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2. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Türklerde Nevruz Bayramının kut
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 426,453 

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
kanlığına Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 
1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 426:427 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Plan ve BUtçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) 427:428 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (/306) (S. Sayısı : 82) 428 

4. — İrisari Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 428 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/324) (S. Sayısı : 134) 429 

6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair JCanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayı
sı : 221 ve 221'e 1 inci Ek) 429,453:473 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 429 
1. — Komisyona geri verilen bir kanun tasarı veya teklifinin komisyonda 

yeniden görüşülmesi sırasında, geri verilmeden önce verilen önergelerin komis
yonda görüşülme durumu hakkında 429:453 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 473 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 473 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Vakıflar Bankası Genel Mü

dürünün birçok şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/677) 473:474 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bürokratlar hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ek
rem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/731) 474:475 

3. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, öğretmen olmayan bir görevlinin 
çocuğunun İstanbul Lisesine alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/798) 475:476 

4. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, düşünce suçu nedeniyle İşçi 
Partisi Genel Başkanına ağır hapis cezası verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/811) 476:478 
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5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, tstanbul-Eyüp-Çiftealan Köyü
nün heyalan bölgesi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/849) 478:479 

6. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın-Bozdoğan Belediye Baş
kanının görevden alınmasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı tsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/873) 479:481 

7. — Aksaray Milletvekili tsmet Gür'ün, yapımına başlanan Aksaray Ha
vaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı 
(7/894) 481:482 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı karayollarındaki trafik 
kazalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/906) 482:483 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Alibey Köy Meslek 
Lisesi Müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı 
cevabı (7/908) 483:484 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi afından yararla
nan kişilerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/915) 484:485 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da sahil dolgu 
ile kazanılan alanlara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'
ın yazılı cevabı (7/929) . 485:487 

12. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/950) 487:488 

13. — Manisa Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, ağırlama giderlerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Tez'in yazılı cevabı (7/951) 488:489 

14. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Şişli Belediyesince bir arsaya 
imar izni verilmesi konusunda ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/954) 489:490 

15. —T İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Şişli Belediyesince bazı yapı 
kooperatiflerine arsa tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/980) 490:491 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak iki oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hükümetin bazı icraatlarına ilişkin gündem dı
şı konuşmasına Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun. ' 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Cumhurbaşkanı Turgut özaPın refakatında Bal
kan ülkelerini kapsayan geziyle ilgili gözlem ve incelemelere ilişkin gündem dışı konuşmasına 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çaykur Genel Müdürlüğündeki 1992 yılı uygulamaları
na ilişkin gündem dışı konuşmasına da Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, 

Cevap verdiler. • ., 

Almanya ve Avusturya'ya giderek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğunu, 

3867 sayılı''Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun" bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderildiğine; 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Genel Kurulun 16.3.1993 Salı günü saat 20.00 - 01.00 saatleri arasında da çalışmalarını 
sürdürmesi; gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmındaki (9/15) ye (9/16) esas 
numaralı Meclis soruşturması önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, zaman 
kaldığı takdirde, sözlü soruların görüşülmesine geçilmesi; 17.3.1993 Çarşamba ve 18.3.1993 Per
şembe günlerinde Genel Kurulun çalışmalarını 13.00 - 17.00 ve 20.00 - 01.00 saatleri arasında 
sürdürmesi ve Genel Kurulun 17.3.1993 Çarşamba günkü, Birleşiminde sözlü soruların görü
şülmemesine, 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
109 uncu sırasında yer alan 283 sıra sayılı Doğu Anadalu Projesi Hakkında Kanun Tasarısının, 
bu kısmın 9 uncu sırasına; 110 uncu sırasında yer alan 285 sıra sayılı Konya Ovası ve Orta Ana
dolu Projesi Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına; 75 inci sırasında yer alan 151 sıra 
sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci sırasına, 111 inci sıra
sında yer alan 286 sıra sayılı Göç İdaresi Teşkilatı Hakkında Kanun Tasarısının 12 nci sırasına; 
121 inci sırasında yer alan 312 sıra sayılı Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının 13 üncü sırasına; 108 inci sırasında yer alan 246 sıra sayılı özel Dedektiflik 
Kanun Teklifinin 14 üncü sırasına; 119 uncu sırasında yer alan 308 sıra sayılı 2547 sayılı Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 15 inci sırasına; 77 nci sırasında 
yer alan 167 sıra sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifinin 16 ncı sırasına 
alınması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin 
DYP ve SHP Grupları müşterek önerileri, kabul edildi. 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının Sosyal Sigortalar Kurumu ile SİSA-
TEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul kiralanmasına ilişkin olarak ilgi
li yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı İmren Aykut (9/15) ile, 
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Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan va 50 arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen Sos-
daşlanmızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, esld Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Bakanları 
Işın Çelebi, ismet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Ta
rım, ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt (9/16), 

Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler üzerindeki görüşmeler tamam
landı; önergelerin kabul edildikleri açıklandı. 

Kurulacak Meclis soruşturması komisyonlarının 15'er üyeden oluşması, komisyonların iki 
aylık çalışma sürelerinin, komisyon üyelerinin tespiti için yapılacak ad çekme tarihinden itiba
ren başlaması kabul edildi. 

(10/90), (10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araştırması komisyonlarına, siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Başkanlıkça, üyeleri seçilen (10/90), (10/38, 43, 44,46) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonlarının, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini yapmak için toplana
cakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın konuşmasında is
minden bahsetmesi nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile Kale al
tı pompaj sulamasına (6/145) 

Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâztmkarabekir - Sa-
rıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına (6/230), 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen ermeni asıllıların sayısına 
(6/239), 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köprüüstü Köyünde 
meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere (6/259), 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs Devlet kara
yollarına (6/271) ' - ' ' • 

Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın, istan
bul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zo
runlu bekâret kontrolü yaptırıldığı iddialarına (6/322), 

İlişkin sorularına, Devlet Bakanı Akın Gönen, 

Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Termik Santraline ilave olarak 
iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine (6/250), 

Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve istanbul'dan uçak seferleri 
yapılıp yapılmayacağına (6/311), 

İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların karşılaştığı so
runlara (6/350), 

İlişkin sorularına, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, 
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Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine ilişkin sorusuna 
(6/269) Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral. 

tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Sosyal Sigortalar Kurumu prim borcuna geti
rilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin sorusuna da, (6/283) Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mehmet Moğul tay; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

tstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerinde Elçilikten 
ikâmet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddialarına (6/326), 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülrriez'in, ülkemize vizesiz gelen Yugoslav vatan
daşlarına (6/351), 

tlişkin sorularına, Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi. 

(6/146), (6/300), (6/302) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından; 

(6/146), (6/231), (6/232), (6/235), (6/240), (6/252), (6/254), (6/273), (6/275), (6/286), 
(6/299), (6/303), (6/304), (6/305), (6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/313), (6/323), (6/325), 
(6/328), (6/329), (6/345), (6/346), (6/347), (6/348), (6/349) numaralı sorular, soru sahipleri
nin aynı birleşimde görüşülmüş soruları bulunduğundan ertelendiler. 

(6/260), (6/261), (6/262), (6/297), (6/298), (6/320), (6/321) numaralı sorular da, soru sa
hipleri iki cevap gününde de Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından düştüler. 

17 Mart 1993 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 00.01'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Işılay Saygın 
tstanbul tzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 13.00 

* BAŞKAN — Başkanvckili Yılmaz Hocaoftlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Feridun Pehlivan (Bursa) 

• ' o . . . . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

II. —YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak üzeretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklamaya sonradan katılan arkadaşlarımız, adını, so

yadını, seçim çevresini gösterir imzalı bir pusulayı lütfen Başkanlığa göndersinler. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunmadığından birleşime 1 saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.25 

İKİNCİ BİRLEŞİM 
Açılma Saati : 14.25 -

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Feridun Pehlivan (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın millevtekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamaya sonradan katılan sayın üyelerin, adı soyadı ve seçim çevresini ha

vi imzalı pusulayı Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir hususu bilginize ve ilginize sunmak istiyorum : Yoklama esna

sında, tabiî ki,,zarurî gördüğünüz diyalogu -bazen yüksek sesle de olsa- kuruyorsunuz. Bu arada, 
salonda bulunduğunu gördüğüm çok değerli arkadaşlarımdan birçoğu, hatta mükerrere^ is
mini söylememize rağmen, farkına varmıyor, bilahara pusula yolluyor ve tabiî ben, 
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arkadaşım farkına varmadığı halde "var" diyorum, işaretleniyor, bir de pusula gelince, mü
kerrer bir tablo -kontrol edildiğinde, ortaya çıkarsa- değerli arkadaşlarımız hakkında bir sui
zan yaratabiliyor. Bunu hiçbirinize reva görmem. Şu anda isimlerini sayabileceğim, burada var; 
ama sohbet dolayısıyla "varım" diyemedi, ben var kabul ettim, işaretlettirdim ve biliyorum, 
gördüm, pusula da yolluyor... Bu durumlara karşı, değerli arkadaşlarımın ilgisini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toplantı yetersayısı bulunamamıştır. Saat 20;00'de, inşallah, top
lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 14.48 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Feridun Pehlivan (Bursa) 

;—;—,—_ 0-—-—; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, emniyet teşkilatı mensuplarına verilen taz

minat ve özlilk haklarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Birinci sırada, emniyet mensuplarına tazminat verilmesi konusunda, Ordu Milletvekili Sayın 

Sadi Pehlivanoğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Pehlivanöğlu 
SADİ PEHLİVANÖĞLU (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, muhterem milletvekilleri; em

niyet mensuplarının tazminat ve özlük hakları hakkında beyanda bulunmak üzere huzurunu
za gelmiş bulunmaktayım. 

Son zamanlarda, demokratikleşme sloganı, Türk siyasî hayatında bir parola gibidir. Ha
tırladığıma göre, zaten her devirde bir kaç slogan çıkıyor, herkes de onun peşine takılıp gidi
yor. Fakat, birbuçuk senedir, demokratikleşmeyle ilgili olarak, zanlıların ve suçluların sorgula
malarında kolaylık ve himaye derpiş eden usulî kanunlar dışında herhangi bir şey görmedik. 
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Esasında üzerinde durmak istediğim konu, parlamenter ananelerin teşekküllüdür. Maale
sef, demokratik parlamenter ananelerin bir türlü yaşamadığını, teşekkül etmediğini görüyoruz. 

Nitekim, emniyet mensuplarının tazminat meselesini İçişleri Bakanlığı bütçesinde dile ge
tirdiğim zaman, Doğru Yol Partisinden Erzurum Milletvekili Sayın ismail Köse ile Refah Par
tisinden Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen aynen şöyle diyorlar : "emniyet teşkilatı men
supları, diğer günler de dahil olmak üzere 80 saat fazla mesai yapıyorlar. Bu fazla mesai karşı
sında almış oldukları ücret gülünç derecede bir rakamdır." İstanbul Milletvekili Sayın Orhan 
Ergüder de ANAP Grubu adına aynı sözleri söylemiştir, hatta daha ileri giderek, "o kadar 
malî sıkıntı içindeler ki, genç polis memurlarına kız verilmediği için, evlenme imkânını dahi 
bulamamaktadırlar" demiştir. Yani, Doğru Yol, Refah ve Anavatan Partileri olarak, bir taraf
tan emniyet mensuplarını müdafaa ediyoruz, bir taraftan da... 

O zaman Hükümete sordum ve "Hükümet bu hususta ne düşünüyor?" dedim. Çünkü, 
Sayın İçişleri Bakanı, bir televizyon konuşmasında, emniyet mensuplarına yüzde 25 tazminat 
verilmesi hakkında bir kanun tasarısı hazırladığını, bu konuda da Maliye Bakanlığının görü
şünü almak istediğini, söylemişti. Fakat, öyle görüyor ki, Maliyeden geçememiş, ükanmışl.. 

Sayın İsmail Köse burada ifade etti -Anavatan Partisinden bir arkadaşımız da yine aynı 
şekilde ifade etti- bir kanun teklifinde bulunmuş. O da Plan ve Bütçe Komisyonunda tıkandı. 

Muhterem arkadaşlar, bir işi ya benimsiyoruz ya da benimsemiyoruz; bunu açıkça söyle
mek icap eder. Sayın İsmet Sezgin o zaman bana verdiği cevapta, "Sevgili Pehlivanoğlu, Ba
kanlığımız ve mensupları hakkında, gerçekten benim de katıldığım, çok değerli görüşler ileri 
sürdüler; kendilerine şükranlarımı arz ederim. Bakanlığımız bütçesi ve mensuplarımızın per
sonel ve özlük haklarıyla, ilgili olarak, gerek kendilerinin şahsen gerek parti olarak yapacakla
rı katkı için huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum" diyor. Buna, Hükümet "evet" diyor, gruplar 
"evet" diyor; ama, kanun yok meydanda! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Para yok, para... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki, buna 

Yüksek Meclisimizin sahip çıkması lazım. Nitekim, bir işi ya benimsiyorsunuz ya da benimse
miyorsunuz. Benimsiyorsanız, Yüksek Meclis mi hükümete tabi olacak, hükümet mi Yüksek 
Meclise tabi olacak? Yani, anane bu... Anane bu... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hükümet Meclise tabi olacak. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Öyle olmuyor; Meclis hükümete tabi oluyor veya 

hükümetin başkanına tabi oluyor; bu iş de 1961'den beri böyle gidiyor. 
Muhterem arkadaşlar, şöyle bir baktığımız zaman, on yıllık bir polis memuru, 1992 sene

sinde ayda toplam olarak 3 milyon 154 bin lira maaş alıyordu; 1993 senesinde yüzde 24,60 zam 
yapılmak suretiyle maaşı 3 milyon 930 bin liraya çıktı. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir hususu yüksek nazarınıza arz ediyorum : Bir polisin ma
aşına ne kadar zam yapmışlar? yüzde 24,60. 1992 senesinde enflasyon oranı ne idi? Hatırladı
ğıma göre, yüzde 65 civarındaydı. Esasında reel enflasyonun ne olduğunu halk biliyor ya!.. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği rakam yüzde 65 idi. Hükümet maaşlara yüzde 24,60 zam 
yapmış, Yani, bunun enflasyon oranına göre hesap edilmesi lazımdı. Paranın miktarından ha
na ne?.. Mühim olan, satın alma gücüdür, rakamlar değil. 1992 senesinde, ön yıllık bir polis 
memuru, 3 milyon 154 bin lira alıyorsa, bunun yüzde 40'ını düşün, satın alma bakımından 
güçleri... (Hatibin mikrofonu otomatik olarak kapandı) 
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BAŞKAN — 3 dakika daha veriyorum Sayın Pehlivanoğlu. 
AHMET SAYIN (Burdur) — 5 dakikalık konuşma süresine 3 dakika ilave çok, Sayın 

Başkan. . 
BAŞKAN — Efendim, mutadımız öyle... 
ŞADI PEHLlVANOĞLU (Devamla) — Sen de yeminli misin, her şeye itiraz ediyorsun! 

