
istihdam şekillerini, işe alınmalarını, hizmet içi eğitimlerini, yükseltilmelerini, hak, ödev, yetki 
ve sorumluluklarını düzenleyen personel rejimini, kamu personelinin aylık ve diğer özlük hak
larını düzenleyen ücret rejimini, kamu personelinin sosyal güvenliğini sağlayan emeklilik reji
mini, kamu personeline sağlanan sosyal hak ve yardımlarını kapsayacaktır" diye Hükümet Prog
ramına -dikkat buyurun- bunlar alınmış ve bir yılı aşkın süredir bu personel rejimi konusunda 
hiçbir şey yapılmamış; sadece, Başbakanlık Müsteşarının, yaş haddi sebebiyle görev süresinin 
uzatılmasından başka bir şey Yüce Meclise getirilmemişken, şimdi bu rejimler bir tarafa bıra
kılıyor, tayin prosedürü üzerinde, bir tasarı getiliyor. 
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Bu tasarıda da vaat edilenler dışında, şu yukarıda zikredilenlerin yapılabilirliği anlaşılmış 
ki, bunlar programa konmuş, bu reformlara hiç yer verilmemiştir. Halbuki, her şeyden önce, 
rejimin düzeltilmesi lazım geliyorken, kısa vadeli siyasî prosedür değişiklikleri tüm memurlara 
hiçbir şey, derde deva bir ilaç getirmemektedir, iktidar, vaat ettiği değil, programına aldığı bu 
reforma hiç eğilmezken, yine programında hiç yer almayan bu atama kanununa öncelik ver
mekle, birtakım müesses değerleri/ezerek, politik manevlalarına yeni bir araç getirmektedir. 

Bu, çözüm değildir. Kaldı ki, devletin önündeki dağ gibi sorunlardan, kamu çalışanları
nın reformu, sadece bir tanesidir. Sırada işçi sıkıntıları, asgari ücret, bundan vergi alınmaya 
devam edilmesi, sokağa atılan yüzlerce işçi, iş güvencesi yasa tasarısı ve toplumun beklentileri 
olan, pahalılığın önlenmesi, yatırımların durmaması gibi pek çok mesele, hâlâ geride bırakıl
makta, gündemden düşürülmeye gayret edilmektedir. 

Tüm insanlarımız için gerekli istihdam, eğitim, sağlık ve bunun gibi şeylerin hep geriye 
atılması, başarıyla yürütülürken, siyasî tasarrufların hâkim olacağı kombinezonlar öne çıka
rılmaktadır. Bu tasarıyla devre dışına çıkarılmak istenen Cumhurbaşkanlığı makamını bugün 
işgal eden zatın maruz bırakıldığı muamele de ibret vericidir. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olduğuna göre, elbette Ameri
ka'ya bir temsil sıfatıyla gitmekte ve bağlayıcı bir rol oynamakta bulunmasına ve Clinton ile 
görüşmesinde, Clinton bütün kurmaylarını, Dışişleri Bakanını hazır bulundurmasına rağmen, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bu by-passçı koalisyon tatbikatında, uygulamasında, Dışişleri 
Bakanının istişare durumundan mahrum bırakılıyor, bu görüşmede, Dışişleri Bakanı bulun
muyor; Balkan gezisine gidiyor, aynı dış gezilerde, gene Dışişleri Bakanı refakat etmiyor... 

Dışişleri Bakanının, falan veya filan görüşmesini bahane edip, bu mühim temaslarda bu
lunmaması, Hükümet için hem nakisedir hem de çok büyük bir zaaftır. 

Yine, bu Balkan gezisinde başka ne yapıyor?.. Ülkedeki Türkiye Büyükelçisi, kendisine, Hü
kümetin talimatıyla,eşlik etmekten de çekiniyor. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Zaten, fii
len Cumhurbaşkanını devre dışı bırakan Hükümet -bu misallerde olduğu gibi- Yüce Meclisi de 
devre dışı bırakmak için, şimdi yeni kanun hükmünde kararlar çıkarmak üzere, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden yetki almaya hazırlanmaktadır. Ne için?.. Bu Yüce Meclise gönderdiği tasarı
ları çıkarmak üzere gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için, bir evvelki kanunda olduğu gibi, me
tazori bir şekilde ekseriyeti elinde bulundurduğu bir oturumda bu yetki kanunlarını çıkarmayı 
planlamaktadır; burada çıkaramadığı taşanları, bu yetki kanunlarıyla çıkarmayı hayal etmektedir. 

Yüce Meclisin 19 uncu Döneminin gündeminde bulunan bütün önemli kanunlar -dikkat 
buyurun- on sene evvel çıkarılmış olan kanun hükmündeki kararnamelerin yasalaşmasıdır ve 1,5 
yıldır iktidar kanadı sayesinde bunlar kanunlaşamıyor ve Hükümet içindeki çelişkiler sebebiyle 
geciktiriliyor. Şimdi, yenilerini çıkarmak için yetki isteyen Hükümete, yetkiyi eğer bu Meclis yine 
verirse, kendi yasama görevini kendi eliyle terk etmiş olur ve yürütme organı olan Hükümetin 
eline teslim etmiş olur; Meclis, Hükümeti onaylayan ve denetleyen bir yasama Meclisi olmaktan 
çıkar; Türkiye Büyük Millet Meclisi, o zaman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Meclisi olur. 

Muhterem arkadaşlar, bu Hükümet, bir kanun tasarısını getirdi ve burada bağırta bağırta 
çıkardı. Neydi bu? Adalet Bakanlığı teşkilatında "by-pass" kanunu diye maruf bir kanundur; 
bunu çıkardı. Ondan sonra ne oldu? O Bakanlık, bu Bakanın idaresinde, cezaevlerine bile hâ
kim olamaz hale geldi. (RP sıralarından alkışlar) , 
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Bu tasanyla, Cumhurbaşkanı hakkında da by-pass çıkarırsanız, sadece Hükümet idareni
zi zaafa uğratmakla kalmazsınız; devletin âli menfaatlerini de kontrolden, istemeyerek de olsa, 
aciz hale gelirsiniz. Evdeki bulgurdan olmamak gerekmektedir. 

Ben, sözlerimi burada bitirirken, bu tasarının kanunlaşmaması için Yüce Meclisin dikkatli 
bulunmasını diliyorum. Gelip geçici olan bu mevkilerde bulunan şahısların birbirleriyle itişip ka-
laşmasını kanunlarla tescil etmek yerine, devamlı olan hukukun temel prensiplerine uygun düzen
lemelere gidelim ve de bunlara gidemiyorsak, mevcut olan gelenekleri muhafaza edelim diyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Mehmet Keçeciler, Sayın Kamer Genç, Sayın Hüsnü Doğan, Sayın Gaf

far Yakın, Sayın Engin Güner söz almışlardır; ancak iki kişiye söz verebiliyoruz. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekili 

arkadaşlarım; grup sözcüleri, burada müdafaa ettiklerinin tersim konuştuklarının acaba far
kındalar mı? Her iki arkadaş da, "atamalarla bürokrasi felç olmuştur" dediler; yani Koalis
yon Hükümeti, 15 aylık icraatı içerisinde, atamalarla bürokrasiyi felç etmiş!.'. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — ^hnlış atamalarla Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — "\&nlış atamalarla bürokrasiyi felç 

etmiştir" diyorsunuz; ben "hayır" diyorum da, sizinkini kabul edelim. Bu atamaları, bürok
rasiyi felç eden atamaları kim onaylamıştır?.. Müdafaa ettiğiniz Cumhurbaşkanı değil mi?.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Ona rağmen... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Demek ki, Cumhurbaşkanının yetkileri 

varken, eğer hükümetler bir yanlış yapıyorsa, Cumurbaşkanının yetkileri varken,- Cumhurbaş
kanından bu atamalar geçmiştir. Onun için, "Cumhurbaşkanının yetkileri kısılıyor" derken, 
bu misali de getirirseniz, tutunduğunuz dalı kendiniz elinizle koparmış olursunuz. 

MUSTAFA ÜLNALDI (Konya) — Daha çok yanlış yaparsınız. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Burada, Cumhurbaşkanının yetkileri elin

den alınmıyor, Cumhurbaşkanına yetkiyi kim veriyor?.. Cumhurbaşkanına yetkiyi Anayasa ve
riyor. Anayasada Cumhurbaşkanına verilen yetkilerden hangisi bu kanun tasarısının içerisinde 
vardır veyahut Anayasada bu yetkiler varken, hangi kanun tasarısı veya teklifi Anayasaya aykı
rı olarak Meclisten geçebilir? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — tşte bu kanun tasarısı... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Bu tasarı geçmez. Bu tasarıyla, Cum

hurbaşkanına, başka kanunla verilen yetkiler alınıyor, Anayasa ile verilen yetkiler değil. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Beyefendi, Anayasayı okuyun. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Siz eğer, kanunları, Yüce Meclis günü

birlik görüşür zannıyla mütalaa ederseniz, bu yanlışa oradan gireriz. 
Bırakın şimdi... Cumhurbaşkanı kim? Biz bir yasa yapıyoruz ve bu yasaya neden ihtiyaç du

yulmuş?.. Bu yasaya o kadar ihtiyaç var ki... Çünkü, Cumhurbaşkanı çok küçük şeylerle oyalanı
yor, Cumhurbaşkanının oyalanması bir tarafa, icrasını yerine getirme imkânından mahrum oluyor. 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Böyle bir takdir yetkiniz yok. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) ~ Sinop ilinde bir başmüdürlük açmak için, 

bakan, üç kere kararnameyi gönderiyor, üç kere geri dönüyor. ' 
Bir başmüdürlük açmak, Cumhurbaşkanını bu kadar ilgilendiren bir mesele midir?! 
Elâzığ'da bakanlığın bir tamirhanesi var... Bakanlık kapanıyor ve bu tamirhane Köy Hiz

metlerine geçiyor. Bakanlık yeniden açılıyor ve Elâzığ'da bozulan bir dozerin Mersin'de tamir 
edilmesi mecburiyetiyle karşı karşıya.kalınıyor! Ne yapmanız lazım?.. Elâzığ'daki eski tamir
haneyi yeniden kuracaksınız ve açacaksınız; bu, Cumhurbaşkanının vazifesi mi?! Bir tamirha
ne açmak Cumhurbaşkanına mı gider?! 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Devlet hizmetini gözetiyor Sayın Cum
hurbaşkanı. 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — 10 trilyon gibi bir parayı sarfeden bir 
bakanlık, bir tamirhane açamaz mı veyahut bir dozer, dört aydan beri Mersin'de mi tamir olur?! 
İşte burada esas, Cumhurbaşkanı, yetkisini nereden alıyor?.. Anayasadan almıyor... Bu tasarı
da ona dokunma yoktur. 

Bu tasarının esprisi, Cumhurbaşkanını ufak şeylerle meşgul etmemektir. Cumhurbaşkanı 
bu gibi ufak şeylerle meşgul olurken, icra bir yerde tıkanıyor, görev yerine getirilmiyor. Bu gö
revlerin yerine getirilmesi için bu tasarı düzenlenmiştir. 

Bu tasarı üzerinde konuşan sözcüler, "kanun hükmündeki kararnamelere mecbur kaldı
nız, geldiniz" dediler. 

Türkiye Cumhuriyetinde''kanun hükmündeki kararname'' lafını ilk defa ortaya atan, Ada
let Partisidir, Adalet Partisi, kanun hükmündeki kararnameyi ortaya atan ilk siyasî kuruluştur. 
Daha sonraki kanun hükmündeki kararnameler, 12 Mart'tan sonra gelen dönem içerisinde baş
lamıştır. 

Bizim muhalefette olduğumuz yıllardaki itirazımız, kanun hükmündeki kararnamenin çık
ması meselesi değildir. Biraz evvel burada konuşan Refah Partili arkadaşın tenkidinden dolayı, 
kanun hükmündeki kararnamelere karşıyız. Arkadaşımız, "on yıllık kanun hükmündeki ka
rarname yürüyor" dedi. İşte, biz diyoruz ki, kanun hükmündeki kararnameler, icranın sıkıntı 
duyduğu bir noktada, gelir, en kısa zamanda kanunlaşır. Ama, geçmiş iktidar, kanun hükmün
deki kararnameleri, kanun gibi kullanır hale getirdi; yedi, sekiz sene aynı kanun hükmündeki 
kararnameler kanunlaşamamıştır. 

Bizim itirazımız, kanun hükmündeki kararnamelerin kısa zamanda kanuna dönüşmesi
dir, yoksa, ilanilıaye kanun gibi kalması değildir. Kanun hükmündeki kararnamenin karşısın
da değiliz, uygulamasının karşısındayız. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tanır. 
Şahısları adına Sayın Mehmet Keçeciler?.. Yok. 
Sayın Kamer Genç, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) ~ Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce hepinize saygılar sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, demokrasi zor bir rejimdir, demokrasi, dengeler rejimidir. Demok
raside, halkın yararını korumak, siyasî otoriteden gelen keyfiliklerden vatandaşları korumak 
temel ilkedir. Böyle olunca da, bu dengeyi kurmak lazım. Bir yandan devlet kamu gücünü kul
lanıyor, kamu hizmeti yapıyor; kamu hizmetini yaparken kamu yararını gözetiyor ve sağlıklı 
bir hizmet yapma zorunluluğu altında; öte taraftan da, siyasî iktidar, "Ben istediğimi yapa
rım, ben halkın oyuyla geldim, karşımda engel tanımam" düşüncesiyle hareket ediyor... 

önemli olan, demokrasinin temel ilkelerinin varlığından bahsedebilmemiz için, bir ülke
de dengelerin olması şart. Eğer bir ülkede dengeler olmazsa, orada demokrasi olmaz; tek kişi
nin sözü geçerli olur, o da Başbakandır, tşte, çağımızda demokrasilerin baş belası,' tek bir lide
rin bir ülke kaderine hâkim olmasıdır. Bunu önlemek için, anayasalar kuvvetler ayrılığı ilkesi
ni getirmişlerdir. Ancak, bu kuvvetler ayrılığı ilkesini uygulayabilmek için kuvvetler ayrılığı 
ilkesinde, belirli kuvvetleri, belirli güçleri, belirli yetkileri elinde tutan insanların, belli bir de
mokrasi kültürüne, belli bir vicdanî sorumluluğa, belli bir ahlakî sorumluluğa sahip olması la
zım. İnsanlar bunları bir tarafa atınca, işte ortaya, maalesef böyle radikal kanun tasarıları ge
lir. Ben de şahsen, vicdanen, bu tasarının gelmesinden yana değilim; çünkü, demokrasi, bir 
dengeler rejimidir ve bu dengeler rejimine herkes riayet etmek zorundadır. 

Bu tasarı niye geldi?.. Değerli arkadaşlarım, size bir olayı misal vermek istiyorum : PTT 
Genel Müdürlüğüne 1,5 seneye yakındır Veli Baytimur isminde bir arkadaş vekalet ediyor; ka
rarnamesi Cumhurbaşkanına gitmiş. Siyasî iktidarın bir tasarrufu var; yani, her parti seçime 
gitmiş, seçimde halka belirli birtalam vaatlerde bulunmuş; bu vaatleri yapmak için de, elbette 
İd kendi ideolojisini, kendi programını uygulayacak belirli bir üst bürokrat rejimini kurmak 
zorundadır. Şimdi ben soruyorum : Bu arkadaşımızın kararnamesi niye bugüne kadar imza
lanmamış? Değerli arkadaşlarım, eğer bu arkadaşımızın, kamu hizmeti yapmasına engel olan 
bir kusuru varsa, bu, açıklanmalıdır; ama, insanların onuruyla böyle oynanmamalıdır. 