Bir kere de "evet" de, canın çıkmaz ya!.. 
Bu yüzde 40 eksiğiyle 1 milyon 2'6l bin liraya inmiş. 
1992 yılı bütçesi görüşülürken, burada 'emniyet mensupları kahramandır; yaşasınlar" fa

lan dedik ya, satın alma gücü bakımından maaşlarını niye çoğaltmamışız ki?.. 
O zaman ne oluyor?.. Ev kirası, elektrik, yakacak, yiyecek ve okul masraflarını toplar-

sak, 2 çocuklu bir emniyet mensubu, bunlara 3 milyon 800 bin lira masraf ediyor. Buna bir 
de misafir ağırlama, evlenme, sünnet, hasta ziyareti, giyim kuşam, bir gazete ve kitap okumak 
gibi sosyal ve sportif faaliyetleri eklersek, -enflasyon oranı da eğer sıfır olursa- bu masraf daha 
da artar, 

Muhterem arkadaşlar, bu, hakikaten bir trajedidir. Ben yüksek Meclisinizden istirham edi
yorum. Ya hükümet Maliye Bakanlığını aşar, -ki, İçişleri Bakanı Hükümet içinde dirayetlidir, 
buna inanıyorsa Maliye Bakanlığını aşsın- ya da aşamazsa, o zaman Yüksek Meclis olarak, 
İsmail Köse arkadaşımın teklifini Plan ve Bütçe Komisyonundan Genel Kurula indirmek sure
tiyle bu meseleyi halledelim. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (ANAP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim. ı • 
Sayın Başkan, size de teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanoğlu. 
2. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şaftin'in, Türklerde Nevruz Bayramının kutlanmasına iliş

kin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Türklerde Nevruz Bayramı 

konusunda, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Şahin. 
SEYFÎ ŞAHÎN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen yıl, PKK'nın, Nevruz 

Bayramı münasebetiyle devletimizi ve milletimizi sıkıntıya soktuğu malumdur. 
PKK'ya göre, güya, Kürtler ayrı bir millettir ve onların "nevruz" diye ayrı bir bayramları 

vardır. Buna dayanarak, gayeleri, Nevruz'da da devlete başkaldırmak ve devletimizi parçalaya
rak, dış destekli, yarı bağımlı bir devletçik kurmaktır. 

Halbuki, Nevruz, Türk Milletinin yüzyıllardır kutladığı, mevsime dayalı bir millî bayra
mıdır. Nevruz, güneşin tam ekvator üstündeyken gece ve gündüzün eşit olduğu 21 mart günü
dür. O güne, rumî takvime göre "mart 9"u denir ve artık, kışın bittiği ve baharın geldiği gündür. 

Bütün milletvekilleri de bilirler ki, Nevruz günü, kırlarda nevruz çiçeği açar;*bu çiçek, 
yabanî zambak türünden, kökü soğanlı, lacivert, mor, eflatun renkli, ortası sarı, güzel kokan 
bir bitkidir. Kırlarda dolaşanlar ve çobanlar, köylerde nevruz çiçeğini toplayarak baharı müj
delerler. 
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Nevruz Bayramı, efsanelere göre, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günüdür; o gün, bütün 
Türkistan ve Türk dünyasında bayram olarak kutlanır. Bundan dolayı, ilk defa bu yıl 21 Mart 
1993 günü, hem ergenekon'dan çıkışı hem de Nevruz Bayramını kutlamak üzere, Antalya'da 
"Türk Devlet ve Toplulukları Dotsluk, Kardeşlik ve işbirliği Kurultayı" yapılmaktadır. Bu or
ganizasyonu yapan komisyona, Başbakanlık görevlilerine ve bilim adamlarına teşekkür ederiz. 

Değerli milletvekilleri, size şimdi, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da Nevruz Bay
ramı kutlamalarına dair bilgiler vereceğim : 

Kazakçada, "nevruz" ay adıdır ve yılbaşıdır. Kazaklar buna, "ulusun uli küni" yani "mil
letin ulu günü" derler ve o gün halk bayramı kutlanır. O gün, millî yemek "köje" yapılır, çift 
sürülür, ağaç dikilir, at koşturulur, "jambı" oyunu oynanır, inanışa göre, 21 mart gecesi boz
kırlarda Hızır Aleyhisselam dolaşır. Hızır Aleyhisselam, insanlara devlet, şifa dağıtan ak sa
kallı bir ihtiyar kılığındadır; insanlara iyilik ve yardım yapar. Hızır Ata'nın nazarı, yere değse 
buzu eritir, taşa değse taşı eritir. 

Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da nevruz günü, millî bayram olarak kutlanmakta 
ve kutlamaları devlet organize etmektedir. O gün, şairler atışmalar yapar, halk oyunlar-oynar 
ve o gün yenilir, içilir ve eğlenilir. 

Mesela, Fergana'da Nevruz, kendine özgü ilginç bir üslupla kutlanır. Nevruz arifesinde, 
herkes işe girişir; avlular, evler, sokaklar temizlenir, süslenir; akşam ise insanlar birbirlerine 
misafirliğe giderler, yaşlılar ziyaret edilir; babalar analardan üstatlar ve mübarek zatlardan hal 
hatır sorulur: dargınlar, küskünler barıştırılır. Fergana bölgesinin çoğu köylerinde de Nevruz 
bayramı kutlamaları oldukça başarılıdır. 

Esasen, Nevruz, cumartesi ve pazar günleri iki gün boyunca sürer. Âdete göre Nevruz Bay
ramı hanımlar arasından seçilen ve Bahar hanım" denilen bir hanımın, kendi benzerleriyle bir
likte, süslü ve üstü açık bir arabayla halkın yaşadığı sokakları, davul-zurna selleri eşliğinde 
dolaşmasıyla başlar; "Bahar Hanım" köy ve mahallenin merkezî meydanlarında durarak, ül
keye baharın gelmesi sebebiyle halkı tebrik eder; ayrıca, oyunlar, skeçler sunulur; herkes, Nev
ruz Bayramının kutlandığı yere davet edilir. 

Taşkent'in en büyük lokantasının adı, Nevruz Restorandır. Büyük şair Ali Şir Nevai bir 
şiirinde, "Yeni yılı Nevruz Haber verir" diyor. Ayrıca şu iki şiir de Kazakçadan alınmıştır : 

"Jangırar destur sal timin 
Közelsin bulak jılgası 
Kasterli menin halkımnın 
Mereke Nevruz jıl başı." 
"Kıs ötüp kar ketip 
Şıraylı jaz jetip 

. Şarwanın kenelgen 
Meyramı yejelden 
Kutlu bolsın, bul Nawrız." 

Anlaşılıyor ki, Nevruz Bayramı Türk Milletinin millî bayramıdır. Kürtler, tıpkı Türkmen
ler, Kazaklar, Uygurlar, Özbekler gibi, türklerin bir boyudur ve Nevruz Bayramını kutlamak
tadırlar. Böylece, Kürtlerin de türklüğü ispatlanmış oluyor. Bu sebepten, Türk Milletini ve dev
letini bölmeye hiç kimsenin de gücü yetmeyecektir. 
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Bütün bu duygularla, Nevruz Bayramımız kutlu olsun, içiniz bahar sevinciyle dolsun de
ğerli milletvekilleri. (MHP, DYP, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
3. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu'nun, ithal edilen bazı tarım ürünlerinin üre

ticilere ve ülke ekonomisine verdiği zarara ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, ülkemizde üretildiği halde ithal 

edilen bazı tarım ürünlerinin üreticimize ve ülkemize zararları konusunda, Kayseri Milletvekili 
Sayın Osman Develioğlu'na söz veriyorum. 

Buyurum Sayın Develioğlu. ' 
OSMAN DEVELIOĞLU (Kayseri) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimizin malumu olduğu üzere, ülkemiz nüfusunun 

yüde 42'si tarımla iştigal etmektedir, bazı tarım ürünlerinin yurt dışından ithal edilerek üreticN 
mizin fevkalade perişan edildiği hepinizce malumdur. Ben, izniniz olursa kısaca bir iki hususa, 
vaktim ölçüsünde değimek istiyorum. 

Yerli üretimi mevcut olduğu halde ithal edilen bazı malların ülkemiz ekonomisine zararla
rını, Sayın Hükümete ve Hükümet yetkililerine hatırlatmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, dış ticareti ve bütçesi sürekli açık veren bir ülke duru
mundayız. Ülke, hepimizin ülkesidir ve hepimizin halkı olan 60 milyonun refah ve mutluluğu 
hepimizin gayesidir. Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri olarak inanıyoruz ki, milletin ve- . 
killeri olarak hepimizin temel hedefi, Türk devletini güçlü, Türk Milletini mutlu ve huzurlu 
yapmaktır. 

Misal olarak, Yahyalı, Niğde, Amasya ve diğer birçok yörelerimizde halkımızın geçim kay
nağı olan elmacılıktan bahsetmek istiyorum : 

Yahyalı İlçemizde, 1945 yılında, zamanın Tarım Bakanı Sayın Şevket Raşit Hatip oğlu ta
rafından, o bölgede elmacılık yapılması uygun görülmüş ve halkımız, o ana kadar sulanır ara
zisine dikmiş olduğu bütün ceviz ve söğüt ağaçlarını kesmek suretiyle ve devletimizin de deste
ğini almak suretiyle elmacılığa başlamıştır. 

Hepinizin bildiği gibi, bir elma ağacı, dikildikten en az yedi sekiz yıl sonra meyve vermeye 
başlar. Ağaçların meyvesinin kalite ve sıhhati için yılda en az 8-9 defa ilaçlanması gerekir. Ekim , 
ayında apılan hasatla birlikte, sandıklama, bodrum veya buzhane sıkıntısı başgösterir. Gübre
sinin, ilacının, sandığının, parasını ve hasatta gereken işçilik ücretini, üreticimiz, kasım, aralık 
ayları içerisinde ödeme sözü verir. Bu yıl, üreticimiz, elmasını satamamış, borçlarını ödeyeme
miş, icralık duruma düşmüştür; alışveriş yaptığı kişi ve kurumlara mahcup olmuştur. Elmasını 
satıp harçlığı çoğaldığı zaman kızının veya oğlunun düğününü yapmayı düşünen çiftçimiz, te
zek ateşinin başında kara kara düşünmekledir. 

Hükümetler, icra makamlarıdır, çözüm müesseseleridir. Üretilen mahsulün ihracı için teş
vik tedbirleri, özendirici tedbirler almak yerine, üzülerek söylüyorum, İran'dan sürekli olarak 
elma getirilmekte bunlara döviz ödenmekte ve kendi mahsulümüz olan hilesiz, hormonsuz, 
zararsız meyvelerimiz de ambarlarda çürümektedir. 

Mart ayı çıktıktan sonra ambarlardaki bütün elmalar çürür ve sokağa dökülür, hayvan 
yemi olmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bazı mahallî basından edindiğimiz bilgiye göre ve kendi 
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yaptığımız incelemelere göre, şu anda bile, halkımız, bodrumlarda çürüyen elmasını yavaş ya
vaş sokağa dökmeye başlamıştır ve mahallî basın da -affedersiniz- ineklerin o elma harmanla
rını yediğini görüntülemiş durumdadır. Bunun vebalini üstlenmek istemiyorsak, çok acil ted
birler almak zorundayız. 

Sayın Hükümet, ithalat rejimini tekrar gözden geçirmeli, elmaya taban fiyatı uygulaması 
getirilmelidir. 

Yörenin durumu ilgililerce tetkik edilip, Kayseri ilçelerinden olan Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, 
Yahyalı, Sarıoğlan ve Akkışla gibi kırsal ilçeler, 1970'li yıllarda yapıldığı gibi, kalkınmada ön
celikli yöreler kapsamına alınmalıdır veya Kayseri'nin tamamı kalkınmada öncelikli yöreler kap
samına alınmalıdır. Zira Kayserili birçok yatırımcımız, kendi bölgesine yatırım yapmak yerine, 
yatırımı kârlı kılacak diğer bazı şartlar nedeniyle, özellikle Ege ve marmara yöresindeki illeri
mize gidip orada yatırım yapmaktadırlar; 

Elma konusunda, yetkililerden günlerdir resmî bilgi almaya çalışmama rağmen, maalesef, 
1992 yılının onbir aylık rakamlarını ancak alabilmiş durumdayım. Bu rakamları, bilgilendir
mek açısından Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum : 

1992 yılının onbir ayında İran'dan ithal edilen elma miktarı 28 006 449 kilo, buna ödenen 
döviz miktarı ise 3 305 907 dolardır. Bunu, yine devletin resmî rakamlarından alınmış toplam 
ithalat rakamlarıyla karşılaştırdığımız takdirde, olayın korkunçluğunun ve boyutlarının hepi
mizi ilgilendirdiği hususundaki düşünceye sizler de katılırsınız inancındayım. 

1992 yılının ocak-temmuz döneminde İran'dan ithal edilen elma, diğer ülkelerden ithal 
edilen çikita muz, yine İran'dan ithal edilen karpuz ve bunun gibi sebze ve meyve türü ithal 
ürün kalemlerine devletimizin ödediği para, 428 milyon dolardır. Bu, Türkiye'de genel sağlık 
sigortası için Sağlık Bakanîıgımn aradığı rakam kadardır! Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. 

Patates gibi bazı tarım ürünlerinde, Niğde, Nevşehir yöresinde, çiftçimizin durumunu ra
hatlatmak için taban fiyatı ilan edildiğini hepiniz duymuşsunuzdur. Ancak, ilan edilen taban 
fiyattan kesinlikle alım yapılmamıştır. Patatesin kilosu şu anda 500-600 lira civarındadır. 

Devletimizin, tarım kesiminin ürettiği ürünlerle ilgili tedbirler alması hepimizin arzusudur. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Develioğlu. 

Bu suretle, gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Gündeme geçiyoruz : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, (2/236) esas numaralı, Gıda Mühendisliği Hak

kında Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/142) 
BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde, bir kanun teklifinin geri alınmasına dair önerge var

dır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/236) esas nolu, Gıda Mühendisliği Hakkındaki Kanun Teklifimi, üzerinde bazı deği

şiklikler yapmak üzere geri çekiyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Işılay Saygın 
tzmir 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal tşler komisyonunda bulunan kanun teklifi geri verilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ye Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. . ,_ 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret 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, 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 rapoprlarının görüşül
mesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Tasarı ertelenmiştir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Anayasaya aykırı bir durumu zapta 

geçirmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz veremem efendim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, öyle bir usul yoktur. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — O halde, bulunduğum yerden, müsaade ederse

niz izah edeyim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Öyle bir usul yoktur efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, altı ayı aşkın bir zamandır, Ana

yasanın 91 inci maddesi, yani "yetki kanunları, bunları, bunlara bağlı olarak çıkarılan kanun 
hükmünde kararnameler öncelikle ve ivedilikle görüşülür" diye Anayasa maddesi bulunması
na rağmen bu kanun çıkarılamamıştır. Kabul ediyorum; bir veya iki defa üç defa, bilemediniz dört 
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defa, Plan ve Bütçe komisyonu Başkanlık Divanı burada bulunmayabilir, mazeretleri buluna
bilir. Bu kanun görüşülmeye başlanmıştır, yarısına gelinmiştir. 

Şu anda zapta geçiriyorum; Plan ve Bütçe komisyonu Başkanlığı Anayasayı çiğnemekte
dir; altı aydır bu kanun burada beklemektedir, yansına gelinmiştir. Yalnız bu değil, diğer ka
nun hükmünde kararnameler de beklemektedir. 

Anayasanın 91 inci maddesine göre bu Mecliste öncelikli olmayan kanunlar, Anayasanın 
verdiği bu önceliğin önüne alınmaktadır ve altı aydır bu yapılmaktadır. Bunu zapta geçiriyo
rum. Ileriki tarihlerde bunların hesabının sorulacağını gün geldiği zaman bu zabıtlar okuna
caktır. (DYP ve SHP sıralarından "Sen kendi hesabını ver" sesleri, gürültüler) 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Lojman konusu ne oldu? Sen onun hesabını ver. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Buyurun Sayın Eser. 
ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, içtüzüğümüzün bugüne kadarki uygulamaların

da, bu şekilde, sizden söz almadan "zapta geçiriyorum" şeklinde bir konuşmaya meydan ver
mek mümkün değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, meydan vermedim; Türkçede buna "emrivaki" derler; yerinden 
yüksek sesle ifade... 

Bu, ilk defa olmamaktadır; maalesef, arkadaşlarımızın zaman zaman kullandığı ve bir 
usul dışı ifade tarzıdır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Meclis Başkanlığından hesap sorulamaz. 
BAŞKAN — Efendim, Meclis Başkanlığından mı hesap sordular? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — "komisyon Başkanlığı Anayasayı ihlal etmektedir" 

dedim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, "Meclis Başkanlığı" dememiş, "komisyon Başkanlığı" demiş. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — öyle ifade ettiler. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — "Komisyon Başkanlığı" dedim. 
BAŞKAN — Evet; yoksa, Meclis Başkanlığından hesap... 
Bir daha olmasın. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyon ve Hükümet bulunmadığı için tasarının görüşmeleri er

telenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 
BAŞKAN — Şimdi, yarım kalmış işlerden 2 nci sırada olan Bütçe Kanunda Yer Alan Bazı 

Hükümlerin İlgili kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Komisyon var; Başkanımızı bekliyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, Sayın Ergezen, Sayın Gül ve Sayın Maruflu'ya muhabbe

timiz de, hürmetimiz de kâmildir; ama, "komisyonum" diye komisyon sıralarına oturanlar, 
hukuken kâmil olmadıkları için -yani, hükmen ve hissen kâmildirler: fakat hukuken kâmil 
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olmadıkları için- yani, komisyonu var sayabilmemiz için sayın Profesör Ünaldı'nın iltihakı da 
yetmemektedir; Sayın Ünaldı dahi iştirak ettiler, Sayın Yücelen de kararlı adımlarla komisyon 
sıralarındaki yerini alıyor; fakat, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyesinden 
yok. herhangi biri yok. O bakımdan, sizi şöyle rica edeyim... 

ZEZİ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, uzun zamandan beri Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bu Meclisten çıkmaması biz komisyon 
üyelerini cidden rahatsız etmiştir. Hükümet üyelerine ders olsun diye buraya oturduk ve göreve 
davet ediyoruz. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Lütfen partileri ve Hükümeti göreve davet 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, tabiî, dersi alacak olan, Hükümet değil, Komisyondur. Çün
kü, biz şu anda önce komisyonu arıyoruz, bu itibarla, Komisyon var sayılmamaktadır değerli 
arkadaşlarım ve görüşme ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, basılı gündemdeki 58 inci sırada,"ancak alınan karar 
uyarınca 3 üncü sırada yer alan, Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?... " 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Burada Sayın Başkan. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Komisyon, sempati tezahüratı arasında var, siyasî ve hukukî bakımdan yok. 

O bakımdan, sizi yine şöyle rica edeceğim... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine dair Kanun Tasarısının görüşmeleri de erte

lenmiştir. , 
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları rapoprları (1/376) (S. Sayısı ; 139) 
BAŞKAN —-Basılı gündemin 17 nci sırasında yer alan, 4 üncü maddenin, İnsan Hakları 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve bütçe ko
misyonları raporlarının görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?... Yok. (ANAP ve RP sıralarından "Burada" sesleri) 
Sizi artık yormamak için kestirmeden gidiyorum; komisyon yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, vatandaşlar bize, "sizler komisyon üyelerisi

niz, Mecliste kanunlar görüşülürken komisyon olarak niye yerinizde bulunmuyorsunuz" diye 
soruyor. Lütfen, muhalefet kanadında bulunan komisyon üyelerinin mevcut olduğu, ancak ik
tidar kanadında bulunan komisyon üyelerinin mevcut olmadığı tutanaklara isim isim geçsin, 
vatandaşlara karşı mesuliyetimiz de ona göre olsun. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN•*- Teşekkür ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Meclis açılırken, yoklama yapılırken arkadaşımız neredeydi 

acaba?! 
BAŞKAN — Komisyon evrakını hazırlamakla meşgulmüş! 
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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 — Değerli arkadaşlarım, basılı gündemin 18 inci sırasında yer alan 5 inci mad
deye geçiyoruz. 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. —Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S: Sayısı: 221ve 221'e 1 inci Ek) (1) 
BAŞKAN — Basılı metnin 8 inci sırasında yer alan 6 ncı maddenin, Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komis
yonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının 3 üncü ve müteakip maddeleri 10.3.1993 tarihli 79 uncu Birleşimde önergelerle , 

birlikte İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre komisyona geri verilmişti. 
Komisyonun yeniden hazırladığı rapor ve metin 22Pe 1 inci Ek sıra sayısıyla bastırılıp sa

yın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. * 
Sayın Milletvekilleri, görüşmelere başlamadan önce, usul müzakeresi açılmasını teklif eden 

bir önerge vardır... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Raporu okuyalım. 
BAŞKAN — Efendim, ondan önce, usul müzakeresine dair bir önerge vardır. Onu arz 

edeceğim. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
/. — Komisyona geri verilen bir kanun tasan veya teklifinin komisyonda yeniden görü

şülmesi sırasında, geri verilmeden önce verilen önergelerin komisyonda görüşülme durumu 
hakkında 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresine dair bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 221 sıra sayılı ve 1/472 esas numaralı Tasarı ile ilgili olarak, Komisyon 

raporunun tetkikinden anlaşıldığı şekliyle, tasarının Komisyona geri çekilmesinden önce veri-
len önergelerin dikkate alınmadığı görülmüştün 

Bu davranışı Meclis çalışma usulleri ile bağdaştıramadığımızı ifade ile, görüşmelere geçil
meden önce bu konuda usul müzarekesi açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli Hasan Korkmazcan Burhan Kara 
Kütahya Denizli Giresun 

Ülkü Güney Yusuf Pamuk 
Bayburt İstanbul 

ANAP Grubu Başkanvekili 

(1) 221 S. Sayılı Basmayaa 3.3.1993 tarihli 76 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
221'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Bu önerge uyarınca iki lehte, iki aleyhte söz vermek üzere usul müzakeresi 
açıyorum. 

Söz isteyen?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Lehte Sayın Hasan Korkmazcan ve Sayın Avni Ak-

yol konuşacaklar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehte Sayın Hasan Korkmazcan ve Sayın Avni Akyol... 
Aleyhte söz isteyen?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Bozkurt özal aleyhte. 
Efendim, iki lehte, iki alehyte, malumu âliniz... 
Değerli arkadaşlarım, bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sayın Korkmazcan ve 

Sayın Akyol, okumuş bulunduğum önergenin lehinde; ama, önergede ifade edildiği gibi, Ko
misyon raporunun, Komisyon uygulamasının aleyhinde söz istemişler ve almışlardır. 

Şimdi, ilk sözü Sayın Hasan Korkmazcan'a veriyorum; buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte 
olduğumuz kanun tasarısı, bilindiği gibi, 10 Mart günü Anayasa Komisyonu tarafından geri 
alınmıştı. 10 Mart tarihli Birleşimde, Anayasa Komisyonu Başkanının, "Gündemin 'Kanun 
Tasarı ve teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler' kısmının 8 inci sırasında bulunan 221 
sıra sayılı ve 1/472 esas numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporunun 3 üncü ve müteakip 
maddelerinin, verilen önergelerle birlikte içtüzüğün 89 uncu maddesine göre komisyonumuza 
verilmesini arz ve teklif ederim" şeklinde bir başvurusu üzerine bu işlem yapılmıştı. 

Esasen, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, komisyonun böyle bir talepte bulunması ha
linde, bir defaya mahsus olmak üzere, istem, görüşülmeksizin yerine getirilir. Meclis başkanlı
ğı da, Anayasa Komisyonu Başkanının bu istemini görüşme olmaksızın yerine getirmiş, tasan 
ve 3 üncü maddeyi takip eden maddeler üzerindeki önergeler Anayasa komisyonuna verilmiştir. 

içtüzüğün 89 uncu maddesi açık olarak ifade etmektedir ki, sadece komisyon raporunu 
Anayasa Komisyonuna geri isteyebilmek mümkün değildir; sadece kanun tasarısı veya teklifini 
alabilmek de mümkün değildir. Bunları, önergelerden ayrı olarak görmek ve değerlendirmek 
mümkün değildir. 

Şimdi Komisyonun yaptığı çalışma ise, sadece kendi raporu üzerinde ve kanun tasarısı üze
rinde bir çalışmadan ibaret kalmıştır. Halbuki, Komisyonun konuyla ilgili bütün önergeleri 
de gözden geçirmesi ve önerge sahiplerini de haberdar ederek önergeleri değerlendirmesi, ka
bul veya reddetmesi icap ederdi. Bu açık içtüzük emri Komisyonda yerine getirilmemiştir. 

Şimdi, bir komisyon metninin geri alınmasından sonra komisyonda neler yapılabilir? 83 
üncü maddeye bakalım : "Bir kanunun bir maddesi hakkında birçok önerge verilmiş ve mad
de değişiklik önergeleriyle birlikte komisyona geri alınmışsa, komisyon önergeleri görüştükten 
sonra eski metni kabul edebilir veya yeni bir metin hazırlayabilir." diyor. Yani komisyonun, 
bir metni geri aldıktan sonra yapacağı öncelikli iş, önergeler üzerinde işlem yapmaktır, önerge 
sahiplerini davet etmektir. Çünkü, 83 üncü maddenin ikinci fıkrası, "önerge sahipleri komis
yon toplantılarına katıldıkları takdirde beş dakikayı geçmemek üzere konuşabilirler." şeklindedir. 
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Halbuki, bizim uygulamamızda, önerge sahiplerinin, konuşmalarım bırakın, komisyon üyele
rine dahi, kanun tasarısının komisyonda bir gün sonra ele alınacağına dair bilgi geç ulaşmıştır. 
Anayasa Komisyonu üyesi olarak birçok arkadaşımız toplantıya katılamamış, bazı arkadaşla
rımız da geç gelmişlerdir; kendilerine herhangi bir tebligat yapılmamıştır. Bu hususu, Anayasa 
Komisyonu müzakereleri sırasında da komisyon tutanaklarına intikal ettirmiştim. 