Ben, bir vesileyle Sayın Cindoruk'la görüştüm, dedim ki: "Sayın Cindoruk, siz-de Cum
hurbaşkanlığına vekalet ediyorsunuz, niye bu kararnamelerin bazılarını imzalamıyorsunuz?" 
Dedi ki, "Efendim, özal yurt dışına giderken, belirli kararnameleri kasasına kilitliyor." 

Değerli arkadaşlarım, bir Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti, orada öldü; peki, biz o kasayı 
nasıl açacağız? Yani bu adam, yani dediğim kişi, şu... 

ALI OĞUZ (İstanbul) — Kasa açmayı beceremiyor musunuz?! 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — O kararname Cumhurbaşkanında mı 

bekliyor? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bakın, devleti yöneten insanların ahlakı böyle 

olamaz. 
Bakın, size daha açık bir misal vereyim : Hapishanelerden mahkûmlar kaçtı. Niye kaçtı?.. 

Bir siyasî iktidar geldi, orada da bu siyasî iktidarın varlığına tahammül edemeyen belirli bü
rokratlar var; o belli bürokratlar, bu siyasî iktidarı işlemez hale getirmek için açık ve seçik ter
tipler içindeler... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bürokratlara yıkma. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Var efendim, var. 
Bakın, biz de 1,5 senedir buna tahammül ediyoruz arkadaşlar. "Bu siyasî iktidar, demok

rasinin bu zor koşullarına katlanarak, mücadele ederek bir hizmet yapmak zorundadır" diyo-
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ruz; ama, maalesef birtakım kişiler bu Koalisyonun yürümesine engel oluyorlar, bunun tekeri
ne çomak sokuyorlar. 

İşte arkadaşlar, belirli bir yere gelen bürokratlar, belli bir görevin sorumluluğunu üstlenen 
kişiler, böyle keyfî hareket ederlerse, böyle hak, hukuk, Anayasa dinlemezlerse, "Anayasayı 
bir defa ihlal etmekle bir şey olmaz" derlerse, işte, böyle radikal kanun tasarıları gelir. Bakın, 
bu kanun tasarısı da radikal bir tasarıdır; ama, şahsen, ben bu tasarıya bir geçici süre konul
masından da yanayım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, hiçbir siyasî iktidarın, "Ben bugün kendime göre kanun 
çıkarırım" izlenimi ve düşüncesi içinde olmaması lazım. Çünkü, devlette bir devamlılık ve bü
tünlük usulü esastır. Yarın bu tktidar gider, yerine nasıl bir iktidar geleceği de belli olmaz, tşte, 
bu kanunları çıkaran insanlar, o insanlara da birtakım olanaklar vermemelidir. 

Geçmişte bu devletin yaşadığı bir askerî ihtilalden sonra, anormal şartlarda iktidara gel
miş ve ihtilal koşullarını, ihtilal işlemlerini, ihtilal izlerini devam ettirmeye çalışan bir Cum
hurbaşkanı var ve bu uygulamayı her yönüyle devam ettiriyor; bu da, siyasî İktidarı çıkmaza 
sokuyor. 

Biraz önce PTT Genel Müdürüyle ilgili olarak basit bir örnek verdim ve bunun gibi daha 
birçok kararlar var. 

Şimdi, bu kişi, devleti, babasının malı kabul eder, aile efradıyla, özel dostlarıyla, özel uçak
larla Amerika'ya gidip -orada eğlenirken bir kalp krizi geçireceğini de hesaba katmadan- dev
letin belirli tasarruflarını kendi kasasına saklarsa, o zaman, bu devletin siyasî sorumluluğunu 
elinde bulunduran tktidar da bunun çaresini düşünmek zorundadır. 

Bizi, bu temel inançlarımızın aleyhine tasarruf yapmaya zorlayan kişileri de kınıyorum. 
Bu kişiler, oradaki kişilerdir, bu düşünce ve davranış içinde olan kişilerdir. 

Anayasada, "Cumhurbaşkanı kararnameleri imzalar" deniyor; ama, bu "kararname" kav
ramı nedir; Anayasada belirtilmiştir, tşte, Anayasada tarifi bile yapılmamış birtakım kavram
ların tarifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. 

Şimdi, Anayasanın belli hükümlerinde, "vali, büyükelçi, daimî temsilci, daimî delege, Di
yanet tşleri Başkanı, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı gibi sıfata sahip olan 
kişilerin ataması konusunda açıkça Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Bunun dışında bazı ma
kamlar vardır ki, kişiler bu makamlara kararnameyle atanır" deniyor. "Kararnameyle atanır" 
derken; müşterek kararname vardır; üçlü kararname vardır, Başbakanla, ilgili bakanın imzala
yacağı kararname vardır. Şimdi, bugünkü siyasî iktidarımız, Koalisyonu bugüne kadar işle
mez hale sokan Çankaya'daki zatın ayak diremesine karşı onurluca, inatla ve demokrasiye olan 
inancı gereği, istemeye istemeye mücadele etmiştir; ama bir noktada da tükenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu siyasî tktidar görevdeyken, bir bürokrat çıkıyor ve bu Hükümeti 
açık açık tenkit ediyor, bu Hükümetin verdiği direktifleri yapmıyor, bu Hükümetin Protokolün
de öngördüğü birtakım kurallara uymuyor... Peki, bu gücü kimden alıyor?.. Çankaya'dan. Hal
buki, Çankaya'daki zat, bu devleti babasının çiftliği kabul etmese, işte, bu gibi radikal kanun 
tasarıları gelmez. Bu gibi radikal kanun tasarılarının sorumlusunu bizde, iktidarımızda arama
yın, Çankaya'daki zatta arayın. Çankaya'daki zata da destek veren sizlersiniz; çünkü, bu kişiyi 
eğer sizler korumasaydınız, bizler Koalisyon İktidarı olarak, İktidara gelmeden önce "İktidara 
geldiğimiz zaman Çankaya'yı boşaltacağız" diye verdiğimiz sözü yerine getirecektik. Ge-
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lin, bu malcamı boşaltalım. Çünkü, bu kişi, demokrasinin bu memlekette yerleşmesine ciddî 
bir engeldir; tasarruflarıyla, davranışlarıyla, bu devletin malını, mülkünü kendisine ve aile ef
radına peşkeş çektirmesiyle, ciddî bir devlet adamında bulunması gereken sorumlulukları bir 
kenara iten kişidir. Bu zat, bu memlekete demokrasinin yerleşmesini istemeyen bir kişidir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bağlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim. 
O halde, eğer sizler gerçekten istiyorsanız buyurun, bu kişiyi Çankaya Köşkünden indire

lim, bu devleti de, bir dengeler devleti yapalım. 
Değerli arkadaşlarım, bir yerde, siyasî İktidar her şeyi yapabilecek kudrete sahip olursa, 

hiçbir zaman o devlette demokrasi olmaz, orada totaliter bir rejim olur. Bakın, ben bunu ka
bul ediyorum; ama, işte bugün bizleri, ileride bu devlet yönetimini çok ciddî rizikolarla karşı 
karşıya bırakabilecek bir kanunu kabul etmeye zorlayan, Çankaya'daki kişinin keyfî davranış
larıdır. Ancak, ben şuna inanıyorum ki... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bağlayın efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, bağlıyorum Sayın Başkan. 
Bence, bu tasarıya belli bir süre tayin etmek lazım. Bu tasarı kanunlaşırsa, altı ay uygula

mada bırakmak lazım ve siyasî iktidar, o altı aylık uygulama zarfında, kendisine uygun bir 
düzenleme yaptıktan sonra, devletin, bir demokratik devlette olması gereken dengeler unsuru
nu kaybetmeyecek temel bir düzenlemeyi, yine göz ardı etmemesi gerekir. 

Bunları belirtemk için karşınıza geldim; saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
MÜNİR DOĞAN OLMEZTOPRAK (Malatya) — Değişiklik önergesi verin, destekleye

lim. Çare o değil, Anayasa değişikliği... 
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Doğan, buyurun efendim. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Bakan

lıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı hakkındaki düşüncelerimi sizlere arz etmek istiyorum. 

Bu tasarının özü, tasarının arkasına eklenen 1, 2 ve 3 sayılı cetvellerde tam olarak görül
mektedir. Buna göre, yapılan şudur : Aşağı yukarı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan be
ri, Türkiye'de bir kararname anlayışı, bir kararname tarifi vardır. Bu, anayasada ister yazılmış, 
ister yazılmamış, ister tarif edilmiş ister tarif edilmemiş olsun, bellidir. Türkiye'de kararname
nin tarifi, "Cumhurbaşkanında biten karar" anlamına gelmektedir; bugüne kadar anlanan şekli 
budur, teamül de budur. 

Şimdi, burada yapılan nedir? Burada, 1 sayılı cetvelde olan, valiler, büyükelçiler, daimî tem
silciler, daimî delegeler, Diyanet İşleri Başkam, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı 
gibi tayinler, Bakanlar Kurulu kararına bırakılmıştır. Şimdi, yine buradaki dar anlayışa göre ha
reket ederseniz, Bakanlar Kurulunun başında da Cumhurbaşkanı olmaması gerekir. Çünkü, Cum
hurbaşkanı Bakanlar Kurulunun başıdır, ama üyesi değildir; sizin bu tarifinize göre. 

2 sayılı cetvelde sadece üçlü kararname getirilmektedir. Sadece Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteriyle, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı üçlü kararnameye; yani, ilgili bakan, baş
bakan ve cumhurbaşkanı onayına bırakılmaktadır. Bunun dışında kalan bütün tasarruflar, 
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doğrudan doğruya hükümete bırakılmaktadır. Sayın Bakanın bahsettiği gibi, burada bir işlet
me müdürü, bir tamirhane müdürü bahis konusu değil; burada müsteşar da var... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Merkez Bankası Başkanı da var. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yani, kalkıp da bunu burada söylemeye gerek yok 

ki... Zaten Cumhurbaşkanı, tamirhane müdürünün tayiniyle uğraşmıyor. Siz burada bütün müs
teşarları getiriyorsunuz, Merkez Bankası Başkanını getiriyorsunuz, her şeyi getiriyorsunuz... 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu sistemlere gidilebilir; gidilmez diye bir iddiam yok. Yeni 
bir sistem tarif edersiniz, o sistem içerisinde yepyeni bir tayin ve atama sistemi getirebilirsiniz. 
Bunları yapabilirsiniz, ama, bir şartla; Anayasada gerekli değişiklikleri yapmadan, benden ev
vel konuşan bir değerli milletvekilinin dediği gibi, "Bu işi belli bir süre için yapalım. Ben de 
inanmıyorum ama, böyle olsun" demek, bu Meclise yakışmaz. Bu, doğru değil. (ANAP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

Bu nedir, biliyor musunuz?.. Mademki bu konuda bu kadar radikal tedbirlere gidiyorsu
nuz; burada-sayın bakanlar var, il müdürüyle Sayın Başbakanın ne işi var, il müdürünü siz 
tayin edin. Burada, bölge müdürünün atamasında Başbakanın imzasının ne işi var? Madem 
Cumhurbaşkanının imzasını kaldırdınız, Başbakanınkini de kaldırın. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Bakanı da kaldırın, genel müdür tayin etsin. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşımın dediği gibi, bakanı da kaldırın, genel 

müdür tayin etsin. 
Bunlar yanlıştır, işin felsefesi yanlıştır. Siz, burada, belli bir anlayışla, kararname tarifini 

değiştirerek Anayasayı ihlal ediyorsunuz; başka yaptığınız bir iş de yok. 
Bir şey daha söyleyeyim; burada yapılan, o kadar karşı olduğunuz, yıllarca söylediğiniz 

bir şey daha var : Siz, fiilen Başbakanlık seviyesinde başkanlık sistemi kuruyorsunuz; tayin 
bakımından söylüyorum. Bütün tayinleri, getiriyorsunuz, Başbakanın imzasında bitiriyorsu
nuz; fiilen, Başbakanlık seviyesinde başkanlık sistemini kuruyorsunuz. (DYP sıralarından 
"normal" sesleri) 

Normal de, yarın burada sizin de sıkıntılarınız olacak. Hiç olmazsa, belirli imkânlarınız 
vardı; bu Koalisyonun bu yüzden biraz daha sıkıntıya gireceğini tahmin ediyorum. O da sizin 
işiniz. 

Bakınız, daha bu tasarı kanunlaşmadan, şu son ondört ayda iki vali hadisesi oldu. Daha 
evvel, benim de içinde bulunduğum hükümetler memleketi sekiz sene idare etti; ben, hiçbir 
vali hadisesi hatırlamıyorum. Şimdi, adamcağızın biri dayanamadı, partizanlık yüzünden isti
fa etti, öbürü de, haşlandı; fakat sineye çektiniz. Nereye kadar sineye çekeceksiniz, onu da bil
miyorum; o hadise de devam ediyor. Daha bu tasarı kanunlaşmadan bu gibi meselelerle karşı 
karşıya olan bu İktidar, kanun çıktıktan sonra nelerle karşılaşacak; ben onu bilemiyorum. 

Bu, Anayasayı göz göre göre ihlal etmektir. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Edenler utansın!.. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hukuk devletinden bu kadar bahseden, hukuk söz

cüğünü ağzından düşürmeyen arkadaşlarımız için, bu yanlıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin dayı var ya dayı, işte o bu hale getirdi. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, şunu ifade edeyim : Bu sistemler getirilebilir; 

bir şartla .• Anayasayı değiştirirseniz. Anayasayı değiştirirsiniz, yepyeni bir sistem getirirsiniz; 
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hatta yeni getireceğiniz Anayasada, Cumhurbaşkanının imzasını da kaldırırsınız, o da müm
kün. Yeni bir sistem tespit edersiniz, bunlar da mümkün; ama, Anayasayı değiştirmeden böyle 
hükümler getirirseniz, eninde sonunda bu bir yerden döner, dönmesi gerekir. Kaldı ki, endişe
leriniz var ve bu endişeleriniz arasında, "Bu, birkaç aylığına uygulansın da, bazı meselelerimi
zi halledelim" anlayışını dahi burada dile getirdiniz. 

Değerli arkadaşlar, şuna da üzüldüm : Bu gibi tasarruflar partizanlığı artırır; sizin de şi
kâyet edeceğiniz bazı meseleleri ileride karşınıza çıkarır. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Partizanlık yapan, baştaki zat; kendi yapıyor. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Biz kendimiz gelmedik bu noktaya. Yani ne yapalım! 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tabiî tabiî, siz kendiniz gelmediniz, biz de kendimiz 

gelmedik; bu çatı altmdald hiç kimse buraya kendisi gelmedi, millet seçti. Müsaade edin, biz 
de fikirlerimizi ifade edelim. . 