Orada Sayın Başkan, bu konuya açıklık getirici bir beyanda bulunamadı. Yani, 83 üncü 
maddenin ikinci fıkrası, burada keyfî olarak yazılmadığına göre, en azından, önerge sahipleri
ne de bir duyuruda bulunulması lazımdı; önerge sahipleri gelip kendi önergeleriyle ilgili işleme 
katılmalıydılar ve hiçbir şey yapılmazsa - önerge reddedilebilir- 5 dakikalık konuşma haklarını 
kullanabilmeliydiler. Bugüne kadarki uygulama da hep böyle olagelmiştir. 

Şimdi, Anayasa komisyonu alelacele yaptığı toplantıda, tasarıyla ilgili müzakereleri öyle
sine bir oldu bittiye getirmiştir ki, 12 mart tarihinde hazırlanan Anayasa Komisyonunun rapo
runda, içtüzüğün ve Anayasanın "Meclisler kendi İçtüzüklerine uygun olarak çalışırlar" şek
lindeki açık hükmüne aykırı olarak şu ibareler yer almıştır : 

"İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun 10.3.1993 tarihli 79 uncu Birleşi
minde komisyonumuzca geri alınan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tasarı hakkında Genel Kurulda verilen bütün öner
geler, Komisyonumuzun 12.3.1993 tarihli toplantısında, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın da katıl
masıyla incelenmiştir." 

Komisyon raporunda birinci cümle böyle. Bu inceleme nasıl yapılmış onu bilmiyoruz. Ya
ni, bir gizli cihazla önergeler ait olduğu dosyada beklerken mi yapılmış, yoksa komisyonun 
önüne getirilip orada okunmuş, hem komisyon üyelerine, hem de önerge sahiplerine söz hakkı 
tanınmış mıdır? önergeler üzerinde böyle bir işlem yapılmış olsaydı, bunlar kaç saat sürerdi? 
Komisyon kaç saat toplanmıştır? Yani, Komisyonun toplantı açılış saatiyle kapanışı arasında 
kaç dakika geçmiştir? Bunların hesabının Genel Kurul huzurunda açıklanması lazım. Çünkü, 
Genel Kurulun ele aldığı bir kanun teklifini veya tasarısını komisyonun geri alması demek, "Genel 
Kurulun eğilimlerine göre bunda düzeltme yapma amacıyla hareket edeceğim" demektir. Yani 
komisyon, kanun tasarısı veya teklifini geri alırken, Genel Kurul önünde, "verilen önergeler, 
kanun tasarısının veya teklifinin tümü üzerinde yapılan konuşmalar ve maddeler üzerinde, ya
pılan konuşmalardan biz bazı sonuçlar çıkardık, eski raporumuzun kabul görmediği sonucu
na vardık, gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar huzurunuza geleceğiz" tarzında bir taahhütte bu
lunulmuş olur, geri almanın anlamı budur. Ama, geri aldıktan sonra bu işlemler yapılmamış
tır; gerçek budur. Bunları sadece ben söylemiyorum, Komisyon Raporunun birinci cümlesinde 
Devlet Bakanı Şerif Ercan'ı da tanık göstererek komisyonun önergeleri incelediği ifade edil
dikten sonra, son cümlesinde, "Yapılan bu yeni düzenleme sırasında, tasarının Genel Kurulda 
görüşülmesi sırasında verilen önergeler, Komisyonumuzca işleme konulmamıştır" deniliyor. 

Benim biraz önce ifade ettiğim gerçeği, komisyon raporu da açıkça itiraf etmektedir. Ra
porları okuduysanız, bir taraftan "incelenmiştir" deniliyor, bir taraftan da "işleme 
konulmamıştır" deniliyor, aynı raporun içinde. 

Şimdi bu rapor, açıkça, Anayasaya ve İçtüzüğe meydan okumadır. Hiçbir komisyon, hiç
bir komisyon başkanı, verilmiş önergeleri "işleme koymuyorum" gibi bir karara varamaz, tik 
yapacağı iş, o işlemi yapmaktır; içtüzüğün 83 üncü maddesinin emri budur. Milletvekilinin 
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komisyonda, Genel Kurulda veya Meclisin başka organlarında söz hakkını almak, yasa yap
maya katılımını önlemek, hiçbir komisyonun haddi ve hakkı değildir; ama, Anayasa komisyo
nu, maalesef böyle bir duruma düşürülmüştür. "Düşmüştür" diyemiyorum, düşürülmüştür; 
çünkü, Anayasa komisyonu -benim muhalefet açıklamamda da ifade ettiğim gibi- maalesef 
Meclise niyabeten çalışan bir organ gibi hareket edememiş, yürütme organının emrinde bir dü
zenleme faaliyeti götürmüştür. Bu işin temel aksaklığı burada yatmaktadır. 

Meclis, yasa yaparken, hükümetlerden, yürütme organından elbette yararlanır;, ama, yü
rütme organının günlük çıkarlarına göre, hatta yürütme organının başındaki kişinin şahsî po
litik kavgalarına göre tutum değiştirmez; kalıcı, objektif, genel düzenlemeler yapma gayreti 
gösterir ve Meclis içinde de bu konuda en itinalı çalışmayı yürütmesi gereken organ, Anayasa 
Komisyonudur. 

Ben, muhalefet açıklamamda, maalesef, arkadaşlarımı da itham edercesine, üzülerek bir 
gerçeğe işaret ettim, dedim ki : "Böyle bir metni, yasa metnidir diye Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kuruluna sunma cesaretini ben kendimde bulamıyorum." Ama, Komisyon bul
muştur maalesef. Yaptıkları yanlışlık, şu anda kendi kaleme aldıkları raporla da açıktır. Bu 
bakımdan, Sayın başkanım, burada uygulanacak usul şudur : Bu rapor müzakere edilemez. 
Anayasa Komisyonunda İçtüzüğe uygun bir düzenleme çalışması yapılmadığı için, daha doğ
rusu, Genel Kurulun 10 Mart tarihinde yapmış olduğu oturumdaki temayüllerine uygun bir 
tarzda değişiklik çalışması yapılmadığı için, raporun, Anayasa Komisyonuna, Başkanlığınız 
tarafından iade edilmesi gerekir ve bu iadeden sonra komisyon, Genel Kurul huzurunda ne 
zaman toplantı yapılacağını duyurur; önerge sahiplerinin de katılımıyla, Anayasa Komisyo
nunda önergeler değerlendirilir ve ondan sonra Genel Kurulun huzuruna getirilebilir. Aksi halde, 
Anayasaya ve İçtüzüğe açıkça aykırı bir işlem yapılmış olur ve benim burada biraz önce ifade 
ettiğim gibi yürütme organının şahsî ve keyfî tutumuna yasama Yasama Organını alet etmiş 
oluruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, RP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Sayın Avhi Akyol, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Arkadaşlarımı

zı zahmete sokmamak için bir açıklama yapmamıza imkân var mı acaba? 
BAŞKAN — Efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) —Yoksa sonradan 

mı konuşalım efendim?.. 
BAŞKAN — İzin verirseniz, konuşmalardan sonra. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Tensip ve tak

dir zatı âlinizindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; ben de, Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporunun, yani 1/472 numaralı raporun aleyhinde, Grubumuz olarak verdiğimiz 
önergemizin lehinde konuşmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

• . • - • — 4 3 2 — 



T.B.M.M. î̂  : 82 17 . 3 . 1993 O : 3 

221'e 1 inci ek sıra sayılı raporda görüleceği gibi, Anayasa Komisyonu üyesi olarak, bu 
rapora, karşı oy vermiş, muhalif kalmış bir arkadaşınızım. Karşı oy kullanmamın gerekçesi
nin, inanınız, içtenlikle arz ediyorum ki, siyasî bir maksatla ya da sadece muhalefette olma 
hasebiyle muhalif kalmış olmak gibi bir duyguyla hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Bunu, komis
yon üyesi arkadaşlanmın ve özellikle Komisyon Başkanı Sayın Saraçlar'm kabul edeceklerine 
inanıyorum. Niyet ve amacımızın Anayasa Komisyonuna gelen bütün konularda olduğu gibi, 
bu konuda da yapıcı, tamamlayıcı ve daha iyi olmaya dönük olduğunu da kabul edeceklerine 
inanıyorum. Bir delil olarak arz etmek istiyorum : Eğer 12 Mart 1993 tarihindeki toplantıya 
ben katılmamış olsaydım, bu toplantı yapılmamış olacaktı, ekseriyet yoktu. Ben, kongreler do
layısıyla ayrıldım; benden sonra da Sayın Sungurlu ye Sayın Korkmazcan katılmamış olsaydı, 
bu toplantının sağlıklı yürütülmesi veya devam etmesi mümkün olamazdı diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, devlet hepimizin. Bu devleti yürütmek ve geliştirmek için hizmete 
talip olmuş bizlere düşen görev ve sorumluluklarımızın kaynağının ya da dayanağının sadece 
partilerimizin görüş ve düşünceleri ile sınırlı ya da şahıslarımızıri, partilerimizin tüzük, yönet
melik ve beklentileriyle sınırlı olduğu gibi bir yanılgıya düşmeyeceğimize inanıyorum ve düş
mememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Davranışlarımızla ve özellikle bu son aylardaki 
davranışlarımızla, devlet kavramını, devlet fikrini, devlet terbiyesini zedeleyici noktalara düş
mememiz gerektiği hususundaki, hepimizin paylaşacaği görüşümüzü belirtmek istiyorum, özel
likle de, bunların zedelenmesine, bunların yara almasına imkân vermeme konusunda ortak bir 
hassasiyet içinde bulunduğunuza inanıyorum. 

Bu açıdan, inanınız, çok objektif olarak, uzun yıllar devlette, bürokraside ve siyasette gö
rev yapmış bir arkadaşınız olarak arz ediyorum ki, devlet yönetiminin, sadece parmak hesa
bıyla, sadece benlikle, sadece kişisel egemenlikle, ihtirasla ve özellikle aşırı ihtirasla yürütül
mesinin hiç kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulamak istiyorum. Kamu yararıyla, kamu zara
rı; kamu yararıyla, kişisel çıkar ve egemenlik arzusu arasındaki dengeleri, demokrasinin gerek
lerine uygun olarak kurmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hedef saptırmanın, yanılt
manın, şaşırtmanın, kavramları birbirine karıştırmanın hiç kimseye yarar sağlamayacağını ifa
de etmek istiyorum. Bu açıdan, Sayın Korkmazcan'ın usulle ilgili ve özellikle İçtüzüğe dayalı 
usulle ilgili görüşlerini aynen paylaştığımı, bunlara katıldığımı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; ancak, kanun yapmanın da bir tekniği yok mudur?.. Çeşitli kanun
larda, imzası olan, bugüne kadar çeşitli idarî, hukukî düzenlemelerde emeği olan arkadaşları
mızı görüyorum; ama, Allah aşkına şu tasarıya bakınız, bir de bundan önceki 221 sıra sayılı 
tasarıya bakınız;.. Birinci metin kötü diye, üzerine gittik; bu son metin kötünün de kötüsü! 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — "7 nci maddeyi aç, ne aldın diye bak'' derim; o kadar karışı

yor... Şimdi arzy edeceğim, farkını göstereceğim, anlayacaksınız. 
Burada 50 kanun var, 50 kanunla ilgili 80 madde var; 7 maddeye sıkıştırılmış... Arayın, 

bulun bakalım! 1938 yılında çıkan bir kanunda 1986'da değişiklik yapılmış -bunu maddeler 
üzerinde konuşurken arz edeceğim; döner sermayeyle ilgili- 5 milyarlık mesele 1986'da gerçek
leşmiş, 10 katına kadar artırma konusu 1986'da bitmiş. Ben Bakan olduğum zaman 25 milyar 
yapmışım, Sayın Toptan'ın Bakan olduğu zaman da, geçen sene 50 milyara çıkmış; hâlâ aynı 
madde var. 
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"Ne var?" diyorsunuz! Üstelik maliyecisiniz! Lütfen... Onu, maddelere gelindiği zaman 
arz edeceğim. 

Bu görüşümü Sayın Başkana da ifade ettim, Bolu'ya gitmeden önce, "Şunu Allah aşkına 
düzeltin, düzeltmezseniz konuşurum" dedim. Onun için -teknik kısımlara geldiğimiz zaman 
arz ederim- amacımın yapıcı olduğunu arz etmek istiyorum; daha iyi düzeltelim, o noktaya 
gelmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, amaç nedir? Devleti daha iyi işletmektir. Bunun karşısında kimse 
olabilir mi? Mümkün değil. Amaç nedir? Bu devletin daha iyi işlemesi, daha verimli olması, 
daha başarılı olması; halkın ihtiyaçlarının zamanında, en rasyonel, en ekonomik şekilde ger
çekleştirilmesidir. 

Böyle bir amaca karşı olacak bir siyasetçi, bir yönetici bulmak mümkün değil; ama, bu 
amacın anlaşılır olması; bu amacın, hem buna oy verenler tarafından bilinmesi hem de bunu 
uygulayacaklar tarafından çok iyi anlaşılması gerekir ki, amaç gerçekleşsin. 