Düşüncelerimi şöyle özetleyeyim : Birincisi, bu, Anayasaya tamamıyla aylarıdır. 
İkincisi: Bu, fiilen, tayin ve nakil sistemi bakımından, Başbakanlık seviyesinde bir baş

kanlık sistemi kurmak anlamına gelir. 
Üçüncüsü : Bunun mantığında haksızsınız. Eğer mantığında haklıysanız, bu hiyerarşiyi, 

ta aşağılara kadar götürüp, bu tayin ve nakilleri genel müdürde bitecek şekilde, bakanda bite
cek şekilde getirebilmeniz lazımdı; ama nedense, herhalde Sayın Demirel, yetkiyi, kendisinden 
başka kimseye koklatmıyor; öyle tahmin ediyorum... 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu, bugüne kadar gelmiş en Önemli tasarılardan bir 

tanesidir. O bakımdan, bu tasarının geçmesi için elinizden gelen zorlamayı yapacağınızı bili
yorum; ama, bunun hiçbir yönüyle haklı olmadığını, Anayasayı apaçık şekilde ihlal ettiğini 
ve bunun ne gibi sakıncalar getireceğini de Önümüzdeki günlerde göreceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştin 
Sayın milletvekillerinin, bir konuya dikkatlerini çekmek istiyorum : Oylamaya az bir za

man kala buradan zile bakıyorum. Bu zil, ciddî bir zildir efenim. 
1 inci maddeyi okutuyorum : v" 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 
2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunun adı, "Kamu Personelinin Atanma Usulüne İlişkin Kanun" olarak 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar adına konuşacak sayın millet
vekillerinin isimleri bize ulaşıncaya kadar, şahsı adına söz isteyenleri sırasıyla okuyorum : En
gin Güner, Hüsnü Doğan, Gaffar Yakın, Coşkun Kırca. 
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Gruplar adına ise, ANAP Grubu adına Sayın Korkmazcan, RP Grubu adına Sayın Mus
tafa Ünaldı söz almış bulunuyorlar. 

ANAP Grubu adına Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde, Anayasa Komisyonun
da da görüşlerimizi, bir hukukçu endişesiyle etraflıca ortaya koymuştuk. Anayasa Komisyo
nundaki müzakereler sırasında da ortaya çıktı ki, bu kanun tasarısının şevkinde amil olan hu
sus, bugünkü İktidarın, devlet yönetiminde zorluklarla karşılaşılan noktalarda, hiçbir ilke ta
nımadan hareket etme keyfiliği içinde bulunması en önemli faktörü teşkil etmektedir. 

Bugünkü Koalisyon iktidarı, seçim öncesinde, demokrasiye uygun olmayan bir seçim kam
panyası yürütmüştür. O kampanyanın izini, şimdi Meclisi de alet ederek, kanunlar haline ge
tirme çalışmalarında görüyoruz. 

Bildiğiniz gibi, 1982 yılında yapılan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kuvvetler ayırımı pren
sibini pekiştirmek gayretiyle, yürütmeye çok geniş bir ağırlık verişti; yürütmeye ağırlık verir
ken, devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını da yürütme organının ana unsurlarından 
biri olarak tedvin etmiştir. 

1982 Anayasasını, bazı hukukçular, yarı başkanlık sistemi gibi değerlendirmektedirler. Ana
yasa, bu çerçeveler içerisinde koymuş olduğuna göre, Anayasa değişikliği konusunda şu ana 
kadar herhangi bir husus da gerçekleşmediğine göre, böyle bir yasanın çıkarılması, Anayasaya 
açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

Anayasaya aykırı kanun çıkarma teşebbüsü ne anlama gelir?.. Anayasaya aykırı kanun 
çıkarma teşebbüsü, bir iktidarın, her türlü ilkeyi ve inancı bir tarafa bıraktığının açık gösterge
sidir. Biz, nisan ayından beri, Anamuhalefet partisi olarak siyasî partilere çağrıda bulunuyor 
ve diyoruz ki; "Kamuoyu önünde, bugünün tktidar partileri ve bizim dışımızdaki muhalefet 
partileri, 1982 Anayasasının mahzurları konusunda millete çeşitli beyanlarda bulundular ve 
bu Anayasanın değiştirilmesi konusuna da angaje oldular. Anayasanın demokratikleştirilme
si, çağdaşlaştırılması, 19 uncu Dönem Meclisinin en önemli görevlerinden biridir." bu çağrı
mıza, iktidar gruplarından yeterli duyarlılıkta cevap almadığımız ortadadır. 

1990 yılında Anavatan Partisi iktidardayken, gene, demokratikleşme sürecinin bir devamı 
olarak, Anayasa değişikliklerini gündeme getirmiş ve hiç olmazsa, üzerinde kolayca uzlaşma 
sağlanabilecek 25 maddelik bir paketi, o günün muhalefet partilerine sunmuştu. Değişik semi
nerlerde, bunun, bilim çevreleriyle, üniversitelerle ve kamuoyunu yönlendiren sivil toplum ku
ruluşlarıyla tartışmaları da yapılmıştı. Ö zaman, gerek Sosyaldemokrat Halkçı Parti yönetimi, 
gerekse Doğru Yol Partisi yönetimi, "Biz, mevcut Meclis çoğunluğuyla ofurup da Anayasa ko
nusunu müzakere etmeyiz" gibi bir tutum içindeydiler. Yani, Anavatan Partisinin, Türk Ceza 
Kanunundan 141, 142 ve 161 inci maddeleri çıkarmasıyla son noktasına gelen demokratikleş
me hareketini muhalefet engeliyle durdurmak gibi bir tutum içindeydiler, 

Biz, 1991 seçimlerinden sonra, geçmişte muhalefetten gördüğümüz! bu davranışa hiç ben
zemeyen bir tutumla, ilk günden beri, "1982 Anayasasında demokratik bir toplumun gelişme
sini engelleyici hususlar varsa, onları birlikte, mutabakat sağlayarak değiştirelim" diyoruz; ama, 
bugüne kadar, bu çalışmalara ciddî bir cevap gelmiyor; arada bir, ne zaman seçim olacaksa, 
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İcamuoyu önüne gidilecekse, bir paket çıkarılıyor. Seçimden önce, "Biz bu Cumhurbaşkanının 
elini sıkmayacağız; biz, bu Cumhurbaşkanını meşru kabul etmiyoruz; biz, bu Cumhurbaşka
nının imzaladığı kararnamelerle memleketi yönetmeyeceğiz" sözleri söylenmiş, hatta "Çanka
ya'ya çıkmayacağız" da denilmiştir. Bu ölçüsüzlükler, devlet hayatında, ilerisi hesap edilme
den ortaya konulmuş davranışlardır. 

Nitekim, seçimler yapıldı, bugünün Koalisyon Hükümeti, bu Cumhurbaşkanının atama 
kararıyla hayata geçebildi. O noktadan sonra yapılacak olan şuydu : Mademki millete bu ka
dar angaje oldunuz, o Cumhurbaşkanıyla ilgili yetkilerde fazlalık görüyorsanız, bu yetkilerin 
kaynağını teşkil eden Anayasa değişikliğini Meclise getirmekti. Taraftar bulursunuz bulmazsı
nız; muhalefet size katılır katılmaz; ama, test etmek vazifenizdi. Bunları hiç yapmayacaksınız; 
ama, 7 Haziranda malıallî seçimlere gidilirken, milletin önüne, bir propaganda vesikası olsun 
diye, bazı kanun taslakları, bazı Anayasa değişikliği taslakları getireceksiniz!.. 

Tabiatıyla biz, o taslakları da, her şeye rağmen, ciddiye aldık, partilerarası Anayasa Ko
misyonu kurulması düşüncesine katıldık, 7 Hazirana kadar çalışmalarımızı da yürüttük. On
dan sonra kayboldunuz, hâlâ ortada yoksunuz... Sayın Meclis Başkanı geçen hafta davet edin
ceye kadar, bu konuda tktidar partileri ortada yok. 

AHMET SAYIN (Burdur) —Daha önce imzaya açtık biz değişiklikleri. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, açtıklarınız belli; bir gün 

geliyor "geçici 15 inci madde" diyorsunuz; bir gün geliyor, Cumhurbaşkanının yetkileriyle il
gili bir değişiklik getiriyorsunuz... 

Anayasa değişikliği bir sistem meselesidir... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — 5 madde kabul edildi Anayasa Komisyonunda; hepsi 

de çok önemli maddeler... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — ...bir sistem bütünlüğü içinde ele alınır. Dünya

nın her yerinde, yalnız seçilmiş meclisler değil, askerler tarafından tayin edilmiş meclisler dahi, 
Anayasanın bir sistem olduğunu bilirler ve ona göre çalışmalarını yürütürler. Siz, daha bu kav
ramın bile yakınında değilsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, asıl mesele şudur : Bugünkü İktidarın demokrasi anlayışın
daki eksikliklerdir hadiseyi bu noktaya getiren. Eğer, bugünkü tktidar, demokrasi kavramının 
yakınında olsaydı, bu türlü kanunlarla Meclisi meşgul etmezdi. Eğer, Türkiye'de gerçek bir 
demokrasi yürüyecekse, bu demokrasinin temeli, hukuk devletidir ve bu demokrasinin temeli 
fazilettir. Faziletten ve hukuk anlayışından yoksun iktidarlarla demokrasi yaşatılamaz, ülke, 
gerçek demokrasiye götürülemez. (DYP sıralarından "Yasakları siz savundunuz" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, ben yasakları savunmadım, o konuda bir yanlışınız var. Aslında, 
yasakları Türkiye'nin gündeminden çıkaran Anavatan Partisi iktidarıdır. (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

Şimdi söyleyeceğim... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz arkadaşlar... 
Lütfen bağlayın Sayın Korkmazcan. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Çifte standart var. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, çifte standardı size söyleye

yim : Ben, 1969 yılında Meclise geldim... 
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ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Referandumda "Hayır" kampanyasını kim yürüttü?!. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 1969 yılında yapılan seçim 27 Mayıstan sonra 

yapılan ikinci seçimdi, 27 Mayıs İhtilalinin ardından dokuz yıl geçmişti. 27 Mayıs İhtilalinde, 
"İhtilale maruz kalan, acı çeken, şehitler veren bir partinin devamıyız" diyerek, Türkiye'de 
iktidar olan bir parti vardı Mecliste; ama, 27 Mayısın Yassıada'ya götürdüğü milletvekillerin
den hiç birisinin vatandaşlık hakkı bile yoktu; Cumhurbaşkanının, Demokrat Partinin Cum
hurbaşkanının vatandaşlık hakkı yoktu ve Demokrat Partinin, liderlerinin kabrine gidip ziya
ret edebilmek hakkı bile yoktu. Biz, o hakların, o yasakların kaldırılması için mücadele verdik 
bu çatı altında ve 27 Mayıs İhtilalinden ondört yıl sonra, ancak birtakım kişilerin siyasî hakla
rı iade edilebildi. Anavatan İktidarı kaç yıl yasak koymuş?.. Yasakları Anavatan İktidarı koy
madı, yasaklar daha önce konulmuş. O yasaklarla beraber, kaç gün kalmış Anavatan iktida
rı?.. Bir hatırlayın... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, efendim, sürenizi geçtiniz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 20 dakika konuşma sürem, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşuyorsunuz, süreniz 10 dakikadır efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Toparlamaya çalışıyorum. 
BAŞKAN — Toparlama değil, bağlayın efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkanım, şimdi, Anavatan Partisi ikti

darının, sizin "yasakçı" dediğiniz partinin ilk icraatı, 1984'te, mahallî seçimlerin, bütün parti
lerin iştirakiyle yapılmasını sağlamak olnjuştur ve o 1984 seçimlerinde, bugünkü Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin ana nüvesini teşkil eden parti de, bütün partilerin katılmasına muhalefet edi
yordu. Zabıtlara bir bakarsınız... 

Değerli arkadaşlarım, özet olarak ifade edelim ki; Anayasa sistemini altüst edecek bir ka
nunla, sadece Anayasayı ihlal etmiş olmazsınız, sadece demokrasi kavramını yaralamış olmaz
sınız; devletin işleyişinde de tamiri çok güç yaralar açarsınız. Çünkü, bu sistem oturtulduğu 
zaman, 1983 yılından beri yapılmış olan KİT'lerin özelleştirilmesi konusundaki bütün çalış
malar da ortadan kalkıyor. Siz, Türkiye ekonomisinin yüzde 60'ını, yüzde 70'ini kontrol altın
da tutan KİT'leri de tek adam iradesine bağlıyorsunuz, tam çiftlik haline getiriyorsunuz. Za
ten, bugüne kadarki uygulamalarınız da, bu konulardaki niyetlerinizi açığa vurmaktadır. Çünkü 
2 sayılı cetvelde kimlerin nasıl atanacağı yazılıdır. Devletin müsteşarlarını bakanların yanında 
bir sekreter konumuna getiriyorsunuz; Merkez Bankası Başkanını aynı konuma getiriyorsu
nuz. Bütün bunlar olduktan sonra, gerçekten, eğer bu kanun işlerlik kazanırsa, dünyanın hiç
bir yerinde yönetim biliminin tarif etmediği bir devlet yapısı ortaya çıkacaktır. 

Benim konuyla ilgili muhalefet şerhim metne eklidir. 
İSMET ATTİLA (Afyon) — Okuduk, okuduk... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Okudunuz mu? Teşekkür ederim, bilgi sahibi 

olmuşsunuzdur! 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Aynı hususları, Yüce Genel Kurulun dikkate ala

cağı ümidiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —- Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 
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2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi bak
landa Grubum ve şahsıma ait görüşleri sunmak üzere söz almış bulunuyorum, önce, heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarının genel gerekçesinde "Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun yoğun iş yükü
nün hafifletilmesi amaçlanmıştır" denilmektedir; ama, biraz evvel burada geneli hakkında ko
nuşan Sayın Genc'in de ifade ettiği gibi, İktidar mensupan da bu gerekçeye inanmamaktadırlar. 

Tasarının 1 inci maddesinde, Başbakanlık, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlarda atama ve nakiller bu kanunda be
lirtilen usullere göre yapılır" deniliyor ve tabiî bu arada istisnalar da sayılıyor. 

Bu tasarıyla bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda atamaya esas olan daha önceki 1 ve 2 No. 
lu cetveller değiştiriliyor ve 3 No. lu yeni bir cetvel oluşturulmuş bulunuyor. 

Cumhurbaşkanının yetkilerini ve kontrolünü kaldıran bir kanun tasarısıyla karşı karşıya-
yız... Cumhurbaşkanını kendi bünyesinden seçme ümidini kaybetmiş partilerin hükümetinin 
getirdiği bir tasarıdır bu! 

Biraz evvel bir kanun teklifim kabul ettik ve üzerinde yapılan tartışmalarda seçimden kaç
tığınızı ifade ettik. Buna karşı çıktınız; ama, böyle bir tasarıyla karşımızda olmanız da, seçim
lerden ümidinizi kestiğinizi, Cumhurbaşkanlığından ümidinizi kestiğinizi ortaya koymaktadır. 
(RP sıralarından alkışlar) Fakat, bir tezatla da karşı karşıyayız : "Kararnameleri Cumhurbaş
kanı engelliyor" diyorsunuz; ama, basına intikal eden haberler öyle demiyor. Basına intikal 
eden haberler, kararnameleri saklayanın, engelleyenin, bu Hükümetin başı olduğunu ortaya 
koyuveriyor! ' 

AHMET SAYIN (Burdur) — İnanmıyoruz, 
MUSTAFA ÜNLADI (Devamla) — İnanmıyor musunuz, yanlış mı?! 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yanlış. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Kültür Bakanlığındaki kararnamelerin Sayın Başba

kanda takılı olduğu haberi yanlış mı? Yalanlandığını duymadım. •. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sadece bir tane... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) —• Kaldı ki, sizin, Cumhurbaşkanının kontrolü altında 

gerçekleştirdiğiniz kararnameler de hatalıdır. Kontrol kalkarsa, bunun nereye varacağını biraz 
evvel Sayın Bakan da konuşurken belirtmeye çalıştı. 