Komisyon görüşmeleri sırasında, -Sayın Başkan hatırlayacaklar, Sayın Soysal burada yoklar-
"Efendim, bu, 1960'larda çıkan 'MEHTAP Projesi' denilen, Merkezî Hükümet Teşkilatının 

Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki bir projede öngörülen ilkeleri benimsiyor ve orada Sayın De-
mirel de üyeydi, ben de üyeydim" dediler. Sayın SoysaPa, Anayasa Komisyonunda, "Eğer o 
merkezî idare projesindeki araştırmanın sonuçlarına aynen riayet ediliyorsa, hemen imza ata
rım Sayın Hoca, lütfen gerçeklere bakın" dedim ve orada kaldı. 

Şimdi, sizlere bunu ifade ediyorum. Sayın Soysal burada olmadığı için, yüzüne karşı söy
leyemiyorum; ama gerçek şu : Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Genelkur
may Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, millî emniyet hizmetleri, üniversiteler ve iktisadî devlet 
teşekkülleri, Sayın SoysaPın bahsettiği araştırma kapsamının içinde değildir, dışındadır; hat
ta, mahallî idareler de dışındadır. Burada getirilen nedir? Cumhurbaşkanının yetkileri... Ora
dan gelen yetki kurumlara devredilse, alkış tutmak lazım; eğer kişilere intikal ediyorsa, yer de
ğiştirmiş oluyor, tekrar tek adamlılığa gidiyor. 

Şu metinde, inanınız, yüzde 60'ına imza atacağım düzenlemeler var, katılıyorum: ama bunun 
yanında, az önce bir örnek vererek arz ettiğim gibi, hiç yapılmaması gereken yanlışlar var, ha
talar var, tekrarlar var. Bu devran geçiyor -nöbettir, nöbetçiyiz hepimiz- kötü kullanmalara araç 
olur diye düşünüyorum. Maddelere gelindiğinde, bunları olabildiğince arza çalışacağım. 

Sonuç olarak şunları ifade etmek ve sizleri düşündürmek istiyorum : Bana göre bu tasarı, 
bugünkü havasına göre, politik yozlaşmaya yol açacak bir tasarıdır. Politik yozlaşmayı anlat
maya zamanım müsait, değil. 

Bu tasarıyla, devletin diğer bütün kesimlerinde, her dönemde az çok görülen yozlaşma, 
seçim öncesindeki dayanaksız ve kaynaksız vaatlerle hızlanmış durumda, özellikle, Koalisyon 
ortaklarının, birbirlerine, eşyanın tabiatına aykırı tutumları, beklentileri, amaçları, çok farklı 
konumları, durumları dolayısıyla, bu tasarı, bürokraside ve yönetimde çok büyük yozlaşmala
ra, sıkıntılara, verimsizliklere ve başarısızlıklara yol açacaktır. 

Bu noktada arz etmek istediğim şudur : Bizim siyasiler olarak, iktidarlar olarak, hükü
metler olarak, hak ve yetkilerimiz sonsuz değildir; hak ve yetkilerimiz sınırlıdır. Bu sınırlar 
çerçevesi içerisinde, bizim daha sakin, daha sabırlı, daha anlayışlı ve hoşgörülü olarak, hatta 
hatta uzlaşmacı olarak, hizmetin daha iyi yapılmasının çarelerini hep birlikte bulmamız 
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gerekir. Bunu, devlet gemisini yürütmek için yapmalıyız, hep "ben" dememeliyiz ve nöbette 
olduğumuzun bilincinde olmalıyız diyorum. 

Son olarak da şunu ifade etmek istiyorum : Bu tasarı, Anayasanın 25 ve 26 ncı maddeleri
ne de aykırıdır. Niçin aykırıdır?.. Anayasanın 25 ve 26 ncı maddelerinde, çok iyi bilirsiniz, inanç, 

v düşünce ve ifade hürriyeti vardır. Bu, herkes için geçerlidir. Herkes için geçerli olan inanç, dü
şünce ve bunları ifade hürriyetini, siz, milletvekillerinden esirgiyorsunuz, 50 kanunu 7 madde
ye sıkıştırıyorsunuz... 50 kanun içinde 80 madde var, bunların hepsi ayrı bir uzmanlık alanı. 
Hiç kimseden esirgemediğiniz, hatta Koalisyon Protokolünüzde, devletin, ülkesi ve milletiyle 
bölünmezliğinin de üstüne birinci ilke olarak koyduğunuz "inanç, düşünce ve anlatım özgürlüğü" 
ortadayken, siz bunu milletvekillerinden esirgiyorsunuz! ' 

Benim üzerinde duracağım 7 nci madde var. Bu 7 nci maddede 16 tane kanun var; ben 
bunların ancak 4'ünü biliyorum, diğerleri üzerinde konuşamam ki!.. Demek ki, bu tasarıyla, 
7 maddede 7 milletvekili, grup adına konuşacak, 7 kişi de şahsı adına konuşacak... 43 kanun 
üzerinde kim konuşacak, kim?.. Düşündürmek istediğim7 budur. 

Tasarının aleyhinde olduğumuzu arz ediyorum. 
Sayın Batallı, bu kanunu açıp da benimle tartışacak varsa, ifâde edeyim; bakıyorum, farklı 

düşünmüyoruz. "Çok sıkışık, karışık" diyorum. Açın, kanunun tasarının bir maddesinde 3 
kanunun adını söyleyin bana; takdirlerimi, saygılarımı arz ederim. 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkan. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Aleyhte Sayın Yusuf Bozkurt özal, buyurun. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Aleyhte iki kişi oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, açıklama yaptım, önergenin lehinde, aleyhinde söz istediler. Aynı 

şekilde, Sayın Müftüoğlu da önergenin aleyhinde söz istedi. Bu arada, Sayın Komisyon Başka
nı da söz istedi; ama, bir değerli Grup Başkanvekiline söz vermemeyi... 

> AHMET SAYIN (Burdur) — Himmetine kalmış bir şey! 
BAŞKAN — Estağfurullah, değil de, çalıştırmaya çalışıyoruz. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergenin 

aleyhinde konuşmam yadırganabilir. Ancak ben meseleye, önergeyi verenler açısından değil de, 
kanun tasarısını verenler açısından bakıyorum. 

Tabiî, burada usul hakkında konuşuyoruz. Usul hakkında yapılacak olan konuşmaların, 
bugünkü parlamento ortamında bizi herhangi bir yere götüreceğine inanmıyorum; ama, zabıt
lara geçsin, ileride bu*Yüce Mecliste yapılacak olan toplantılarda, o zamanki milletvekilleri 
tarafından belki ibretle okunur diye bir gayret ortaya koyuyoruz. 

Şimdi, tabiatıyla, öyle bir mesele içerisindeyiz ki, bu kanun tasarısını getiren Hükümet, 
500 gününü doldurmak üzere... 500 gününü doldurmak üzere olduğu için, elbette, sakin sular 
içerisinde, bu 500 günün hesabını vermek zor olacaktır. Bu bakımdan, bu kanun tasarısı da, 
diğer birtakım... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Bu nasıl bir usul?!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, usulle ilgili konuşuyorum. Evet efendim, 

hiç karıştırmayın, ben sözlerimi bağlayacağım, siz sadece müdahale etmeyiniz. 
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Evet, bu 500 günü bulanık havalara getirmek için, Anayasayı da, İçtüzüğü de ayaklar altı
na alacak bir muhtevada bir kanun tasarısı getiriliyor ve biz burada usul tartışması yapıyoruz. 
Aslında, bu kanun tasarısının kendisi, Anayasayı ayaklar altına alıyor, İçtüzüğü ayaklar altına 
alıyor... Biz burada neyin tartışmasını yapıyoruz?.. Efendim, komisyon geri çekmiş de, komis
yon demiş ki, "Ben bu önergeleri dikkate almadım!..*' 

Tabiî, almaz; ne olacak ki!.. Her türlü İçtüzük.ihlali burada yapılıyor! Kusura bakmayı
nız Sayın Başkan, siz burada olmadığınız zaman, burası, başka başkanvekiUeri tarafından da 
idare edildi ve hatta itiraz ettim; şurada Başkanlık Divanını bir tek partinin başkanlık divanı 
olarak gördüğümüz zaman da vardı... 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — O sizin döneminizdeydi... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tabiî, bunları normal karşılıyoruz. Neden nor

mal karşılıyoruz? Çünkü, İktidar, 500 gününü doldurmuştur, bu 500 günün hesabını verme
mek için bunları yapacaktır; haklıdır! Anayasayı da ayaklar altına alacaktır, İçtüzüğü de ayak
lar altına alacaktır ve götürecektir... 

Şimdi, burada söylenen nedir?.. Anavatan Partili arkadaşlarım, niçin kızıyorsunuz? Bu
nun için kızmaya lüzum yok ki!.. Burada, İktidar, kendi açısından doğrusunu yapıyor, açık 
söyleyeyim... 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Lojmandan çıktın mı; onu söyle! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani, Sayın Demirel'in zihniyetiyle, bugün orta

lığı bulandırmamız lazım! Ortalık bulanacak ki, 500 gün konuşulmasın!.. Nedir?.. 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Sen lojmandan bahset, lojmanı boşalttın mı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — ... 10 tane bakan Yüce Divana gidecek. Nedir?.. 

İki tane bakan şu anda Yüce Divanda yargılanıyor. Öyle de ayarlanmış ki; Yüce Divanın gö
rüşme zamanlan ise, bu 500 günün bitimine geliyor. 

Beylerî bu 500 günün hesabını ne zaman vereceksiniz?.. (DYP sıralarından gürültüler) 
SELAHATTÎN KARADEMlR (Kahramanmaraş) — Siz vereceksiniz! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakın, sizin açınızdan söylüyorum : Hesabınızı 

nasıl vereceksiniz?.. İşte böylece verecekler. Nasıl verecekler?.. Komisyona baskı yaparak vere
cekler... (DYP sıralarından gürültüler) 

1 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Ağabeyin mi zannettin sen?! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, açık konuşalım. Komisyon burada ne 

yapabilir? Yani, Komisyon Başkanı burada (ne yapabilir? 
Biraz sonra buraya çıkıp konuşacaklar; ve "bana Sayın Demirel emir verdi, şurada şu ka

dar küsur, yani 50 tane maddeyi 7 tane madde haline getiriniz, hiç görülmemiş bir şekilde bir 
işlem yapınız, aman sakın o önergeleri de görüşmeyin, İçtüzük yazıyor; ama, boşver İçtüzüğü, 
canım, biz Anayasayı çiğniyoruz, İçtüzük de ne oluyor!" diyecekler. Bu şekilde bir emir veril
miştir... 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sen Sayın Demirel'i ağabeyin gibi mi zannettin?! (DYP 
sıralarından gürültüler) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hiç şaşmayınız! Şimdi size söylüyorum; Sayın 
Komisyon Başkanı, orada önerge mi görüştürecek?! Mümkün değil efendim. Ne olacak?.; Ondan 
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sonra bu kanun çıkacak, kanun çıktıktan sonra bir daha Yüce Meclise gelecek... Gelsin, önemli 
değil ki! Biz bunu buradanbir daha geçiririz; ondan sonra da Anayasa Mahkemesi bunu iptal 
eder... İptal etsin... tptal edene kadar da, ben yapacağımı yaparım... 

Haa bakın, bunları zabıtlara geçirmek için söylüyorum; haklısınız, onun için önergenin 
aleyhinde konuşuyorum. Boşu boşuna uğraşıyorsunuz. Muhalefeti böyle yapmamak lazım: on
lara, 500 günün hesabını sormak lazım; doğrusu odur... 

SELAHATTlN KARADEMtR (Kahramanmaraş) — Millet bunun hesabını size sordu... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Türkiye'nin döviz rezervleri 16 milyar dolara 

yaklaşıyor. Beyler, 22 milyar dolar döviz tevdiat hesabımız var; yani bu hesaplar çekildiği za
man, bu rezeryler acaba ne olacaktır? 12-13 milyar dolar kısa vadeli borcumuz var. Türkiye 
bıçak sırtındadır... 