İşte TEK'te yapılan atama... Cumhurbaşkanının kontrolünde yapılmış olmasına rağmen, 
yanlış bir atama yapıldığı anlaşılmış ve hızla da geri dönülmüştür; ama, geri dönülmekle iş 
bitmemiş; ataması yapılan kişinin, büyük bir ihaleyi kotarmasına da engel olamamışsınız. Ya
ni, yasadışı faaliyetler de bu atamaların içerisine karışmış bulunmaktadır, durum Cumhurbaş
kanının kontrolünde olmasına rağmen. Şimdi kontrolü de kaldıralım sevdasına düşmüşsünüz; 
fevkalade yanlıştır bu. 

Şimdi "by-pass" diye isimlendirilen bu kanun tasarısını görüşüyoruz; ama, daha önce 
de by-pass yaptık... Adalet Bakanlığıyla ilgili by-pass nasıl sonuçlandı? Bir haftadır gazeteler
deki haberleri takip ediyoruz, Adalet Bakanlığının by-pass'ı böyle bir sonuçla karşı karşıya 
kaldı. Şimdi, bu by-pass'ı gerçekleştirirseniz, ne bekliyorsunuz? Lütfen bunu açıklayınız. Bu 
milet, bu sonucu duymak istiyor; çünkü, birinci sonuçtan bu millet rahatsızdır. Bunu özellikle 
tutanaklara geçmesi açısından ifade ediyorum. Bu by-pass'tan ne umduğunuzu, yarın karşıla
şacağımız sonuçların sorumluluğunu alacağınızı millete açıklayınız. 
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Şunu da ifade etmek istiyorum : Sayın Bakan, buradaki konuşmasıyla, bu tasarının Ana-
yasaya aykırılığının düşünülmesi gerektiğini de gündeme getirmiş bulunuyor. Nitekim, Sayın 
Doğan da biraz evvelki konuşmasında, tasarının Anayasaya aykırılığını bu kürsüden ifade etti 
ve bunlar tutanaklara geçti. 

Sayın Bakan, bu kanun tasarısını hafife almaya kalkıyor ve bir "tamirhane kurma yetkisi 
olarak" tarif ve izah etmek istiyor. 

• • . ' ' ' < . • ' • 

Bunu, bu şekilde ifade etmek mümkün müdür?! Bu kadar geniş ve devlet teşkilatını alt 
üst edecek bir by-pass tasarısı getireceksiniz ve buna "tamirhane kurma yetkisi" diyeceksiniz! 
Bu izah, kabul edilir bir izah değildir. Bunu da yanlış olarak ifade ediyor, bu konudaki yanlış
lığı bir kere daha vurguluyor, böylece sözlerimi bitiriyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) ( 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Engin Güner, buyurun efendim.. v 

Konuşma süreniz 5 dakikadır Sayın Güner. 
ENGÎN GÜNER (istanbul) —• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sürem 5 dakika, an

cak görüşmekte olduğumuz konu, devletin işleyişini ilgilendiren, devlet sisteminde anarşi yara
tabilecek olan bir yasa tasarısıdır. Bu bakımdan fikirlerimi, böylesine önemli bir konuda 5 da
kika içinde özetlemek,son derede güç görülüyor. * 

BAŞKAN — Sayın Güner, İçtüzük hükmü gereğince, ne yazık ki, 5 dakika süre verebili
yorum ve söz isteyen birçok arkadaşa da söz veremiyorum. 

ENGÎN GÜNER (Devamla) — Tabiî efendim, bu nedenle, görüşlerimi 5 dakikaya sığdır
maya çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; getirilmekte olan yasa tasarısıyla yapılmak istenen 
işlem son derece basittir. Yapılmak istenen, Anayasayı ihlal etmektir. Bu yasayla, Anayasa hü
kümlerine, açık seçik olan Anayasanın 8 inci ve 104 üncü madde hükümlerine aykırı hareket 
edilmektedir. Yapılmak istenen şey, Cumhurbaşkanının devre dışı bırakılması ve alınacak önemli 
kararlardan bir nevi dışlanmasıdır. 

Yasa tasarısında açıklanan gerekçeye hiç kimsenin -sizler dahil- inanması mümkün değil
dir. Bu, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun yükünü azaltmak şöyle dursun, bürokrasiyi 
artırıcı ve merkeziyetçi sisteme götüren bir davranıştır. 

Benden evvel konuşan bir arkadaşımın, bu sistemin işleyişini hiç bilmediğini ortaya koyan 
ifadelerine karşı şunu söylemek istiyorum : Cumhurbaşkanı, bu gibi kararnameleri kasaya fa
lan kilitlemez, bunlar orada çok ciddî bir hukukçular ekibi tarafından incelenir ve siyasî ikti
darların partizanca davranışlarının, devletin önemli kademelerinde yer atacak kimselerin par
tizanca tayinlerle gelmesinin önlenmesi amaçlanır. Bu bakımdan, bu ciddî bir işlemdir ve bu
güne kadar görülen on yıllık uygulamadaki yararları -devlet işleyişi bakımından- her zaman 
görülmüştür. 

Şahıslara göre Anayasayı ihlal etmek, ileride devletin başına çok büyük işler açar. Benden 
önce konuşan bir arkadaşımın ifadesiyle, maksat açıkça ortaya konmuştur. Anayasayı geçici 
olarak ihlal etmek; yani, belli bir kişiye karşı şahsî bir siyasî teşebbüs olarak hedeflenen bu 
tasarıyla, belli bir kişi saf dışı bırakılmak istenmektedir. 

--.314 — 



TJLM.M. B : 73 24 . 2 . 1993 , . O : 3 

Halbuki, Anayasanın 8 inci maddesinde "yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" 
ibaresi vardır. 104 üncü maddede de, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri kapsamında, karar
nameleri imzalamak yetkisi yer almaktadır. 

v Bu ild açık Anayasa hükmüne rağmen böyle bir yasa tasarısını ortaya koymak, her şeyden 
eweî,devletin işleyişini ileride çok güç durumlara sokabilecek bir davranıştır. 

Anayasının 6 ncı maddesindeki bu hükme göre, Türkiye'de de -bütün parlamenter rejim
lerde olduğu gibi- yürütme iki başlıdır. Bunun, parlamenter rejimin tarihinden gelen nedenleri 
vardır, devlet düzeninden gelen temelleri vardır, tki dünya savaşı arasında bu iki başlılığı kal
dırma eğilimleri de, bütün dünya devletlerinde kötü sonuçlar vermiştir. Yürütme iki organdan 
kurulduğuna göre, işleyişi de tabiî ki, ortak olacaktır. Bundan ötürü de devletin önemli işlem
leri, hem hükümetin hem de Cumhurbaşkanının iradelerinin birleşmesiyle yapılır. 

Bizim devlet uygulamamızda, "müşterek kararname" denen ve bakan ile Başbakanın yaptığı 
işlemlerin ve Bakanlar Kurulu kararlarının, Cumhurbaşkanının imzasına sunulmasının nedeni 
budur. Anayasa, bunu yine, parlamenter rejimin tarihinden gelen nedenlerle, her ülkede oldu
ğu gibi, tersinden ifade etmektedir : "Cumhurbaşkanının kararları, Başbakan ve ilgili bakan
lar tarafından imzalanır" diyor. Yani, alınan kararlar, aslında Cumhurbaşkanının kararlarıdır. 
"%ni, hukuken bizim Bakanlar Kurulu karan dediğimiz; Cumhurbaşkanının bu hükme göre 
bütün bakanlarca imzalanmış bir kararıdır. Bakanların bu kararı zaman açısından Cumhur
başkanından önce izmalamış olmaları, onun Cumhurbaşkanı karan sayılmasını etkilemez." 
Bunlan söyleyen ben değilim, Profesör Doktor Turan Güneş, söylemektedir. 

Demek ki, parlamenter rejimde, yürütme yetkisi ve görevinin bir taraftan Cumhurbaşka
nı ve diğer taraftan Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanı
lıp, yerine getirileceği, hiçbir tereddüde yer verilmeyecek kadar açıktır. Hal bu iken, eklenen 
3 sayılı cetvel ile, müsteşar, Merkez Bankası Başkanı, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkam, Devlet Personel Dairesi Başkanı, Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanı gibi, çok önemli makamlara yapılacak atamalarda, böyle bir yasa tasarısıyla, Cum
hurbaşkanını, alınacak kararların dışında tutmak, bu yasa tasarısında açıklanan gerekçeyle hiçbir 
şekilde bağdaşmamaktadır, maksadı açıkça ortaya koymaktadır. Bu maksat, zaten, sizler tara
fından da çok iyi bilinmekte, bunun için söylüyorum; ancak, ileride devletin başına açabilece
ği işleri bir nevi devlet idaresindeki anarşiyi önleyebilmek amacıyla ve zabıtlara geçmesi bakı
mından bunları söylemeyi bir görev addetmekteyim. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu bakımdan, bu Anayasa ihlalinden, henüz vakit varken vazgeçmenizi, aksi takdirde bu

nun sorumluluğunu taşımakta ve ilerideki kuşaklara bunu anlatmakta çok zorluk çekeceğinizi 
sanmaktayım. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Doğan?.. • . 
H, HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, konuşma hakkımdan vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Gaffar Yakın, buyurun efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu son saatle

rinde sizlerin vakitlerinizi almaktan daha ziyade, Meclis zabıtlarında ileride kullanılmak üzere, 
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gerek tarih araştırması yapanların veya daha sonraki senelerde iktidar olanların ileride kulla
nabilmeleri için birtakım hususları zabıtlara geçirmek üzere konuşuyorum. Biliyorum ki, bu 
tasarı, dün grupta verilen talimatla, bu gece görüşülmek üzere gelmiştir, geçirilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin beş bin yıldır devam eden devletlerinin bir de
vamından ibarettir. Devlette de devamlılık şarttır. Bugün kendi yararınıza olmak kaydıyla çı
karmış olacağımız kanunlar, yarın size en büyük engelleri, en büyük zorlukları teşkil edebilir. 
İktidarda iken başka, muhalefette iken başka politika ve tutum izlersek, o zaman, tutarsız olur, 
kendi kendimizi de sıkıntıya sokarız ve yarın bu kürsüden sizler muhalefet sıralarında iken, 
iktidarın yapacağı uygulamalarda bugünkü çıkarmış olduğunuz kanunlar sizin karşınıza birer 
delil olarak gelir ve Türkçede de güzel bir söz vardır : "Rüzgâr eken fırtına biçer." Yarın Sayın 
Süleyman Demirel veya Sayın İnönü -kaderdir bu- Cumhurbaşkanı olursa, onların da sıkıntıları... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak)— Değiştiririz!.. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Evet, değiştirirsiniz! Ne olacak, bir kere Anayasa delin

miş, hiç fark etmez! 
Burada çifte standartlı olmamak lazım ve tutarlı olmamız gerekiyor. 
Şimdi burada yapılmak istenen, bir anayasa değişikliği ile gerçekleştirme zorunluluğu olan 

bir maddeyi ufak çıkar hesaplarıyla, bir kasaba politikacısı zihniyetiyle by-pass yapıp tayinleri 
daha rahat gerçekleştirmektir. O zaman -daha rahat mı olur bilemiyorum- karşımıza Adapa
zarı Valisi gibi çıkan valilerin sayısı artar. Adapazarı'ndaki valinin istifa gerekçelerini hatırla-
yacaksınızdır... 

Geçenlerde gene Sayın Başbakanın güzel bir sözü vardı, gazetecilere diyor ki, "Biz bugün 
bürokratları çalıştıramıyoruz. İpin ucu bizim elimizde olursa, bakın o zaman, nasıl güzel çalı
şırlar." 

Bu kanun tasarısı, devlet yapısını zedeleyecektir, partizanlığı pekiştirecektir; fakat, şunu 
da bu arada hatırlatmak isterim : Koalisyonun ömrüne de tesir eder, aranızı açar, "siz şurada 
daha çok partizanlık yaptınız, biz burada daha çok partizanlık yaptık" diye. . 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — O zaman sevinin!.. Sen de bizimle beraber el kaldır. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Bu, bürokrasiyi iktidar partilerine kul köle etme tasarısı

dır. Yani, Demokles'in Kılıcı gibi, bak ha, hemen seni bir imzayla alırım. Benim bu dediğimi 
yap; ister kanuna uysun, ister uymasın... Bu, yanlış bir uygulamadır, anayasal gerekçeleri yok
tur, Anayasayı ihlaldir ve bunun daha mantıklı, daha tutarlı bir biçimde gelmesi icap ederdi. 

"Üçlü kararnamelerde engellemeler var" diye, Hükümet yeni kurulduğu zaman ortaya 
atılan iddialar vardı. 

Aslında, kanunu iyi savunabilmek için, bugün iktidar partilerinin, kaç tane üçlü kararna
menin yüzde kaç oranında geri döndüğünü ortaya koymaları gerekirdi. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
sırasında bu rakamlar detaylı bir tarzda arkadaşlarımız tarafından verildi. Geri dönen karar
namelerden daha çok, herhalde Başbakanlıkta tutulan kararnameler var. Kültür Bakanlığında 
yaşadığımız son olay, hepinizin hafızasında tazedir, Bu kanuna gerek duyulması, aslında se
çim kumpanyası sırasında halka verilmiş olan sözlerden ileri gelmektedir. O günkü seçim orta
mında Çankaya aleyhinde konulan propagandalar karşısında ne yapıldı, "indireceğiz" deyip 
indiremedikten sonra? İşte, "Cumhurbaşkanına karşı ancak bunları yapabiliyoruz, elimizden 
bu geliyor" tarzında bir kanun tasarısı... 
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HtLMt YÜKSELEN (Kırşehir) ~ Gel beraber indirelim. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Varsa gücünüz, yaparsınız, önce getirin kanun teklifini... 
Şu anda bu by-pass tasarısıyla, Sayın DemirePin tabiriyle, "devletin tepesinde kavga ol

maz, devletin tepesinde kavga ettirmem" derken, bugün devletin tepesiyle bir kavga açılmış 
olacaktır. 

HtLMt YÜKSELEN (Kırşehir) — Tepesini deleceğiz! 
BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Hükümet sıkıntıya düştüğü zamanlarda, iç karışıklık anlarında başarısızlıklarını örtebil

mek için, bu kanun tasarısını şimdiye kadar temcit pilavı gibi getirmiştir ve şimdi de bunu yap
maktadır. 

Daha sonraki maddelerde gene görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. 
Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 15 dolayında önerge vardır; ancak, madde bir fıkradan ibaret olduğu için 

geliş sırasına göre 4 önergeyi okutup işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne tlişkin Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasan-
sı"nın çerçeve 1 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda atama usulü 23.4.1981 tarihinde kabul edilen 2451 sayılı 

Kanunla düzenlenmiş ve uygulama bugüne kadar süregelmiştir. 
Bilindiği gibi, Anayasanın 104 üncü maddesinde Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri be

lirlenirken; (yürütme alanına ilişkin olarak), "kararnameleri imzalamak, görev ve yetkisi de 
Cumhurbaşkanına verilmiştir. 

Ayrıca Anayasanın (Yürütme Yetkisi ve Görevi) başlığım taşıyan 8 inci maddesi de aşağı
daki hükmü taşımaktadır. 