SELAHATTlN KARADEMtR (Kahramanmaraş) — Sizin halinizi de gördük... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yarın, bu arkadaşlar, bu vatandaşlar, Türkiye'

de paralarını yatırmış vatandaşlar, "Bu Hükümet bizim dövizlerimizi vermez" diye bir çek
meye başlarsa, ben o zaman sizin halinizi görürüm! Siz ne yapıyorsunuz?.. Türkiye'nin ekono
misi unutturuyor. Neymiş efendim?.. Burada komisyon geliyor ve fevkalade yanlış bir şekilde 
bu işleri yapmaya zorlanıyor. Elbette zorlanacak; işin tabiatında var. Niçin kızıyorsunuz? Kız
mamanız lazım. Bu işin tabiatı böyle efendim. Ben sizi haklı buluyorum; yani, burada, eliniz
de mevcut ne kadar hile varsa, bunu yapmak mecburiyetindesiniz. 500 günü başka türlü ört
bas etmek mümkün değil ki... (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Onun için, şimdi açık konuşalım... Burada parmak gücü de var. Yalnız, beni üzen şudur : 
Efendim, o komisyonda yalnız Başkanlık Divanı değil, başka üyeler de var, ilim sahibi insan
lar da var, yani, Anayasa Komisyonunda çok değerli, ilim sahibi insanlar da var; fakat, acıya
rak görüyorum, "Bu iş yanlış; ama, ne yapalım, yukarıdan emir verdiler, imzaladık" diyorlar! 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Emireri bunlar!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi bu, yazıktır, günahtır. Bakınız, şurada 

bir Meclis kurulmuş, bunu tçtüzüğe göre götürmemiz lazım. İktidar kanadı olarak siz haklısı
nız, sizin yaptığınız doğrudur; ama, uzun vadede doğru mudur, onu soruyorum. Onun hesabı
nı siz vereceksiniz; ama benim burada vazifem, sizin haklı olduğunuzu söylemek; ama nasıl 
haklı?.. Kendi açınızdan haklısınız. Kendi açınızdan bütün bu manevraları yaparsınız. Yalnız, 
bir eksiklik yapmış Komisyon Başkanı, ona şaştım. Niye 7 madde yaptınız, 1 madde yapacak
tınız!.. Hepsini 1 madde yapacaktınız, hiç görüşmeyecektik burada!.. (Bağımsızlar ve RP sıra
larından alkışlar) Yani, Mecliste niye görüşüyoruz, biz artık Meclisi kapatalım, görüşmeyelim!.. 
Hiç bir şey görüşmeyelim; kanun hükmünde kararname yetkisi de alın, götürün her şeyi ya
pın!., Yapacaksınız?.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ağabeyin gibi yapacaktık bu işi! Ne gerek var ka
rarnameye?! Ağabeyinin yaptığı gibi yapacaktık. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakınız, böyle 30 maddelik kanun tasarılarını 
yanlışlıkla getirmişsiniz... * • 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — "Ben yaptım oldu" demek lazım! 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 30 maddeyi 7 maddeye indirmişsiniz; diyorum 
ki, 1 maddeye indirin! Hatta, 1 maddeye de indirmeyin, "Başbakana yetki verilir, bütün bu 
kanun maddelerini istediği gibi değiştirir" deyin!.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Zamanında böyle mi yaptın?! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Onu da yapabilirsiniz... Anayasaya aykırıymış, 

önemli değil!.. Anayasa Mahkemesinde daVa açılır, dava haklı çıkar, iptal edilir; ama iptal edi
lene kadar da Sayın Demirel her istediğini yapar, bütün kanunları değiştirir!.. Yapın efendim... 
Bakın, ben size akıl veriyorum; daha güzel şeyler de yapabilirsiniz! (DYP sıralarından gürültü
ler) Bu mümkündür. İfade ettiğim şudur : Yani, aleyhine konuşmuyorum, önergenin aleyhine 
şöyle konuşuyorum : Arkadaşlarımız, "Bu işi usulüne göre yapalım, usul tartışması açalım" 
diyorlar. 

Yanlışsınız arkadaşlar, bu iş böyle usul tartışmasıyla, kibarlıkla, güzellikle olmaz. Yani, 
biz burada "İşi usulüne göre, İçtüzüğe göre, Anayasaya göre yapalım" diyor; öbür taraf Ana
yasayı ayağının altına almış; İçtüzüğü ayağının altına almış!., öbür taraf haklı! Niye haklı?.. 
500 gün gelmiş dayanmış... Demişler ki, "iki tane anahtar verecektik, enflasyon yüzde 10'a 
inecekti, Türkiye günlük güneşlik olacaktı; bunların hesaplarını bana sormasınlar..." Yüce Di
vana gidiyor herkes!.. (DYP sıralarından, "sen de hesap vereceksin" sesleri) 

Efendim, ben hesabımı her yerde veririm, her yerde... benim hesabım, bakın tekrar söylü
yorum, Yüce Allah'adır sizden hiç korkmuyorum, hiçbirinizden korkmuyorum ve bu arkadaş
larıma da söylüyorum : Şereftir; götürünüz ye ben sizin yakanıza rûz-i mahşerde yapışırım, 
Çünkü, esas Yüce Mahkeme, öbür taraftadır; bunun hesabını, vicdanı olanlar muhakkak vere
cektir. (Bağımsızlar, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Evet efendim... Ben size bunu açık söylüyorum, benim veremeyeceğim hiçbir hesabım yok
tur. Şimdiye kadar bir "lojman" diye tutturdunuz, onun da cevabını verdim size. 

Şimdi, siz, onu bunu bırakın da; şurada, bakın, ben sizin lehinize (!) konuşuyorum, yaptı
ğınız doğru (!) şeyleri söylüyorum; bu tarafın aleyhine (!) konuşuyorum, "arkadaşlar, böyle 
usulden, kibarlıkla bu işleri yapmaya kalkmayın, yani hiç olmaz bu iş" diyorum ve daha kola
yım (!) söylüyorum : Bu işlerle siz de uğraşmayın, "Bütün bu kanunları, her şeyi Başbakan 
yapar" deyin, "Kanunları da Başbakan değiştirir" deyin! Niye bizi uğraştırıyorsunuz bu ka
dar?! Sayın komisyon Başkanı, 7 maddeyi de 1 madde yapsın, o 1 maddeyi de geçirelim gitsin! 

Bu maddeleri anlamak mümkün değildir. Bu maddelerin içinde 30 tane mesele var arka
daşlar... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Efendim, 3 dakika veriyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, buna 5 dakika verin! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 5 dakika daha konuşayım mı?! Siz istiyorsanız, 

konuşurum! 
AHMET SAYIN (Burdur) — Konuş, konuş, güzel konuşuyorsun! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Lehinizde konuşunca hoşunuza gidiyor bakıyo

rum! Tabiî, lehinizde konuşunca hoşunuza gidiyor!.. 
Değerli milletvekilleri, sözlerimi burada bağlarken şunu demek istiyorum : Bir şeyin haklı 

veya haksız olması, o şeye bakış açısına bağlıdır. Bu arkadaşlarımız, usul ve esas üzerinden 
giderlerse, onlar kendileri açısından haklıdırlar; ama, bu tarafta, benim söylediğim gibi, 
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başka sebeplerden, siyasî sebeplerden ötürü bu meseleleri bu şekilde değerlendirmeyi doğru 
buluyorlarsa, onlar da haklıdırlar; fakat, usul açısından kimin haklı olduğuna Cenabı Hak 
karar verecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
önergenin aleyhinde, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Güneş Müftüoğlu, bu

yurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞUJ (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gılarımla selamlıyorum. 
öncelikle, Sayın özal'a birkaç kelime söylemek istiyorum : Hükümetimiz, vakti gelince, 

500 günün hesabını alnı açık bir şekilde verecektir. Hırçınlaşmanıza ve telaş etmenize hiç gerek 
yoktur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimizin ve partilerimizin, kimsenin aklına ihtiyacı yoktur. Aklınız varsa, siz o ak
lınızı parti kurmaya kullanın efendim!.. 

Değerli arkadaşlarım, usul tartışması açan arkadaşlarımızın iddiaları kısaca; komisyonca 
geri çekilen yasa tasansımn çeşitli maddeleri hakkında verilen önergelerin, ilgili komisyonda 
(yani, Anayasa Komisyonunda) ele alınmamış olması ve bunun bir usul hatası olduğu şeklindedir. 

Yalnız, sanıyorum burada bir husus dikkatlerinden kaçıyor. Hepinizin bildiği gibi, söz ko
nusu tasarı 80 maddeydi ve 2 maddesi Genel Kurulda görüşüldükten sonra, önergelerle birlikte 
komisyona çekilmişti. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 78 maddeye düşmüştü. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla).— Evet, 2 maddesi görüşülmüş ve 78 maddesi du

ruyordu. 
Tasan komisyona geri çekildiği anda, tasannın görüşülmeyen bu 78 maddesi hakkında 

çeşitli önergeler verilmişti ve bu önergeler, ilgili komisyonda öncelikle görüşülerek, tasarının 
tüm maddeleri 10' a indirilmişti. Zaten komisyonun tasarıyı geri çekmesinin ana gayesi de, bu 
tasarıyı madde olarak, hacim olarak daraltmaktı. Dolayısıyla, Komisyonda yapılan böyle bir 
işlemden sonra, daha önce Genel Kurulda ilgili maddeler hakkında verilen önergelerin hitap 
ettiği maddeler ortadan kalkmış oldu. Diyelim ki, 4 üncü madde hakkında dört tane önerge 
vardı; ama, komisyon madde sayısında bu daraltmayı yaptıktan sonra, esas tasarıyla ilgili ola
rak 4 üncü madde diye bir madde kalmamıştır. 

Durum böyle olunca, komisyon bu önergeleri nasıl işleme sokabilecekti? Onun için, de
ğerli arkadaşlarımızın, bu hususa özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü, önergelerin hi
tap edeceği maddeler,-tasarı Komisyona çekildikten sonra tamamen ortadan kalkmıştır; bu ne
denle önergeler işleme konmamıştır. Ancak, tasarı huzurunuza geldi, önergeniz varsa verebi
lirsiniz, o da Genel Kurulda değerlendirilebilir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tasarıda yer var mı önerge vermeye? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — İkinci husus : İçtüzüğün 83 üncü maddesinin ikin

ci fıkrasına göre, "komisyon metni Genel Kurulda oylanır" diyor. 
Genel Kurul, komisyon metnini kabul ettiği takdirde, daha sizin, "işleme konmadı" şek

linde iddia ettiğiniz önergeler de reddedilmiş olacaktır. 
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Bir diğer husus : Bu, usul hakkında açılmış bir tartışmadır. Nihayet, bu tartışma hakkın
da Genel Kurul karâr verecektir. Bu nedenle, usul tartışmasının aleyhindeyiz. Şayet, Sayın Baş
kan bu konuda bir oylamaya gidecekse, reddi yönünde oy kullanacağız. 

Sayın Korkmazcan, burada, "önergelerimiz işleme konmadı; bu bir usul hatasıdır" di
yorlar; ancak, metne ilişik olarak kendilerinin açık muhalefet şerhleri vardır ve bu muhalefet 
şerhleri hayli uzun ve teferruatlıdır. Ancak, bu muhalefet şerhlerinde bir tek, "önerge" keli
mesi geçmemektedir; yani, bu komisyonda, arkadaşlarımız tarafından verilen önergeler işleme 
kpnmadı, vesaire gibi... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O, esasla ilgiliydi... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O, esasa itirazdı; karıştırmayalım, i 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Orada bir çekince koymuşsunuz; ama, önergeler 

hususunda en ufak bir itirazınız da yok. Komisyonun yaptığı işlem doğrudur. Bu nedenle, usul 
tartışmasına da gerek yoktur. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, uygulanacak usule açıklık ve aydınlık kazandırması düşüncesiyle, 

önerge üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmasına rağmen, Sayın Komisyon Başkanı
na söz veriyorum. '....„ 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Müsaade buyu
rursanız kısaca buradan arz edeyim efendim. :• . 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) | — Teşekkür 

ediyorum. j 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; çok değerli konuşmacı sayın milletvekili arkadaşla

rıma her şeyden önce teşekkür ediyorum, bu konuda bizlere açıklama imkânı verdikleri için. 
Hiçbir şeyin müphem kalmasını, gölgede kalmasını arzu etmiyoruz. Açık rejim, serbest rejim, 
şeffaf rejim ilkesine uygun olarak bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. [RP sıralarından 
alkışlar) (!) ] ı 

Teşekkür ediyorum efendim, çok sağ olunuz. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Korkmazcan, kendilerine toplantının yapılacağı günün bildi-

rilmediğini ifade ettiler; buna üzüldüm. Bununla beraber, bana bü açıklama fırsatını verdikle
ri için kendilerine teşekkür ediyorum. 

Kendilerine davetiyeler gönderilmiştir, kendilerine tasarılar gönderilmiştir; kendi sekreter
lerine ayrıca bilgi verilmiştir. Filhakika, Komisyona katılan bütün milletvekili arkadaşlarımız 
bunları ifade buyurmuşlardır. Ayrıca telefonla sekreterlere bilgi verilerek, defalarca teyit alın
mıştır. 

Bütün bunlardan ayrı olarak şunu da ifade edeyim : komisyonumuza, Anavatan Partisi 
üyesi değerli arkadaşlarımız da katılmışlardır; bizzat Sayın Korkmazcan da katılmıştır. 11 üye 
Komisyonumuza katılmıştır ve hatta Sayın Korkmazcan o kadar çok katılmış ve o kadar çok 
Komisyonda bulunmuştur ki, kendileri birbuçuk sayfaya yakın muhalefet şerhi dahi vermişlerdir. 
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) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Talebiniz üzerine Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) r - Bunun da öte

sinde, üzülerek ifade edeyim, sayın Korkmazcan, toplantı esnasında bir sürçü lisanda bulun
muşlar ve sonradan, hatta bu sürçü lisan dolayısıyla kendileri de üzülmüşlerdir. Burada, hu
zurlarınızda bunu ifade etmek de istemiyorum. 

Bu itibarla, toplantıya davet konusundaki düşüncelerine katılmak mümkün değildir. Top
lantıya herkes davet edildi, bütün arkadaşlar davet edildi. Bendeniz, Sayın Soysal, Sayın Kese-
roğlu, Sayın Gökalp, Sayın Avni Akyol Sayın Hasan Korkmazcan, Sayın Mahmut Oltan Sun
gurlu, Sayın Bestami Telce, Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın Yahya Uslu ve Sayın Nevzat Ercan 
katılarak raporu imza etmişlerdir. Bu itibarla, bir kere bunu açıklığa kavuşturmak istedim. 

Komisyon raporunda da ayıklandığı üzere, önergeler değerlendirilmiş, maddeler kısaltıl
mış, maddelerin toparlanmasıyla ilgili verilen önergeler konuşularak, müzakere edilerek kabul 
edilmiş olduğu için, artık adresleri belli olmayan önergeler halinde kalmış bulunan önergelerin 
tartışılmasına mahal kalmamıştır; Çünkü, o önergelerin atıfta bulunduğu maddeler zaten or
tada yoktu. Bizzat kendileri de bulundular ve bu konuda kendileriyle konuştuk, esas hakkın
da, maddeler hakkında düşüncelerini de ifade ettiler. Herhalde bunu hatırlayacaklardır. 