VIII. — Yürütme Yetkisi ve Görevi 
Madde 8. — Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, 

Anayasaya ve Kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

Engin Güner İbrahim özdemir Hüsnü Doğan 
istanbul İstanbul istanbul 

Mehmet Keçeciler Ercüment Konukman Leyla Yeniay Köseoğlu 
Konya istanbul istanbul 

Feyzi tşbaşaran Naci Ekşi 
istanbul istanbul 

Maddeye ait gerekçe bölümünde de aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir. 
Bu durum karşısında 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunda herhangi bir değişiklik ya

pılmaya ihtiyaç yoktur. 
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Bu nedenle, Kanunun 1 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif etmekteyiz. 
Gerekçe: 
1961 Anayasası düzenlenirken Türkiyemizd6 fert hak ve özgürlükleri için tehlikelerin de

vamlı surette yürütme kuvvetinden geldiği gözlemlenmiştir. 
Esasen modern çağlarda 1215 Magna Carta'sından beri ferdin Devlet Başkanının sultasın

dan kurtulup, özgür olabilmek için yaptığı mücadelede hedef daima yürütme kuvveti olmuş
tur. Fert, yürütme kuvvetinin yetkilerini birer birer kopararak onu mümkün olduğu ölçüde yet
kisiz kılmak istemiştir. Bundan dolayı da bütün hukuk düzeni devlet başkanına ve yürütme 
kuvvetine karşı bir mücadele şeklinde gelişmiştir. 

1961 Anayasası bu felsefeye sadık kalarak yürütmeyi, devletin yönetiminde, bütün faali
yetlerinde yasama kuvvetine bağlı, yasamaya tabi bir kuvvet olarak düzenlemiş idi. Halbuki 
modern hayatta, yürütme kuvveti devletin beyni, hareket gücünün kaynaklandığı motorudur. 
Bundan dolayıdır ki, 1961 ile 1980 arasındaki devrede karar alma kudretinden yoksun hükü
metler görülmüştür. tşte bu duruma son vermek için, yürütme, yasamaya tabi bir organ ol
maktan çıkarılmış, her iki kuvvetin devlet faaliyetlerinin düzenlenmesini eşitlik ve denklik içinde 
işbirliği yapmalarını öngören parlamenter hükümet sistemi bütün gerekleriyle uygulanmaya 
konmuştur. 

Bu nedenle, yürütme, 1961 Anayasasında olduğu gibi, bir görev olmaktan çıkartılmış, yü
rütme, gerekli yetkilere sahip ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getiren bir kuv
vet olarak: düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeler biraz fazla olduğu için kâtip üyenin otura
rak okumasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve 2477 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın çerçeve 1 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasını arz ye teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Gürol Soylu Engin Güner 
Konya İstanbul istanbul 

Leyla Yeniay Köseoğlu Ercüment Konukman 
İstanbul İstanbul 

Gerekçe : 
Bu defa değişiklik yapılması istenilen 2451 sayılı Kanunun genel gerekçesi incelendiğinde, 

aşağıdaki görüşlere yer verildiği görülecektir. 
"Bugünkü mevzuatımızda atama usul ve esasları genellikle teşkilat kanunlarında göste

rilmiştir. Bununla birlikte hizmeti düzenleyen yasalarda atama usullerine ilişkin değişik hü
kümlere rastlanmaktadır. Çeşitli kanunlarda yer alan "teklif", "seçim", "onay" ve benzeri 
mercileri gösteren hükümler atama usullerini dağınık ve karışık hale getirmiştir. Halen yürür
lükte olan kanun hükümlerine göre, atama usulü ya "barem derecesine", ya da "memuriyet" 
unvanına bağlanmıştır. . * ' 

Kamu kuruluşlarında atama usul ve yetkilerinin bütünüyle gözden geçirilmesi ve sağlam 
esaslara bağlanması hususu idarî reform çerçevesinde ele alınması gereken önemli bir konudur. 
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Atama yetki ve usullerini düzenleyen mevzuattaki çelişki ve tutarsızlıkların giderilmesi, her şeyden 
önce kadro ve unvan standardizasyonu çalışmalarına bağlıdır.Bu çalışmalar ise, önce tüm ba
kanlıkların teşkilat kanunlarının bağlı olacağı genel esasları gösterir bir çerçeve kanunun çıka
rılmasını, sonra da memuriyet ve mevki unvanlarının sınıflandırılmasını ve standart hale geti
rilmesini gerektirmektedir. 

Ancak, bu faaliyetler uzun zamana ihtiyaç göstereceğinden, yeni düzenlemeler yapılınca
ya kadar, devletin atama politikasının yeknesak bir sistem içerisinde yürütülmesini sağlamak 
amacıyla acil yasal önlemler alınması zorunluğu ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, ilişikteki tasarı hazırlanmıştır." 
Yukarıya aynen alınan bu gerekçe karşısında, kanunun başlığının değiştirilmesine ihtiyaç 

görülmediğinden, maddenin metinden çıkarılması yolunda önerge verilmiştir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kânunda 

Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sının çerçeve 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun adı, "Valiler, Büyükelçiler, Daimî Temsilciler, Daimî Delegeler, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri ve Yüksek 
Denetleme Kurul Başkan ve Üyeleriyle Müsteşar ve Yardımcıları vs. Kamu Personelinin Atan
masına İlişkin Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

Engin Güner İbrahim özdemir Mehmet Keçeciler 
\ İstanbul İstanbul Konya 

Leyla Yeniay Köseoğlu Feyzi tşbaşaran Hüsnü Doğan 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman Tunca Toskay Naci Ekşi 
İstanbul İstanbul İstanbul 

BAŞKAN — Bir başka önerge bunun fotokopisi olduğu için sadece imzalarını okutacağım 

Mehmet Keçeciler Recep Ercüment Konukman Engin Güner 
Konya İstanbul İstanbul 

Göroy Soylu Osman Ceylan 
İstanbul İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sının çerçeve 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunun adı, "Valiler, Büyükelçiler, Müsteşar ve Yardımcıları vs. Kamu Per
sonelinin Atanmasına İlişkin Kanun" olarak değiştirilmiştir. 
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İbrahim Özdemir Hüsnü Doğan Ercüment Konukman 
tstanbul tstanbul istanbul 

Mehmet Keçeciler Tunca Toskay , Naci Ekşi 
Konya tstanbul tstanbul 

Feyzi tşbaşaran Engin Güner 
tstanbul tstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı"nın çerçeve 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usu
lüne tlişkin Kanunun adı "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Yapılacak Atama Usulüne tlişkin 
Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

Engin Güner İbrahim özdemir Hüsnü Doğan 
İstanbul tstanbul tstanbul 

Ercüment Konukman Mehmet Keçeciler Tunca Toskay 
istanbul Konya İstanbul 

Leyla Yeniay Köseoğlu Feyzi tşbaşaran Naci Ekşi 
tstanbul tstanbul İstanbul 

BAŞKAN — Engin Güner ve arkadaşlarının önergesi, Mehmet Keçeciler ve arkadaşları
nın önergesi maddenin metinden çıkarılmasına ilişkindir. İki önergeyi birlikte işleme koyuyorum. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Komisyonun yetersayısı var mı? 
BAŞKAN — Komisyonun yetersayısı var efendim. ' 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kaç kişi var? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — 8 kişiyiz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne tlişkin Kanunda 

Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sı "nın çerçeve 1 inci maddesinin aşağıdaki şekifde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunun adı "Valiler, Büyükelçiler, Daimî Temsilciler, Daimî Delegeler, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Diyanet tşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri ve Yüksek 
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Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Müsteşar ve Yardımcıları vs. Kamu Personelinin Atan
masına İlişkin Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

Engin Güner 
tstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkanım, Komisyon, önergeye katıldığını 

ifade ediyor ama, biz komisyon üyesiyiz, bu konuda fikrimiz sorulmadı. Tutanaklara geçsin... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — O zaman, bu

yursunlar... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bize sorulmadı, Komisyon nasıl katılıyor?! Bizim 

fikrimiz sorulmadı. Bizim katılmadığımız ifade edilsin, tutanaklara geçsin... 
BAŞKAN — Çoğunluk katılıyor efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda 

Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
s ının çerçeve 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunun adı "Valiler, Büyükelçiler, Müsteşar ve Yardımcıları vs. Kamu Perso
nelinin Atanmasına İlişkin Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

İbrahim özdemir 
istanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Çoğunlukla ka

tılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda 

Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın çerçeve 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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: MADDE 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun adı "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Yapılacak Atama Usulüne İliş
kin Kanun" olarak değiştirilmiştir. • • • . . 

' Engin Güner , 
• ' • ' İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Çoğunlukla ka

tılıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 

kabul edilmiştir. 
2 nci madde üzerinde de çok sayıda önerge var. 2 nci maddenin görüşmelerine başlandığı 

takdirde bitirilemeyeceği Başkanlık tarafınan takdir edilmektedir. 
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 25 Şubat 1993 Perşembe günü saat İ3.00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.37 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Aydın tli Cumhuriyet Lisesinde okuyan muh

taç öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yapılan yardımın kesildiği iddia
sına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/713) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , • . 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
< Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular : 
1. Aydın tli Cumhuriyet Lisesinde okuyan kimsesiz,̂ yoksul ve fakat başarılı öğrencilerin 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan aldıkları yardımın kesildiği doğru mudur? 
2. Bu fondan bu lisede halen kaç öğrenciye yardım edilmektedir? İsimlerini ve aldıkları 

miktarın ne olduğu tarafıma bildirilebilir mi? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24.2.1993 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : B050İLİ0070001.303.2/1189 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

, İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18 Ocak 1993 tarihli ve KAN.KAR.MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/713-3389/16051 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Aydın İli Cumhuriyet 
Lisesinde okuyan muhtaç öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan 
yardımın kesildiği iddiasına dair yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Aydın İli Cumhuriyet Lisesinde okuyan yoksul fakat başarılı öğrencilere Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Vakfından yapılan yardım kesilmemiştir. 

Sağlık Meslek Lisesinde okuyan fakat Cumhuriyet Lisesi pansiyonunda kalan Ayçan Derviş, 
Nesrin Yunus ve Fatma özdemir'e yardım yapılması hakkında Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü
nün müracaatı incelenerek, Nesrin Yunus ve Ayçan Derviş'in birinci dönem pansiyon ücreti 
olarak 575 OOO'er lira verilmiş olup ikinci dönem pansiyon ücretlerinin de ödenmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Fatma özdemir'in babasının Bolu Tarım İl Müdürlüğünde şoför, kardeşinin ise sözleşme
li olarak çalıştığı anlaşıldığından yardım kapsamına alınmamıştır. 

Okul idaresinin müracaat yazısında adı geçmeyen fakat muhtaçlığı tespit edilen Nazmiye 
Göçer dahil 3 öğrencinin pansiyon ücreti karşılanmıştır. 

Bunların dışında müracaat ettikleri halde muhtaçlığı da tespit olunmasına rağmen yar
dım yapılmayan veya pansiyon ücreti ödenmeyen öğrenci yoktur. 
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1992 yılında fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza yapılan aynî ve nakdî yardımların tutarı 
1 394 499 048 TL.'dır. Bunun 208 483 000 TL.'sı öğrencilere yapılan yardımlardır. Bu miktarın 
76 000 000 TL.'sı bakanlık bursu olup, 132 483 000 TL.'sı vakıf tedariki ve imkânlarıyla karşı
lanmıştır. 

Arz ederim. 
tsmet Sezgin 

içişleri Bakanı 

2. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şar
tına Türkiye'nin taraf olmayacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/734) 

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

rılmasının sağlanmasını arz ederim. 
13.1.1993 

- Hatip Dicle 
' Diyarbakır 

Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı; 22 Haziran 1992 tarihinde, o dönemde Avrupa 
Konseyi dönem başkanlığı yapan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in de aralarında bulunduğu 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilip imzaya açıldı. Ancak Türkiye'nin 
bu Şart'a taraf olmayacağının Avrupa Konseyine resmen bildirildiği bugünlerde çeşitli basın 
organlarında gündeme getirildi. 

Hükümetiniz böyle bir bildirimde bulundu ise, bu, göreve başlarken açıkladığınız "Kürt, 
realitesini kabul ediyoruz" şeklindeki düşüncelerinizle ne derece uyum içindedir? 

Hükümet programınızda yer alan "Bir üniter yapı içinde çeşitli etnik, kültürel ve dile iliş
kin kimlik özellikleri özgürce ifade edilebilecek, özenle korunabilecek ve rahatça geliştirilebi
lecektir. Bu ulus ve devlet birliğinin gücünü azaltmayacak, aksine pekiştirecektir." "Herkesin 
kendi anadilini, kültürünü, tarihini, folklorunu, dinî inançlarını araştırması, koruması ve ge
liştirmesi temel insan hak ve özgürlüğü kapsamı içindedir. Bu haklar yasalar çevçevesinde sağ
lanacaktır." şeklindeki vaatlerinizle, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı'na taraf olma
manız arasındaki çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz? 

Türkiye'e bir çok etkin kökenden insan yaşamaktadır. Bunların tümünün, Türkçe dışın
daki kendine özgü dilleri ve kültürleri, insanlığın ortak hazinesidir. Bu zenginliğin korunması 
ve geliştirilmesini amaçlayan bir anlaşmaya taraf olmamak, insanî değerlerle ne derece bağ
daşmaktadır? 

Bugün kurt ulusal sorununu kangren boyutuna getiren ve binlerce insanımızın kanının 
akmasına neden olan, devletin yetmiş yıllık inkâr ve asimilasyon politikalarını sürdüreceğiniz, 
Avrupa Konseyinin imzaya açtığı Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartına taraf olmamanız
la bir kez daha açığa çıkmıştır. Barışa, kardeşliğe, insanî ve hukukî değerlere aykırı olan bu 
politikayı daha ne kadar sürdüreceksiniz? 
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T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 23.2.1993 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-40-175 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığa muhatap 20.1.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/734-3460/16272 

sayılı yazıları 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Hatip Dicle'nin Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu 

ve Sayın Başbakanımızın, tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru öner
gesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hatip Dicle'nin "fazılı Soru önergesine Yanıt 
Türkiye, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartının, Avrupa Konseyi organlarındaki 

hazırlık çalışmalarına, her aşamada ve her düzeyde, etkin bir şekilde katılmış ve katkıda bu
lunmuştur. 

Şart, imzaya açılış tarihi olan 5 Kasım 1992'den bu yana, Avrupa Konseyine üye 27 ülkeden, 
sadece 12'si tarafından imzalanmış, ancak, bugüne kadar hiçbir üye devlet tarafından onaylanma
mıştır. Şart'ın yürürlüğe girebilmesi için, en az beş üye devlet tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Şart'a 
taraf olacak Avrupa Konseyi üyeleri önce, kendi iç mevzuatları çerçevesinde, hangi dili "azın
lık dili" olarak kabul ettiklerini belirleyecekler, daha sonra da, Şart'ın hükümleri arasında bir 
tercih yaparak yükümlülüklerini tespit edeceklerdir. Bu yükümlülükler için Şart'ta asgarî bir 
sayı öngörülmüştür. Buna göre, üye ülkeler, 8 inci madde kapsamındaki alt-paragraflardan en 
az 35'ini, 9 uncu ve 13 üncü maddelerin içerdiği alt-paragraflardan az 3'er tanesini ve 10 uncu, 
11 inci, 12 nci ve 14 üncü maddelerin konu ettiği alt-paragrafların ise en az birer adedini uygu
lamayı üstleneceklerdir. Bu durumda, Şart'ın karmaşık niteliği nedeniyle, ülkelerin kesin tu
tumlarını belirlemelerinin zaman alacağı takdir buyurulacaktır. 