Diğer konulara girmek istemiyorum, , 
BAŞKAN — Sayın Başkan, orada bir hususu sorabilir miyim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Buyurun 

efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, iddia; İçtüzüğümüzün 83 üncü maddesinde, "Bir kanunun bir mad

desi hakkında birçok önerge verilmiş ve madde, değişiklik önergeleriyle birlikte Komisyona 
geri alınmışsa -ki durum böyledir- Komisyon önergeleri görüştükten sonra eski metni kabul 
edebilir veya yeni bir metin hazırlayabilir." denilmektedir. 

Usul nedeniyle söz alan arkadaşlarımızın iddiası ve itirazı, Komisyonda yapılan görüşme
lerde, Genel Kurulda verilmiş olan önergelerin usulünce ele alınmadığı şeklindedir. 

Bu konuyu açıklar mısınız? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

komisyonumuza gelen önergelerden bir grup önerge, maddelerin birleştirilmesine mütedair öner
geydi. Maddelerin birleştirilmesine dair bu önerge görüşüldü. İçtüzüğün ilgili maddesinin son 
fıkrası "önerge sahipleri, komisyon toplantılarına katıldıkları takdirde, 5 dakikayı geçmemek 
üzere konuşabilirler" şeklindedir. Yani, önerge sahibi arkadaşlar toplantılara katılmadıkları 
için konuşamamışlardır; kendilerine komisyonda konuşma imkânı verilmemiş diye bir şey yoktur. 
Toplantıya bizzat katılanlar konuşmuşlardır, katılmayanlar gayet tabiî konuşamamışlardır. 

MUSTÂFA KALEMLİ (Kütahya) — önerge işleme konulmamış... İddiamız o... 
BAŞKAN — Sayın Başkanım, benim sorduğum konu; önerge sahiplerinin konuşması, ko

nuşmaması ya da konuşturulmaması değil; yani, komisyon, buradan tasarı geri verildiği za
man, birlikte takdim edilen önergeleri görüştü mü, görüşmedi mi? 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Yazıyor, görüşülmemiş zaten... , 
BAŞKAN — İfadenizden bu açıklık anlaşılmıyor; çünkü iddia, görüşülmediği yönünde. 
Ben, zatı âlinizin, komisyon Başkanı olarak, bu noktayı aydınlatmanızı rica ediyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Devam ediyo
rum Sayın Başkan, gayet tabiî... 

Durum şu... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) . 
BAŞKAN•— Efendim,,müsaade buyurun: ben komisyon Başkanıyla görüşüyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu önergeler görüşülmüş Sayın Başkan, yeni bir metin gelmiş... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, bakın, burada ciddî bir usul araştırması içindeyiz. 
Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı, gerekli açıklamaları uygun gördüğü şekilde yapıyor. Lütfen 

müdahale etmeyelim. 
Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Efendim, Ko

misyonumuza yeni bir metin geldi önerge halinde ve bu metin görüşüldü ve kabul edildi. Bu 
metin üzerinde... 

BAŞKAN — Efendim, ben zatı âlinize yeni metin gelip gelmediğini sormuyorum. İçtüzü
ğün 83 Üncü maddesi açık. Bu maddeye... 

YILMAZ OVALI (Bursa)— Oylamaya koyun... 
BAŞKAN— Neyi oylamaya koyacağız arkadaşlar?.. Sayın Ovalı, istirham ederim, 200 

küsur önerge, geri alınan tasarı metniyle birlikte Komisyona tevdi edilmiş. Soru da basit, ce
vap da basit. Soru : Komisyon bu önergeleri görüştü mü?.. Çünkü, "görüşmedi" iddiası var. 
Ben de bunu kime soracağım? Tabiî ki değerli arkadaşlarıma değil, komisyon Başkanına sora
cağım. Müsaade buyurun sorayım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Görüştü. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Görüşmeden böyle bir metin gelir mi? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

daha önceki uygulamalara uygun bir şekilde, verilen bir önerge ile tasarının tümünün yeniden 
düzenlenmesi kabul edildiği için, Komisyonumuzca diğer önergeler işleme konulmadı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Önergeler görüşülmemiş!.. 
BAŞKAN — Yani, İçtüzüğün 83 üncü maddesinde açıkça ifade edilen "Komisyon öner

geleri görüştükten sonra eski metni kabul edebilir veya yeni bir metin hazırlayabilir." şartı oluş
mamış. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — önergeler görüşülmüş, nazara alınmamış... 
BAŞKAN — Sayın Başkan, devam buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

böyle bir şartın gerçekleşmesine gerek yoktur; çünkü, yeni verilen önergeyle söz konusu edilen 
maddeler birleştirilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) Ben ifade ediyorum efendim, 
siz kabul etmeyin. 

Yeni bir metin ortaya çıkmıştır, bu metni Komisyon kabul etmiştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Edemez efendim, edemez... 
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ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun)'— Böylece, komis
yonun kabul ettiği bu metin muvacehesinde, artık o söz konusu maddeler ortadan kalkmış, 
görüşülmesine mahal kalmamıştır. Tatbikat da bu yöndedir. (ANAP ve RP sıralarından gü
rültüler) v 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hiç görülmemiş bir şey... 
Değerli arkadaşlarım, bir usul müzakeresi açtık. Başkanlık, kendi usul anlayışını ve uygu

lamasının şeklini belirleyebilmek için, bazı noktaları tespit etmek, kavramak ihtiyacındadır. 
Nedir? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 4 kişi konuştu, kavrayamâdınsa, daha neyi kavrayacaksın?! 
BAŞKAN — Onu anlatmaya çalışıyorum Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen Meclisi çalıştırmamak için buraya geliyorsun! 
BAŞKAN — Ben tabiî bu gibi provokasyonlara cevap verecek değilim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Provokasyon yapan sensin. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi, huzurunuzda komisyon Başkanı buyurdu ki, 

verilen bir önerge üzerine, Genel kurulda verilmiş değişiklik önergelerinin görüşülmesine ge
rek olmadığı kararına varıldı. Bu nedenle önergeler görüşülmeden yeni metne geçildi. 

öyle mi efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Çünkü, o mad

deler, söz konusu 82 madde, 8 maddeye indiği için, artık o 5 inci, 7 nci, 17 nci, 27 nci gibi 
maddeler ortadan kalkmış bulunuyordu, adresleri yoktu. Tatbikat böyledir efendim, daha ön
ce de onun tatbikatı vardır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, burada aydınlanmak ihtiyacı duyduğumuz nokta şu
dur : Sayın Başkan... 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — İşte, anlatıyor... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın Sözat. Efendim, eğer sabırla gerçeği bul

maya çalışırsak, zaman da kaybetmeyiz, çalışmalar da tıkanmaz. Şimdi ben... 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Bütün kavgalar sizin Başkanlığınızda oluyor! 
BAŞKAN — Ne kavgası oluyor?!.. ' 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, iki tane Önerge var, birini komisyon 

kabul etmiş... 
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, ne kavgası oluyor, ben onu anlayamadım. Hayır... Benim 

Başkanlığımda şu anda ne kavgası var?! 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Rica ederim beyefendi... 
BAŞKAN — Efendim, ben de istirham ederim... 
Şimdi, yazılı olarak, usulüne uygun bir usul müzakeresi açılması istenmiş. İçtüzük, • 'usulle 

ilgili konular diğer konulardan önce görüşülür" diyor. Biz bu görüşmeyi yaptırmışız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ya oylarsın ya oylamazsın... 
BAŞKAN — Bu görüşmede karşılıklı iddialar var. Şimdi, Başkanlık kendi tutumunu tes

pit edebilmek için ve ona göre bir hususu oyunuza sunup kararınızı alabilmek için soru sorma-
mah mı yani?! (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Bunun kavgayla, bunun benim Başkanlı
ğımla ne ilgisi var? 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Dışarda konuşup gelmedin mi? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, izninizle Komisyon Başkanından bir husu

sa açıklık getirmesini istirham ediyorum, Bu birleştirmeye mütedair olan önergeye, Genel Ku
rul müzakereleri sırasında verilmiş önergeler içinde midir, yoksa Komisyon toplantısı sırasında 
verilmiş olan bir önerge midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Efendim, Ko

misyon müzakereleri esnasında bir önerge verilmiş, evleviyetle bunun görüşülmesi kabul edil
miş, bu önerge üzerinde müzakere açılmış ve neticede kabul edilmiş ve söz konusu maddeleri 
de tevhit edilmiş bulunduğu için, öbür önergelerin görüşülmesine mahal kalmamıştır. (DYP 
sıralarından alkışlar) Niçin kalmamıştır? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Genel Kurulda verilmiş olan önergeleri, 8 
kişiyle toplanan Komisyonda, tamamen bertaraf etmek mahiyetinde bir önerge verildiği için, 
bugün, bu konuyu oylamaya dahi koymadan, kanun tasarısının komisyona iadesi gerekir. (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAHATTİN ALÂGÖZ (Gaziantep) — Zaten danışıklı dövüş geldiniz buraya! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Oku da konuş, kafadan konuşma! 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, anlayamıyorum... (Gürültüler) Efendim, Sayın Daçe bir şey söylü

yor, müsaade buyurun... (Gürültüler) Ne söylediğini dinleyelim. Efendim, müsaade buyurun... 
Buyurun Sayın Daçe. (SHP ve RP sıralarından gürültüler) 
İşitemiyorum. Değerli arkadaşlarım, lütfen... Lütfen efendim... Elektriklenecek bir şey yok. 
Buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, usul hakkında konuşma, iki lehte iki aleyhte 

konuşmayla tamamlanmıştır. Sayın Şevket Kazan ve diğer arkadaşlarımızın konuşmaları usul
süzdür. Takdirinize sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, haklısınız. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, müsaade buyurun,anlatayım efendim. Bilmediğiniz şeyler 

var... Nedir?.. İki lehte, iki aleyhte konuşturduk, konuşmalar, bir kanaat oluşturacak ve Genel 
Kurulun hakemliğine başvuracak şekilde şekillenmedi. Ben sizin... 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Nasıl şekillenmedi? Bu kadar kişi konuştu... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun,.. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, bilmeden itiraz ediyorsunuz; bilen insanların da baş başa 

verip, doğruyu bulup, işi yürütmesine, sorunu aşmasına imkân bırakmıyorsunuz. Ben -sizin 
bu müdahalelerinizi bırakın- sizden önce Kanunlar Müdürüyle, Kanunlar Daire başkanıyla da 
10'ar dakikalık konuşmalar biter bitmez ne yapacağımı bir kere daha istişare ettim, önyargılı 
değilim; ama bir şeyi tespit etmeli, inanmalı, gereğinde tartışacak, savunacak kadar anlamalı-

. ' . ' • • • ' ' • . . ' • • 

yım da, ondan sonra oya sunmalıyım. 
Kanunlar Müdürü, 'oya sunma" diyor, "oya sun" diye bağırıyorsunuz;.hangisi doğru?.. 

(DYP sıralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kanunlar Müdürü karışamaz! 

i , ı • ' • • • , 
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BAŞKAN — Kanunlar Müdürü, ''ilk defa böyle bir durumla karşılaştık'' diyor. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Doğru, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, aziz arkadaşlarım, Kanunlar Müdürü diyor ki; "ilk 

defa böyle bir durumla karşılaştık. Oya sundunuz... Alınan karar sonucu ne yapacağız?" Ben 
de diyorum ki, '10 dakika ara veririz, grup başkanvekillerini davet ederiz; Komisyon Başkanını 
davet ederiz, Kanunlar Daire Başkanını alırız, bir karara varırız.' 

Ben, sizden bir şey kaçırmak ya da bir şeyi engellemek çabasında değilim. Bunları bilme-
diğiniz için, istirham ediyorum; lütfen doğruyu bulmaya çalışalım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Doğru. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bakın, beri şu anda beliren konuları arz ediyorum : 
1. İddia edilmektedir ki, Komisyon, İçtüzüğün 83 üncü maddesinin gerektirdiği biçimde 

, Genel Kurulda verilmiş ve tasarı Komisyona geri alındığında birlikte komisyona tevdi edilmiş, 
görüşülmesi gereken önergeleri görüşmedi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl görüşülmedi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Dönüyorum Sayın Başkana. Sayın Başkan diyor ki : "Bu önergeler görüşül

meden önce bir önerge verildi, denildi ki, 'bu önergelerin mahiyeti itibariyle görüşülmesi ge
rekmez, yeni bir metin oluşmaktadır." Evvela bu önerge karara bağlanmalı, bu önerge kabul 
edilirse, Genel Kurulda verilmiş olan diğer önergeler görüşülmemelidir." Değil mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Ve bu önerge görüşülüyor, kabul ediliyor... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Kabul edilme

miş sayılıyor!.. 
BAŞKAN — Ve buna dayanılarak, Genel Kurulda verilmiş ve Komisyona iade edilmiş öner

geler görüşülmüyor, öyle mi efendim?.. 
Şimdi, zapta geçen, Sayın Komisyon Başkanının ifade ve sorum üzerine teyit ettiği durum 

bu. işte şimdi, sorun, bu noktada ortaya çıkıyor. Nasıl mı?.. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyonda, Genel Kurulda verilmemiş, Komisyon toplantısı sıra

sında verilmiş bir önergeyle, İçtüzüğün yerine getirilmesi gereken, riayeti mecburî hükmü orta
dan kaldırılamaz. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) İçtüzüğe, Komisyon da uymaya mec
burdur, Genel Kurul da uymaya mecburdur. 