Hükümetimiz, bu aşamada, Azınlık Dilleri Şartını dikkatli bir biçimde incelemekte olup, 
seçenekler konusunda henüz nihaî bir tutum tespit etmemiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, hayalî ihracat suçlularına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/742) 

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

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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1. . Bazı basın organlarında hayalî ihracatçıların suçlan müruru zamana uğradığı yazıl
maktadır. Bu konuda bir araştırma yaptırdınız mı? 

2. Bir seneyi geçkin iktidarınız döneminde koalisyon partilerinin komisyon üyeleri tara
fından hayalî ihracatçıların araştırmalarının geciktirildiği izlenimi vardır, bu konuda koalis
yon ortaklarınızla bu çalışmaları hızlandırmak için ne gibi çalışma yapıyorsunuz? 

3. Komisyon başkanı seçim arefesinde televizyonlardan şov yapıp, bir türlü bu araştır
maların neticelendirilmesi sizce bu hayalî ihracatçıların lehlerine bir hareket değil midir? 

4. Koalisyon Hükümeti olarak bu hayalî ihracatçıların cezalarının müruru zamandan is
tifade etmemeleri için acilen bir kanun tasarısını Meclise sunmayı düşünüyor musunuz? 

5. Bu hayalî ihracatçılar için komisyon başkanının kendi ifadesi ile bankalara yazdığı 
mektuplara cevap alamamakta oluduğunu söylemektedir. Hükümetinize bağlı olan devlet ban
kalarının bu yazılan yazılara cevap vermediğini biliyor musunuz? 

6. Bu durumlar varitse Hükümetiniz içinde bu hayalcilerden var olduğu şüphesini taşı
mıyor musunuz? 

7. Komisyon başkanının basına yansıyan beyanlarında bu hayalî ihracatçıları müsebbip
leri yüksek dereceli bürokratlar hâlâ görevdedir. Bu konuda ne gibi bir işlem yaptınız? 

T C . * •• ' • ' • . ' 

Devlet Bakanlığı 23.2.1993 
Sayı : B.02.0.003/002/00602 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Devlet Bakanlığının (Sayın Akın Gönen) 4.2.1993 tarih ve B.02.0.006/0359 sayılı ya
zısı eki soru önergesi 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine cevap olarak hazırlanan metin ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakanı 

Bilgileri olduğu üzere, gerçek dışı ihracat (hayalî ihracat) dolayısıyla yapılan işlemler tek 
elden değil, Kamu Kurumlarının birçok birimleri tarafından yürütülmüştür. (Bu kurumlan; 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine.ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve T. Cumhuriyet Merkez Bankası olarak belirtmek mümkündür.) 

Bu şekildeki çok yönlü uygulamanın, olayların vukubulduğu tarihteki mevzuat sistemi
nin dağınıklığından kaynaklandığı malumlarıdır. ' . . 

Malumları olduğu üzere, hayalî ihracat konusunda daha önce muhtelif mahkemeler nez-, 
dinde açılmış olart davaların yanı sıra, son bir yıl içerisinde adlî mercilere intikal ettirilen olay
ların da,üzerinde titizlikle durulmakta ve bunların, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir 
şekilde ve hukuk çerçevesi içerisinde sonuçlanması keyfiyeti, titizlikle takip edilmektedir. 

Hükümetimizin işbaşına geldiği tarihten bu yana, hayalî ihracat konusunda herhangi bir 
olayın müruru zamana uğraması gibi bir keyfiyet sözkonusu değildir. 
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Müruru zaman konusunda basında yer alan hususlar, bir önceki döneme taalluk etmekte
dir. Zira Hükümetimiz, işbaşına geldiği tarihten bu yana, konunun üzerine büyük bir ciddiyet
le eğilmiş ve gerek ilgili kamu kurumlarının denetim ünitelerince ve gerekse Başbakanlık Teftiş 
Kurulunca yapılan inceleme ve soruşturmalar büyük ölçüde tamamlanarak adlî mercilere inti
kal ettirilmiş bulunmaktadır. Adlî mercilere intikal edenler hakkında isimlendirilmek suretiyle 
herhangi bir açıklama yapılmasının isabetli olmayacağı' izahtan varestedir. 

Bunun yanı sıra, bilindiği gibi, hayalî ihracat konusu Meclis araştırmasına konu olmuş 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulmuş olan 10/8-5 No. lu Araştırma Komisyonu, bu 
hususu çok yönlü olarak ele almıştır. Mezkûr komisyonun çalışmasında, herhangi bir yanlış 
değerlendirmeye sebebiyet verilmemesi düşüncesiyle bahse konu bir araştırma, muhtelif kamu 
personelinin de bilgisine müracaat edilmek suretiyle titiz bir şekilde yürütülmektedir. Mevcut 
kamu personelinden, bu hususta suçlu ve kusurlu olanlar ile ihmali görülenlerin adlî mercilere 
intikal ettirilmekte olduğunu detaya girmeden, burada ifade etmek isterim. Ancak, yasalara 
saygılı, dürüst, namuslu ve çalışkan kamu personelinin de görevini güvence altında yürütmeye 
devam etmesini temin etmek, hem hukuk devleti olmanın kuralı ve hem de Hükümet Progra
mımızın gereğidir. 

Bahse konu Meclis Araştırma Komisyonunun 1993 Şubat ayı içinde çalışmalarını tamam
layacağını belirtir, saygılar sunarım. 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, mezarlıkların bakım - korunma ve per
sonel açısından yetersiz olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin 'in ya
zılı cevabı (7/804) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan ErgÜder 
İstanbul 

Bazı basın organlarında mezarlıkların personel yetersizliği sebebiyle içler acısı durumda 
bulunduğu, buradan yine bazı uyanıkların milyonlar kazandığı yolunda haberler yer almıştır. 
Diğer taraftan defin işinin iyi yapılamadığı ve mezarlıkların, korunmasına riayet edilmediği sa
bittir. 

Sorular : 
1. İstanbul mezarlıklarında, mezar mermerlerininkırıldığı ve mezarların açılarak ölüle

rin altın dişlerinin söküldüğü doğru mudur? 
2. Mezarlıkların korunması yanında, imamlık, mühendislik ve cenaze yıkayıcılığı hiz

metlerinin, eleman yetersizliği sebebiyle gereği gibi yapılamadığı doğru mudur? 
3. Gerek mezarlıkların bakımı, temizliği ve korunması ve gerekse burada verilecek hiz

metlerin düzenli ve kurallarına uygun olarak yapılabilmesi bakımından gerekli olan personelin 
alınması hususunda ne düşünüyorsunuz? 

4. Mezarlıkların korunması gayesiyle koruma görevlisi temini yanında mezarlıkların ışık
landırılması ve özellikle geceleyin mezarlıklara gidişleri kontrole bağlamayı düşünüyor musunuz? 
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5. Halen İstanbul hudutları içerisinde şimdiye kadar kaç yüz bin gömme yapılmış ve ha
len gömme kabul eden mezarlıkların bakımı yapılabilmekte midir? 

6. Bazı gazetelerde ve polise akseden vakalardan, cesetlerin soyulduğu, dinimize ve in
sanlığa aykırı olarak keza cesetlerin parçalandığı anlaşılmaktadır. Bunlardan Bakanlığınıza kadar 
intikal eden var mıdır? Varsa ne gibi işlem yapılmıştır? 

7. Gömme işlerinin belediyelerin elinden alınıp Bakanlığa bağlı bir birime devrini düşü
nüyor musunuz? 

T.C. , 
tçişleri Bakanlığı 23.2.1993 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/136 

Konu : istanbul Milletvekili Sayın H. Orhan 
Ergüder'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 2.2.1993 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/804-3651/16801 sayılı 
yazısı • 

ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen istanbul Milletvekili Sa
yın Halil Orhan Ergüder'in "Mezarlıkların bakım - korunma ve personel açısından yetersiz 
olduğu iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : \ 

istanbul Valiliği vasıtasıyla istanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgide; 

1. Mezarların açılarak ölülerin altın dişlerinin söküldüğüne dair yılda ortalama 4-5 şi
kâyet dilekçesi aldıkları, gereğinin yapılması için bu şikâyetlerin yasal mercilere intikal ettiril
diği, ancak cesetlerin parçalandığına dair herhangi bir şikâyet dilekçesi almadıkları, 

2. 15.2.1993 tarihi itibariyle istanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde 
memur, din görevlisi, cenaze yıkayıcısı, korucu, teknik personel, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi 
olmak üzere toplam 491 personel bulunduğu, hizmetlerin yetersizliği konusunda cenaze sahip
lerinden herhangi bir şikâyet alınmadığı, 

3. Mezarlıkların korunması ve bakımı konusunda imkânlar ölçüsünde her türlü tedbi
rin alındığı, gelirlerin artmasına paralel olarak hizmetlerin kalitesinin yükseleceği, bu çerçeve
de mezarlıkların aydınlatılacağı ve estetik görüntülerinin geliştirileceği, 

4. Belediye sınırları içerisinde 142 adet mezarlık bulunduğu, günde ortalama 120 - 150 
arasında defin işlemi yapıldığı, 

Belirtilmektedir. 

Ayrıca; 
5. Defin görevi mevzuatla belediyelere verilmiştir. Bilindiği üzere belediyeler belde hal

kının mahallî ve müşterek hizmetlerini gören kamu kuruluşlarıdır. Defin işlerinin de bir ma
hallî hizmet olduğu her türlü izahtan varestedir. 

Bu itibarla Bakanlığımca bu görevlerin belediyelerden alınması düşünülmemektedir. 
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Ancak belediyelerin mevzuatla kendilerine verilmiş görevleri daha iyi bir şekilde yerine 
getirebilmelerini temin amacıyla ilgili temel mevzuatta değişiklik yapacak tasarılar hazırlan
mış bulunmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 311) 

Aydm Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 Yılı 
Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlık
ları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesi
ne ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve 

içişleri Komisyonları Raporları (2/605) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA, 

1993 Yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi 
Üyelikleri seçimlerinin ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 29.1.1993 

Ali Rıza Gönül Osman Seyfi 
Aydın Nevşehir 

Mustafa Çiloğlu Azimet Köylüoğlu 
Burdur Sivas 

Yücel Seçkiner Cemal Şahin 
Ankara Çorum 

GEREKÇE 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun 3507 Sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesine 2.1.1992 tarih ve 3766 Sayılı 
Kanunla eklenen son fıkra gereğince, belediye başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması 
halinde, ilçe seçim kurulunun ilanından sonra gelen Haziran ve Kasım ayının ilk Pazar günü 
oy verme günüdür. Ancak, ilandan sonra, gelen Haziran veya Kasım ayının ilk pazar gününe 
60 günden az süre kalmış ise, seçim sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk pazar günü yapılır. 

2972 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin, 3507 Sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasının "Her 
seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart 
ayının son Pazar günü oy verme günüdür, hükmüne göre 1994 yılı Mart ayında Mahallî İdare
ler Genel Seçimleri yapılacaktır. 

Boşalmış belediye başkanlıkları ve belediye meclisleri ile yeni kurulmuş belediyeler için 
1993 Haziran ayında yapılacak seçimlerde göreve gelecek olanlar 9 ay, 1993 Kasım ayında seçi
lecek olanlar ise dört ay görevde kalacaklardır. 

Bu hal seçilenlerin görevlerini ifada son derece sakıncalı ve gevşetici tesir yapacak, ayrıca 
aynı beldede 4 ay ve 9 ay gibi kısa sürelerde seçim tekrarlanmasına ve halkın devamlı bir seçim 
atmosferinde bulunmasına sebep olacaktır. 

Bütün bu sebeplerden 1993 yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılması gereken Belediye 
Seçimlerinin 1994 yılındaki genel seçimlerle birleştirilmesi isabetli olacaktır. 



Diğer taraftan 1580 Sayılı Belediye Kanunu 93 üncü maddesinin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında Belediye Başkanının, meclis üyelerinden 
birisini başkanvekili belirleyeceği; başkanın ölümü, istifası ve düşürülmesi ve görevden uzak
laştırılması hallerinde il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanınca, diğer belediyelerde Valiler- ^ 
ce meclis üyeleri arasından bir başkanvekili atanmakta idi. 

Demokratik olmayan ve atama esasına dayanan bu tatbikat Anayasa Mahkemesi iptali 
ile sona ermiş ve bu konuda bir boşluk husule gelmiştir. Bu itibarla 93 üncü maddeye bir fıkra 
ilavesi suretiyle ve halk iradesine saygı esprisi içinde, belediye başkanvekilliğinin ihdası ve se
çim tarzının tespiti zaruri bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede açıklandığı üzere 1994 yılı belediye seçimleri 1993 genel se
çimlerin 9 ay ve dört ay öncesinde yapılacaktır. 

Bu seçimlerde görev alanlar 9 ay ve dört ay sonra tekrar seçimlere girecekleri için istikrarlı 
bir çalışma dönemine giremeyecekler ve halk da hemen hemen bir sene ve altı ay devamlı bir 
seçim atmosferi içinde kalacaktır. 

Bu husustaki mahzurları gidermek üzere bu madde teklif edilmektedir. 
Madde 2. — Genel gerekçede açıklandığı üzere Anayasa Mahkemesi iptalleriyle belediye 

başkanvekilliği hususunda meydana gelen boşluğu gidermek üzere ve evvelce mevcut atama 
usulünden sarfınazar edilerek başkanvekilliğinin seçimle belirlenmesi uygun görülmüştür. Madde 
bu hususu temin gayesine matuftur. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. -— Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 311) 
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Ânnynsn Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 12.2.1993 

Esas No. : 2/605 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 4.2.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Aydın Milletvekili Ali Rı
za Gönül ve Beş Arkadaşının; 1993 Yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Baş
kanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Ka
nununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 
11.2.1993 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan ve teklif sahibinin de katılma
sıyla incelenmiştir. 

Teklif, 1993 yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılacak belediye başkanlıkları ile belediye 
meclisi Üyelikleri seçimlerinin 1994 yılında yapılacak mahallî idareler genel seçimi ile birlikte 
yapılmasını ve Anayasa Mahkemesinin 8.2.1989 tarihli ve E : 1888/38 K : 1989/7 sayılı Kararı 
ile iptal edilen birinci, ikinci ve dördüncü fıkraların yerine yeni bir düzenleme getirilmesini 
öngörmektedir. 

Komisyonumuz, teklifi gerekçesi doğrultusunda olumlu bulmuş, tümü üzerindeki görüş
meler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin birinci maddesi, Komisyonumuzca uygun bulunmuş, ancak 1993 yılı Haziran ve 
Kasım aylarında yapılacak mahallî idareler seçimlerinin bu kez ertelenmesi yerine, mahallî idareler 
gçnel seçimine bir yıldan az bir süre kalması halinde bu seçimlerin yapılmamasında kamu ya
rarı gören Komisyonumuz, bunu genel hüküm olarak düzenlemeyi uygun bulmuştur. Bu ne
denle 2972 sayılı Kanunun "seçimlerin yenilenmesi" başlıklı 29 uncu maddesinin son fıkrası
na böyle bir hüküm eklemiş ve teklifin birinci maddesini bu değişiklikle kabul etmiştir. 

Teklifin ikinci maddesi, 1580 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine, belediye başkanlığının 
herhangi bir sebeple boşalması hallerinde, başkanvekilliğinin ihdasım ve seçim tarzını düzen-, 
leyenbir fıkranın eklenmesini öngörmektedir. Komisyonumuz, belediye başkanlığının izin, has
talık ve görev gibi iradî nedenlerle boşalması hallerinde belediye başkanının, vekilini kendisi
nin görevlendirmesinin; ölüm, işten elçektirilme gibi kendi iradesi dışında boşalması hallerin
de de başkanvekilini valinin toplayacağı belediye meclisinin seçmesi usulünü daha demokratik 
ve halk iradesine saygının bir gereği olarak düşünmüş ve maddeyi bu şekilde değiştirerek kabul 
etmiştir. 

İkinci maddede yapılan bu düzenlemeye uygun olarak 3030 sayılı Büyükşehir Belediyele
rinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun "başkanvekilliği"ni düzenleyen 15 inci maddesine gerek kalmadığı görüşünde birle
şen komisyonumuz, anılan maddeyi yürürlükten kaldıran 3 üncü maddeyi metne eklemiştir. 

Yapılan bu değişiklikler sonucu siyasî partilere doğabilecek ihtiyaçlarını karşılayabilmele
ri için kongrelerini toplamadan tüzük değişikliği yapma yetkisi verilmesi Komisyonumuzca uygun 
bulunarak bir Geçici Madde metne eklenmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 4 üncü ve 5 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Yapılan değişikliklere uygun olarak teklifin başlığı da yeniden, düzenlenmiştir. 
Raporumuz, havalesi gereği İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan 
thsan Saraçlar 

Samsun 
Üye 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

(Seçimlerin entelenmesine muhalifim) 
. Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
(Seçimlerin ertelenmesine muhalifim) 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 

Üye 
İsmet Kaya Erdem 

tzmir 
Üye 

Coşkun Kırca 
* İstanbul 

Kâtip 
Cafer Sadık Keseroğlu 

Sinop 
Üye 

/. Melih Gökçek 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2972 Sayılı Mahal
lî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ve 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Komisyonumuzda çoğun
luk oyları ile geçmiştir. 

Biz RP üyeleri olarak bu kanuna muhalif olduğumuzu, bu kanun, bundan takriben bir 
yıldan fazla bir zaman önce getirildiğini, bir değişiklik geçirdiğini o günde muhalif olduğumu
zu, bugünde aynı esbabı mucibe ile muhalif olduğumuzu beyan ettik. 

Kanunlar tatbik edilmek için çıkarılır ertelenmek için değil, hükümeti teşkil eden partiler 
açıkça seçimden kaçmaktadırlar. 

Temsilî demokrasinin temeli serbest seçimlerdir. Vatandaş her kademede, serbest seçimler 
yolu ile kendilerini yönetecek temsilcileri seçerler. 

Bu konuda seçimle ilgili temel kanunlar gereldi düzenlemeyi yapmış ve zaman zama'n ya
pılan seçimlerle halkın irade izharına imkân tanınmıştır. Seçimi tehir (erteleme), bu imkânı 
vermeme, seçimden açıkça kaçmadır. 

Bunları bir araya toplama ise temsili demokrasi ve kabulün imkânlarını bertaraf etmedir, 
anayasayı, demokrasi prensiplerini açıkça ihlaldir ve kanuna karşı hiledir. Bu sebeple muhali
fiz. Aynı paralelde, 1580 sayılı Belediye Kanunu 93 üncü maddesine eklenen fıkrada anlamsızdır. 

Burada da genel gerekçede (mevcut atama usulünden sarfınazar edilerek başkanvekilinin 
seçimle belirlenmesi uygun görülmüştür) deniliyor. Halbuki, bir seçim sözkonusu değildir, bu
rada halk seçim yapmıyor (atamayı belediye meclisi yapıyor) bunu kanunların anladığı mana
da seçim kabul etmek mümkün değildir. Bu sebeple muhalifiz. 

Melih Gökçek Ali Oğuz 
Ankara İstanbul 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 22.2.1993 
Esas No. : 2/605 
Karar No. : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 4.2.1993 tarihinde Anayasa Komisyonuna havale edilen "Aydın Milletve
kili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının; 1993 yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye 
Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesine ve 1580 Sayılı Beledi
ye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun teklifi", 12.2.1993 tari
hinde Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuzun 17.2.1993 tarihli toplantısında teklif 
sahibi ile İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda in
celenip görüşülmüştür. . 
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Teklif ile, 1993 yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılacak belediye başkanlıkları ilebeledi-
ye meclisi üyelikleri seçimlerinin ertelenerek 1994 yılında yapılacak olan Mahallî İdareler Ge
nel Seçimi ile birlikte yapılması ve 1580 sayılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü maddesi
nin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Komisyonumuz, gerekçesi doğrultusunda teklifi olumlu bulmuş ve Anayasa Komisyonu 
metnini esas alarak maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kabul etmiştir. 

Sözkonusu metnin görüşülmesi sırasında maddelerde çeşitli değişiklikler yapılmış, tekli
fin başlığı da bu değişikliklere paralel olarak ve redaksiyona tabi tutularak düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz, Anayasa Komisyonu metninin 1 inci maddesini aynen kabul etmiştir. Mad
de, eklenen hükmün cümle olduğunu gösterecek şekilde yazılmıştır. 

Anayasa Komisyonu metninin başkanvekilliğini düzenleyen 2 nci maddesinin çerçevesi, 
redaksiyona tabi tutularak, 1580 sayılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü maddesinin Ana
yasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen fıkranın yeniden düzenlendiğini gösterir şekilde düzen
lenmiştir. Sözkonusu madde metninde geçen "işten elçektirme" ibaresi, yürürlükteki mevzu
atta "görevden uzaklaştırma" olarak değiştirildiğinden, uygulamada tereddüt ve karmaşaya 
yol açmamak için redaksiyona tabi tutulmuş ve madde yeniden düzenlenen şekliyle kabul edil
miştir. 

- Komisyonumuz, Anayasa Komisyonu metninin, 3030 sayılı Kanunun 15 inci maddesini 
yürürlükten kaldıran 3 üncü maddesini değiştirerek kabul etmiştir. Belediye başkanlığı ile Bü
yük Şehir Belediye Başkanlığının aynı kişide birleşemeyeceğini öngören 3030 sayılı Kanunun 
15 inci maddesinin ikinci fıkrasının muhafazasında yarar gören Komisyonumuz, bu doğrultu
da verilen önergeyi kabul etmiş ve madde yeniden düzenlenmiştir. 

Anayasa Komisyonu metninin Geçici Maddesi teklif ile ilişkisiz bulunduğundan, madde, 
teklif metninden çıkarılmıştır. 

1993 yılı içinde kurulan belediyelerin organ seçimlerinin 1994 yılında yapılmasının tered
düde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması için 2972 sayılı Kanuna bir geçici mad
de eklenmesi yolunda verilen önerge Komisyonumuzca kabul edilerek geçici madde teklif met
nine eklenmiştir. 

Anayasa Komisyonu metninin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri, madde 
teselsülü sağlanarak, 5 ve 6 ncı maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
İsmail Köse 

Erzurum 
Kâtip 

Kadir Bozkurt 
Sinop 
Üye 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
(Red) 
Üye 

Mehmet özkaya 
Gaziantep 

Üye 
Ahmet Bilyeli 

tçel 

Üye 
Salman Kaya 

Ankara 

Sözcü 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Üye 

Galerileri 
Tokat 
Üye 

Mustafa Dursun Yangı t 
Ankara 

Üye 
Nazmi Çiloğlu 

Bolu 

Üye 
Hannan özüberk 

Gaziantep 
Üye 

Abit Kıvrak 
Konya 

(Muhalifim) 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA GÖNÜL VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1993 Yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi 
Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine 

Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1993 Yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılması gereken Belediye Başkan
lıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri seçimleri 1994 yılında yapılacak olan Mahallî İdareler Genel. 
Seçimi ile birlikte yapılır. 

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra birinci 
fıkra olarak eklenmiştir. 

"Belediye Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması veya izin, hastalık ve işten elçek-
tirilmesi gibi hallerde, yeni başkan seçimi yapılmasına veya başkanın görevine başlamasına ka
dar görev yapmak üzere, belediye meclisi her toplantı yılı başında içinden bir üyeyi başkanve
kili seçer. Yeniden bir başkanvekili seçilmesi gerektiğinde, başkanvekili seçmek için belediye 
meclisi, vali tarafından hemen toplantıya çağırılır." 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun Değişik 29 
uncu Maddesinin Son Fıkrasına İlave Yapıl
ması; 3.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye 
Kanununun Değişik 93 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi; 27.6.1984 Tarihli ve 3030 Sa
yılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 
inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Değişik 29 uncu maddesinin son fık
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

Ancak, mahallî idareler genel seçimine 
bir yıldan az bir süre kalmışsa, mahallî ida-

' reler seçimi yapılmaz. 

MADDE 2.'— 3.4.1930 tarihli ve 1580 sa
yılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü mad
desine aşağıdaki fıkra, birinci fıkra olarak ek
lenmiştir. 

Belediye başkanının izin, hastalık veya 
görevle görev yerinden ayrılması hallerinde, 
başkan kendisine bu süre içinde vekâlet etmek 
üzere bir meclis üyesini başkanvekili olarak 
görevlendirir. Belediye başkanlığının boşaldığı 
veya başkanın işten elçektirildiği hallerde, be
lediye meclisinin on gün içinde toplanması vali 
tarafından sağlanır. Bu toplantıda meclis, ka
tılanların salt çoğunluğunun gizli oyuyla bir 
başkanvekili seçer. Başkanvekili yeni başkan 
seçilinceye veya işten elçektirilmiş başkan gö-

, revine dönünceye kadar görev yapar. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 
Değişik 29 uncu Maddesinin Son Fıkrasına 
İlave Yapılması ve Aynı Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi; Belediye Kanununun De
ğişik 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenme
si; Büyükşchir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 ind 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Yürürlükten 

Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Değişik 29 uncu maddesinin son fık
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

' 'Ancak, mahallî idareler genel seçimine 
bir yıldan az bir süre kalmışsa, mahallî ida
reler seçimi yapılmaz." 

MADDE 2. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sa
yılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü mad
desinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

"Belediye başkanının izin, hastalık veya 
görevle görev yerinden ayrılması hallerinde, 
başkan kendisine bu süre içinde vekâlet etmek \ 
üzere bir meclis üyesini başkanvekili olarak 
görevlendirir. Belediye başkanlığının boşaldığı 
veya başkanın görevden uzaklaştırıldığı hal
lerde, belediye meclisinin ongun içinde top
lanması vali tarafından sağlanır. Bu toplantı
da meclis, katüanlann salt çoğunluğunun gizli 
oyuyla bir başkanvekili seçer. Başkanvekili ye-. 
ni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaş
tırılmış olan başkan görevine dönünceye ka
dar görev yapar." 
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(Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve S Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

• MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 27.6.1984 tarihli ve 3030 
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 
inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 27.6.1984 tarihli ve 3030 
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 
inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kânunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
siyasî partilerin yetkili merkez karar ve yöne
tim organları gerekli görülen tüzük değişikli
ğini yapmaya yetkilidir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi 
4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 4 üncü maddesi 
5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 12. — 1993 yılında 
kurulacak belediyelerin organ seçimleri 1994 
yılı mart ayında yapılacak Mahallî İdareler 
GeneJ Seçimi ile birlikte yapılır." 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonunun 
kabul ettiği metnin 4 üncü maddesi 5 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Anayasa Komisyonunun 
kabul ettiği metnin 5 inci maddesi 6 ncı mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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BüJîCîa : 19 

T. B. M. M. 

Bakanlıklar, ve Bağlı Kuraleşlarda Atama Usulüne İlişkin Ka
nunda Değişildik Yapılması.w 2477 Sayılı Kanunun Yürür
lükten Kaldırılmasına- Dair . Karnın Tasarısı ve Anayasa 

Komisyonu Rapora (1/471) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 16 11.1992 
Sayı : B.02.0.KKG/101-266/07723 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

BaşhiînSığnaza ara Bakanlar Kunduuca 20.9.1992 tarihlinde kumrlnşünlan "Bakanlıklar ve Bağk iîss-
rıslu^nrdsj Atam» Usulüne İlişkim Kanımda Değişildik Yapılmasa ve 2477 Sayıl» ÎCanunun Yürüdükten Kal* 
dinîmaana Dair Kamın Tasana" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. . 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı ile, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun yoğun iş yükünün hafifletilmesi amaç
lanmıştır. Tasarı günün koşullarına ve Anayasanın öngördüğü Devlet yapısı ile kuvvetler ayrı
lığı ilkesinin amacına uygun kuralları içermektedir. 

Anayasada "Devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini temsil 
ettiği belirtilen Cumhurbaşkanının Anayasal zorunluluk bulunan haller dışındaki konularla 
meşgul edilmeyerek Anayasadan kaynaklanan görevlerini daha süratle ve verimli bir şekilde 
yerine getirebilmesi hedeflenmiştir. 

Siyasî sorumluluğu tartışılmaz olan Hükümetin plan ve programlarını yerine getirebilme
si yanında, bu plan ve programların uygulayıcısı olan kadrolarla ilgili sorumluluğun da Hükü
mete verilmesi siyasî sorumluluğun doğal bir sonucudur. 

Tasarı bu amaçlarla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. ~ Bu madde ile 245Î sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
ilişkin ÎCanunun adı " Kamu Personelinin Atanma Usulüne İlişkin Kanun" olarak değiştiril
mek suretiyle bütün kamu personelinin atama usulü bu Kanun kapsamına alınmaktadır. 

Yasama Yılı : 2 

(S. Sayası: 222) 
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Madde 2. — Kamu Personelinin Atanma Usulüne İlişkin Kanun kapsamına kamu iktisa
dî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar ile İcamu banlcalannın personeli da alınmakta ve istisnaları 
belirtilmektedir. 

Madde 3. — Kanuna ekli cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevlere ne şekilde ata
ma yapılacağı hükme bağlanmaktadır. • 

Madde 4. — Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere ya
pılacak atamalara ilişkin hususlar hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5. — Bakanlıkların yurt dışı daimî görevlerine yapılacak atamaların ilgili bakanın 
inhası, Dışişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 6. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun adının 
değiştirilmesi ve 23.4.1931 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanunun yürürlükten kaldırılması nedeniyle, adı ge
çen kanunlara yapılmış bulunan atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı belirtilmektedir, 

-Madde 7. — 2451 sayılı Kanuna eldi cetveller değiştirilmekte ve Kanuna (3) sayılı cetvel 
eklenmektedir. 

Madde 8. — Kamu iktisadî teşebbüsleri personelinin bu Kanun kapsamına alınması nede
niyle 2477 sayılı Kanun ile işlerliğini kaybetmiş olan 2451 sayılı Kanunun geçici birinci madde
si yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 9.;— Yürürlük maddesidir. 

Madde 10. — Yürütme maddesidir. 

. -Anayasa EComlsyonu Hapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 4.12.1992 

Esas No, : 1/471 , 
Karar.No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 19.11.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Bakanlıklar ve Bağlı Ku
ruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 3.12.1992 tarihli toplantısın
da Adalet Bakanı da bulunduğu halde görüşülmüştür. 

Tasarı, bakanlık ve bağlı kuruluşlarda görevli personelin atanmasına ilişkin usulleri yeni
den düzenlemektedir. Bu düzenleme ile Cumhurbaşkanının ve Bakanlar Kurulunun yoğun iş 
yükünün hafifletilmesi hedeflenmiştir. 

Komisyonumuz, Anayasımızın öngördüğü Devlet yapısı ile küvetler ayrılığı ilkesinin ama
cına ve günün koşullarına uygun bir biçimde hazırlanan tasarıyı olumlu bulmuş, tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Tasarının, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 uncu maddeleri ile tasarıya ekli (1), (2) ve (3) sayılı cet
veller Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İhsan Saraçlar 

Samsun 
Kâtip 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Ahmet Sanal 
Adana 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Muhalifim 

Üye 
İsmet Kaya Erdem 

tzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

Üye 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 

, 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 

Sözcü 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Üye 
Avni Akyol. 

Bolu 
Muhalifim 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 



MUHALEFET AÇIKLAMASI 

Bakanlıklar ve Bağlı Kurulıışlarda.Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişiklik yapılması 
ve 2477 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının Anayasa Komisyo
nunda kabul edilen şekline muhalifim. Muhalefetimiz özetle şu noktalara dayanmaktadır : 

1. Yasalar genel ve objektif kurallar getirmek üzere, düzenledikleri alanın sistem bütün
lüğü gözetilerek kamu yararı önplanda tutularak konulur. 

Anılan tasarıda ise, siyasî iktidarla sayın Cumhurbaşkanı arasındaki görüş ayrılıkları ve 
sürtüşmelere çözüm getirme endişesi ön planda tutulmuştur. 

2. 1982 Anayasası Cumhurbaşkanlığına yasama, yürütme ve organlarının teşkili alanın
da yargı erklerine ilişkin geniş yetkiler vermiştir. Bu yetkiler on yıldan beri uygulanmaktadır. 
Anayasada herhangi bir değişiklik olmadan Cumhurbaşkanlarının kaynağı Anayasa olan yet
kilerini yasalarla ortadan kaldırmak hukuka uygun olamaz. 

3. Bazı kamu görevlilerinin atanmalarında Cumhurbaşkanlarının katılımını sağlayan ka
rarname ve müşterek karar usulleri; hem bu görevlerin özelliğine, hem görevlilerin iş güvenliği
ne hem de bu görevlilere muhatap vatandaşların kamu hizmetlerinden tarafsız ve eşit biçimde 
yararlanmaları ilkelerine katkısı göz önünde tutularak devlet sistemimize girmiştir. Anılan ta
san bunları gözardı ederek devletin en önemli makamlarını siyasî iktidarların keyfî tutumları
na terketmekte, devlet görevlilerini parti görevlisi düzeyine indirgemektedir. 

4. Tasarının birinci maddesiyle kanun kapsamını bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki 
birçok kamu kuruluşu da alınmaktadır. Bu yolla demokratikleşme, özerk yönetim ve özelleş
tirme programları çerçevesinde yapılan bütün düzenlemeler ortadan kaldırılmaktadır. Bu du
rum tasarı ile İcamu yönetiminde bir gerileme süreci başlatmanın amaçlandığını göstermekte
dir. Dünyadaki ve hatta komünist yönetimlerdeki gelişmelere ters bir doğrultuda yönetim mer-
kezileştirilmekte, partizanlaştırılmakta ve gerekçenin tam aksine bürokrasiye boğulmaktadır. 

Kamu kuruluşlarının faaliyet alanlarını, etkinliklerini ve gelecekte devletin bazı alanlar
dan çekilmesi suretiyle gerçekleşecek ekonomik ve demokratik yararları göz önünde tutma
dan, toptancı bir zihniyetle hareket edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde kurulan tota
liter yapılara uygun bir anlayışla çağdaş yönetim birimleri oluşturulamaz. Tasarının arkasın
daki zihniyet maalesef çağdaş anlayışların çok gerisindedir.. 

Bu sebeplerle tasarının getirdiği çözümlere katılmamız mümkün değildir. 

Avni Akyol 
Bolu 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bakanlıklar ve Bağlı ÎCuruluşiarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmam ve 
2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunun adı, "Kamu Personelinin Atanma Usulüne İlişkin Kanun" olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 2451 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1. — Başbakanlık, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ikti

sadî teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlarda, (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kuruluşlar ile kamu bankaları dahil) teşkilat kanunla
rında atama ve nakle ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, atama ve nakiller 
bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır. 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci ve 13 üncü maddelerindeki, 
2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunundaki, 2802 sayılı Hakimler ve Savcı
lar Kanunundaki, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil), Millî Savun
ma Bakanlığı, yargı organları, yükseköğretim kurumları ile mahallî idarelerin kendi özel ka
nunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur." 

MADDE 3. — 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu 
kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla, (ilgili ba
kan, Başbakan, Cumhurbaşkanı), (3) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere ilgili 
Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile atama yapılır." 

"Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanın ve Cumhurbaşka
nının şifahi muvafakatlarını almak kaydıyla, büyükelçi,daimî temsilci ve daimî delegeleri, dış 
teşkilettan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir memlelce-
te daimî görevle gönderebilir, bunlarla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gönderilir." 

MADDE 4. —2451 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bu Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere yapılacak 
atamalardan, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek 
kararla atanması öngörülenler, ilgili bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile, Başbakanlık mer
kez teşkilatında Başbakan onayı ile gerçekleştirilir. Bunun dışında kalan kadro ve görevlere ya
pılacak atamalarda ilgili kuruluşların teşkilat kanunlarında ve özel kanunlarındaki mevcut hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak, teşkilat kanunlarında hüküm bulunmayan ku
rumlarda ilgili bakan onayı ile atama yapılır." . 

MADDE 5. — 2451 sayılı Kanurtun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 4. — Bakanlıkların yurt dışı daimî görevlerine, ilgili bakanın inhası, Dışişleri Ba

kanının teklifi ve Başbakanın onayı ile atama yapılır." 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapıl mas ve 
2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldınlmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 6. — Diğer mevzuatta Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 

Kanun ile 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kürüm ve Ku
ruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanuna yapılmış bulunan atıflar, bu Kanunun ilgili hü
kümlerine yapılmış sayılır. 

MADDE 7. — 2451 sayılı Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetveller ilişikteki şekilde değiştirilmiş 
ve bu Kanuna ekteki (3) sayılı cetvel eklenmiştir. 

MADDE 8. — 2451 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 23.6.1981 tarihli ve 2477 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür. 

S, Demire! 
Başbakan 

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

İ. Ih 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercüğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu , 

Devlet Bakam 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalls 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı Y. 
Prof E. inönü 

Millî Eğitim Bakanı 
,. • K. Toptan 

Sağlık Baltam 
Y. Âktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakam 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı V. 
M. S. Oktay 

Orman Bakanı 
V. Tarnr 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar \ 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Ydmaz 

. Devlet Bakanı 
Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
I. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakam 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
Prof O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ye Sos. Güvenlik Bakam 
M. Moğıdt&y 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalt 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ate§ 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞÎ METNE EKLİ CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 

Valiler, Büyükelçiler, Daimî Temsilciler, Daimî Delegeler, Diyanet işleri Başkam, Atatürk 
Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı. 

(3) SAYILI CETVEL 

Müsteşar, Merkez Bankası Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürler, Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Kurumu Başkam, Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı, Bakanlık Kurul Başkanları, Atatürk Kültür Dil 
ve Tarih Yüksek''Kurumu Başkanlığına bağlı Başkanlar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakan
lık Müşavirleri, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirleri, Bakanlık Müşavirleri, Adalet Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Adlî Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yar
dımcısı ve ihtisas Daireleri Başkanları ile Üyeleri, Sigorta Murakabe Kurulu Başkanı, Toplu 
Konut idaresi Başkanı, Kamu Ortaklığı idaresi Başkanı, Aile Araştırma Kurumu Başkanı, özel 
Çevre koruma Kurumu Başkanı, Güneydoğu Anadolu Projesi idaresi Başkanı, Talini ve Terbi
ye Kurulu Başkanı, Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı ile üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu 
üyeleri, Başbakanlık Başkanlıkları, Başbakanlık ve Bakanlık Müfettişleri ile I. Hukuk Müşa
virleri, il Emniyet Müdürü, Kaymakam, Bölge Müdürleri, ti Teşkilatı Müdürleri. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLÎ CETVELLER 

Tasarıya ekli (1), (2) ve (3) sayılı cetveller Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

-<£ŞŞj->~ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
73 ÜNCÜ BİRLEŞİM 24 .2. 1993 Çarşamba Saat : 13.00 
• ' • *• - r 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

• ' -, 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

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

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

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

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

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

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

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

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

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

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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25. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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

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

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

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

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

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

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

33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda,Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya-

. rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
34. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 

bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

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

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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37. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

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

39. _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) . 

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

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

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

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

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

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

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

47. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

5 
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48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uvarmca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 
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60. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solveht türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

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

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

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

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

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

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

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

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

69. — İzmir Milletvekili Timur Demir ye 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

70. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

: — — - R — 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*13. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

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

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

*16. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

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

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

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

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

_ __ | s | _____ __ _ _ . _____ . ; . __ i 
C'#) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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21. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

22. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

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

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

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

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

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

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) ^ 

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

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

32. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

33. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

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

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

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

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

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 
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39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Ce'zaviniri boşaltıl^ 
mâsının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

40. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

41. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

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

45. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

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

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

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

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

50. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

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

52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

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

54. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

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

56. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

57". — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - tkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

58. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebil
mesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 
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59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

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

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

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

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

64. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

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

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

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

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

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

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

71. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialanna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

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

73. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

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

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

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

77. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam 
sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 
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78. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

81. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

82. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sarıerik 
Köyüpde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) . 

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

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

85. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin göre
vi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

86. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflanna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

87. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlan
dırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/304) 

88. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

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

90. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

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

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

94. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas iline Ankara ve istanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

95. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
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96. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

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

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

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

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

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

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

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

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

105. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

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

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

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

109. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

110. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

111. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

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

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

114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 
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115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

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

117. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

129.. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

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

131. •— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

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

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

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

135. — Diyar6akır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

—- r r s ı . — : — ; — - — ; — _ — . — ; — ; ', • ; 
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136. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

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

138. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

139. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

. gesi (6/359) 
140. — Ankara Milletvekili Yücel Beçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 
141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 

bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

151. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

152. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

153. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

154. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 
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155.—Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

156. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

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

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

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

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

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

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

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

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

165. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

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

T67. —- Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

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

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

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

171. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/391) 

172. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

173. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

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

175. —> istanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

— . . re — : :—; — — . ,; :—. 
(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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176. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

192. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

193. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKt Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

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

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

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

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

- T — : : — — = — r̂ - 17 — — 

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

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

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

201. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

202. —-Ordu Milletvekili Şadı Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

211. —İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 

; durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 
212. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi

ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
213. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 

olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 
214. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/430) 
215. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-

si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 
216. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 

yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 
217. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 
218.— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö

rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 
219. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş

melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 
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220. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

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

222. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

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

224. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

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

226." — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

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

228. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

230. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

231. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhami Sosyal'in ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

232. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

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

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

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

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

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

238. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un,görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 
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239. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan istanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

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

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

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

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

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

245.— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) ' 

246. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

259. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

260. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

261. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

20 
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262. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) _ 

263. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

264. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

265. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

266. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

267. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/485) 

268. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) , 

269. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

270. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

27L — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

272. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) • 

273. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

275. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

276. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

277. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

278. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

280. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 
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281. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta ofan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

282. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

283. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

284. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

285. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

286. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) (1) 

287. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

288. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

289. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

290. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

291. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanrve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

292. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

293. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atana,n ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

294. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

296. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

298. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

299. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 
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301. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

302. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

303. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

304— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve JKöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

306. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

307. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

308. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

309.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

310. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

311. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

312. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

313. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

314. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

315. — Kütahya-Milletvekili-Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
20 adet ilkokulun ihaleleririVüişİHİ̂ MHlf'Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (1) 

316. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

317. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

318. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

319. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

320. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

321. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

322. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi încöz'ün, Amasya iline entegre et tesisi kurulması 
için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 
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* 323. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür-
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/548) 

324. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

325. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydıri-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

326. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

327. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent ilçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

328. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde'de gümrük müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

329. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

330. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

331. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp ilçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya İlişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

332. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seveh'in, Bilecik-Bozüyük ilçesi içme suyu ile Kı-
zıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

333. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

334. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağında 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

335. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

336. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağ
lık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) 

337. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

338. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile içinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

339. — istanbul Milletvekili Fevzi îşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

340. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican.'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

341. _ Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

342. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

24 
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343. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

344. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

345. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AÎDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

346. — Ankara Milletvekili Halil Şıygın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

347. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şefli
ğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

350. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

351.—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

353. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

354. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

355. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

356. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

357. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

358. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

359. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) • 

360. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

361. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

362. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

363. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 
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364. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi ipekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

365. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

_ 366. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

367. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

368. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

369. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

370. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

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

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tarihi: 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

8. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşımn, 1993 Yılı Haziran ve Kasım 
Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Er
telenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporlan (2/605) (S. Sayısı: 311) 
(Dağıtma tarihi : 23.2.1993) 

9. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

•11. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 
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12. -T Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 11.1.1993) 

13. — Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun İki Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

14. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4;1992) ' 

15. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 16. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 
71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

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

18. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

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

20. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun .Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 23. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 



7 
l<ANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

" X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 28. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sayısı,: 
88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 33. -^ Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 34. —Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 35. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve tyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı : 123) (Dağılma tarihi : 21.9.1992) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/386) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 41 .— Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 43. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 44. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 45. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

46. —• 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9J992) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992), 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı 
: 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 20.9.1992) 

X 54. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 55. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağitma tarihi : 11.1.1993) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

62. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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X 63. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 64. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağılma'tarihi : 1.2.1993) 

X 65. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

66. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 67. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan^ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı_: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

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

69. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

70.N— Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih ' 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi veTeknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449/2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 71. — Çocuk Haklanna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

72. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe-Komisyo-
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

73. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu-
.nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

74. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 
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75. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

76. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü-

, yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve*Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

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

78. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi.ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

79. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

80. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporlan (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

81. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ricı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

82. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu ,(2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

83. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı ; 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

84. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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85. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

86. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin'Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

87. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

88. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Madr 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

89. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı :• 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

90. — Aydın Milletvekili Cengiz Alttnkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

91. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu- (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

93. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

94. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

95. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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96. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

97. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

98. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

99. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kânun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

100. — 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 tmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Karnin Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

101. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

102. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

103. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

104. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

105. — 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) 

- 106. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Içşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

107. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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108. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin 12,4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 18İ) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) ,. 

109. — Güthane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı .• 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

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

111. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve içişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

112. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

113. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) , 

114.— izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun izmir ilinde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

115. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

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

117. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

118. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 
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119. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

120. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

121. — Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 122. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

123. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

124. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or-
, man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 

11.1.1993) l 

125. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

126. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26,1.1993) 

127. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

128. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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129. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per

sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
târihi : 26.1.1993) 

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

131. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçiçleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993) 

132. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

133. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
.(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi ; 12.2.1993) 

X 134. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 135. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

136. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

137. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) « 

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

139. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