Şimdi, İçtüzük, "Komisyon, geri alınan tasarıyla birlikte, verilmiş -Genel Kurulda verilmiş-
önergeleri görüşür; ona göre, eski metni kabul eder veya yeni bir metin hazırlar" demekte iken, 
değerli arkadaşlarımın komisyonda verdiği önerge ve bu önergeye dayanarak, İçtüzüğün, yeri
ne getirilmesi mecburî olan bu hükmü yok sayılamaz. 

Şimdi, bu kadar açık bir aykırılık karşısında... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu metin nedir? 
BAŞKAN — Rica ederim... Şimdi hepinizin elinde İçtüzük var... İçtüzüğün 83 üncü mad

desi diyor ki : "Bir kanunun bir maddesi hakkında birçok önerge verilmiş -durum öyle- ve 
madde değişiklik önergeleriyle birlikte komisyona geri alınmışsa -durum öyle-, komisyon, öner
geleri görüştükten sonra.. "Komisyon önergeleri görüşmemiş... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Görüşmüş, nazara almamış. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüşmemiş. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Görüşmüş yahu! 
BAŞKAN — Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, bir hususu arz etmeme müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, şu son konuşmalarla ve buraya 

kadar söylediklerinizle mutabık haldeyiz. (Gürültüler) 
. BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika... Biz burada, iyi niyetle, yanlış yapmamaya çalışıyo

ruz. Her arkadaşımıza, toleransla görüşlerini anlatma imkânı tanıyoruz. Şimdi Sayın Müftü-
oğlu bir şey söylüyor, dinleyelim. 

Buyurun. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Ancak, Komisyon Başkanının ifâde ettiğine gö

re, Komisyonda bir önerge verilmiş, "öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi" denmiş ve Komis
yon bu önergeyi görüşmüştür. Anlatabiliyor muyum Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Tabiî... Onu ifade ettim Sayın Müftüoğlu. . « 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bu önerge kabul edildikten sonra, öbür önerge

lerin görüşülmesine gerek kalmamıştır. 
Somut bir örnek vereyim : Bir önergeyle diyelim ki, 5 inci maddenin metinden çıkarılması 

talep ediliyor. Bu önerge kabul edilirse, tekrar o 5 inci madde üzerinde verilmiş olan diğer öner
geler görüşülebilir mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, bakınız, burada bir takdim -tehir olayı var. Nasıl?.. Genel 
Kurulda müteaddit önerge verilmiş ve tasarı geri alınmış; İçtüzük -tekrar tekrar okuduğum 
şekilde- diyor ki : "... geri alınmışsa, komisyon, önergeleri görüştükten sonra..." 

Şimdi, buyurduğunuz, komisyonda verilen önergeyi ve o önergenin öncelikle görüşülmesi 
istemini ve onun kabul edilmiş olduğunu anladım, ve ifade ettim; ama, burada İçtüzük hük
mü, uygulama bakımından, zaman olarak da, hukukî icap olarak da, o önergeden önde geli
yor, takdim ediyor, tekaddüm ediyor. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Hayır efendim, öncelik ve ivedilikle görüşülme
si istemiyle verilmeş önerge, diğer önergelerin önüne geçemez diye bir kural yok ki. 

BAŞKAN — Şimdi değerli arkadaşlarım, şunu sorabilir miyim : Şimdi, bizim İçtüzüğü
müzün uygulamada, yürürlükte bulunan hükümlerini herhangi bir platformda, herhangi bir 
çalışma esnasında, herhangi bir arkadaşımız, değiştiren ve onu uygulamadan kaldıran bir önerge 
verse, o önerge, İçtüzük hükmünü ortadan kaldırır mı? Bunu lütfeder misiniz? Zatı âliniz de 
hukukçusunuz... soruyorum... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Komisyon gündemine hâkimdir Genel Kurul da 
gündemine hâkimdir. Komisyonda bir önerge verilmiş; öncelik ve ivedilikle görüşülmüş... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 
masaade eder misiniz? 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Komisyon ve Genel Kurul gündemini kendisi ta
yin eder. 

BAŞKAN — Ama benim samimî olarak aydınlatamadığım nokta şu : Şimdi İçtüzük her
hangi bir yoruma ya da herhangi bir alternatife yer vermeyecek açıklıkta diyor ki : birden çok 
önerge varsa ve tasarı geri alınmışsa, Genel Kurulda verilen önergeler komisyonda görüşülür." 

Şimdi, bu, riayeti mecburî bir hüküm değil mi? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Nereden çıkıyor o? 
BAŞKAN — Efendim, bakınız, tçtüzük' 'görüşülür'' diyorsa, nereden çıkaracağız başka! 

İçtüzükten çıkıyor!.. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim bir dakika... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Bir dakika 

efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

lütfeder misiniz?.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Komisyon, gündemini kendi tayin eder; Genel 

Kurul da kendi tayin eder. Komisyonda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için bir önerge veril
miş, müzakere edilmiş, oylanmış, kabul edilmiş... . » • - • ' . • 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan... w 

BAŞKAN — Efendim, bakınız, benim anlayışımı arz edeyim : Ben Komisyon başkanı ol
saydım, böyle bir tereddüte ya da tartışmaya ya da riske meydan bırakmamak için -belki biraz 
zaman harcar ama- bu maddeye uyardım. Şimdi biz, ortada, bir tereddütte kalmıyor muyuz? 
Nedir tereddüt? Diyor ki: Değişiklik önergelerini komisyon görüşür, ama kabul eder ama red
deder, serbesttir. 

Soruyorum, "görüşmedik" diyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Bir dakika efen

dim... Rica ederim... Sayın Başkan... (Gürültüler) 
BAŞKAN — "Niye görüşmediniz?" diyorum;" o sırada bir önerge verildi" diyor. 
Şimdi ben size soruyorum : Geçen dönemden bu yana, yıllardır uğraştığımız ve nice gün

lerimizi alan, onca uğraşa rağmen İçtüzüğün bir maddesini değiştirebiliyor muyuz?! Değiştire
miyoruz. Peki, bir önergeyle, komisyonda İçtüzüğün bir maddesini değiştiren durumu nasıl 
oluştururuz?! (Gürültüler) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başka
nım, müsaade eder misiniz... Sayın Başkanım... 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 64 üncü maddesi 
var... 

Orada usul müzakeresini tarif etmiş, bunu da uygulamışız. Nasıl usul müzakeresi olacağı 
64 üncü maddede tarif edilmiş. Niye bu usule uymuyorsunuz? Oylayın bitsin. 

BAŞKAN — Evet efendim, şimdi onu yerine getirmek için... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Başkanım, mü

saade eder misiniz?.. 
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BAŞKAN — Efendim bir dakika... 
Sayın Bakan biraz acil bir ifadeyle, bana görevimi hatırlattı! Şimdi, Başkanın bir şeyi oy

laması için, bir kanaat edinmesi ve bu kanaatin lehinde, aleyhinde karar alması gerekir; karar 
oluşturmak için Genel Kurulun oyuna başvurması gerekir. 

Şimdi Başkan, kendisi, kanaatini oluşturamamışsa, neyi önerir?!. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya)—Usul müzakeresi açtınız; 2 lehte, 2 aleyhte 
konuşuldu. Oylama yapmanız gerekir. 

BAŞKAN — 64 üncü madde, ayrıca... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun arkadaşlar, bağırmakla bir şey olmaz. Demin bir konuyu açıkça söyle

dim. Kanunlar Daire Başkanına sordum; dedi ki, "Efendim, bu önerge bir şey getirmiyor ki, 
lehinde, aleyhinde karar alasınız. Siz bir tavır koyacaksınız. Başkanlığın uygulaması..." Baş
kanlık bir uygulamada bulunmadı. Bulundum mu? Bulunmadım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bulunacağım uygulamayı oluşturabilmek ve yanlış yapmamak için, arkadaş
larla istişare ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Dolayısıyla, bu aşamayı tamamlamadan, bir şeyi oylamam mümkün değildi. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

bir dakika müsaade eder misiniz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Muhalefet şehrinde hiç böyle bir şey var mı? 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Usul müzakeresi açmadan evvel kullanabi

lirdiniz. 
BAŞKAN — Efendim... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Usul müzakeresi açtınız, gereğini yapa

caksınız. • f 
BAŞKAN — Onu da arz edeyim... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan... 

ı BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
YAHYA USLU (Manisa) — Sayın komisyon Başkanına söz verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Kime söz vereceğimi bilirim, herkese veriyorum; merak etmeyin. 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

bana söz vermeyecek misiniz? 
BAŞKAN — Veririm efendim. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Lütfen bana ba

kın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun... 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 
bir cümle okuyayım, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Müsaade boyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, niçin usul müzakeresi açmadan bu konuda bir görüş belirtmedim? 

Tereddütteydim. Ne idi tereddüdüm? Gelen yazıda... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
JCAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, raporda başlangıçta var... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz, bir cümle söyleyeceğim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — "Genel Kurulda verilen bütün önergeler Komisyonumuzun 

12.3.1993 tarihli toplantısında, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın da katılmasıyla incelenmiştir" de
mektedir. Arka sayfasında da "Yapılan bu yeni düzenleme sırasında, tasarının Genel Kurulda 
görüşülmesi sırasında verilen önergeler, Komisyonumuzca işleme konulmamıştır" demektedir. 
Bundan daha güzel bir ifade olur mu? Sen daha neyi anlatıyorsun?! 

BAŞKAN — O söylediğiniz şeyi, daha sabahleyin okudum, altını da kırmızı kalemle çiz
dim, yanma da yıldız koydum, Bak, burada da var. Onu ayrıca... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu rapora muhalefet şerhi var mı? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman neyi tartışıyoruz? (ANAP ye RP sıralarından gü

rültüler, "yerine otur" sesleri) Komisyon raporu burada, Komisyon raporuna muhalefet yok. 
Sen orada kimi savunuyorsun? Meclisi çalıştırmak istemiyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz çalışalım mı istiyorsunuz, çalıştırmak istemiyor musunuz?! 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Ben size söylüyorum... 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Sözat, bir dakika efendim. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 10 dakika ara ve

receğinizi söylediniz. • . . ' 
BAŞKAN — Vereceğim. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Efendim, Meclis meşgul oluyor. 

Şu 10 dakika arayı veriniz lütfen; grup başkanvekilleriyle bir araya geliniz. Burada yarım saat 
geçti... Lütfen onu yapalım. 

BAŞKAN — Haklısınız; ama, arkadaşlar bir şey sordukça veya bir şey söyledikçe veya 
Başkanı suçladıkça, ister istemez cevap vermek zorunda kalıyorum. 

Şimdi, niçin usul müzakeresini açmak ihtiyacını hissettim. Değerli arkadaşlarım, bakın, 
Sayın Genc'in itiraz ettiği noktayı tespit etmişim... Burada bir açıklık yok. Burada diyor ki, 
"Genel Kurulda verilen bütün önergeler, Komisyonumuzun 12.3.1993 tarihli toplantısında Devlet 
Bakanı Şerif Ercan'ın katılmasıyla incelenmiştir." 

Bunu, Sayın Korkmazcan, konuşmasında söyledi; sonra, bunun bir çelişki ifade ettiğini 
iddia ederek şunu da söyledi : "komisyon raporunda başlangıçta böyle söylenmekle birlikte, 
sonunda, yapılan bu yeni düzenleme sırasında, tasarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında 
verilen önergeler, Komisyonumuzca işleme konulmamıştır denilmektedir." 
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Bu ikisi, birbirini nakzeden, yani... 
ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Nakzetmez Sa

yın Başkana 
BAŞKAN — Yani, tenakuz arz eden bir ifade olduğu için, Sayın Korkmazcan iddia etti 

ki, İçtüzüğün 83 üncü maddesinin gerektirdiği işlem yapılmamıştır. 
Ben bunu birine sormak mecburiyetindeyim. Kime sorarım?.. Komisyon Başkanına sora

rım. Komisyon Başkanına sorduğum zaman da, Komisyon Başkanı, bu işlemin değişik şekilde 
yapıldığını söyledi; tartışma buradan doğdu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSANSARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. , 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

biraz evvel bir teklifte bulundunuz. Şimdi, anlıyorum ki, bir kavram kargaşası içindeyiz. Otu
rumu 10 dakika tatil edelim, buyurun, görüşelim; hangimiz haklıysak, o çıksın ortaya. Bu şe
kilde herkes konuşursa, gerçeği bulamayız Sayın Başkan. Lütfen, burada... 

BAŞKAN — Sayın Başkan... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Efendim, ben 

sizin teklifinize katılıyorum; buyurun görüşelim. 
BAŞKAN — Sayın Başkan, itiraz konusu iddialar hususunda zatı âlinizin Komisyonda 

cereyan etmiş işleme dair ilaveten yapacağınız bir açıklama var mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Söylüyorum efen

dim. Burada açıkça yazıyor; "Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve tasarı hakkında 
Genel Kurula verilen bütün önergeler, Komisyonumuzun 12 Mart 1993 tarihli toplantısında 
Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın da katılmasıyla incelenmiştir." 

Ne olmuştur?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Olmaz... Olmaz... 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Efendim, mü

saade buyurun. \ 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım müsaade buyurum, Sayın Başkan açıklamasını tamam

lasın, lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — ... İncelendik

ten sonra, verilen önergeler müteaddit maddeleri birleştirdiği için, 8-10 madde birleştirilerek 
yeni bir madde ortaya çıktığı için ve bu önerge de Komisyonca kabul edildiği için, bundan son
ra... (Gürültüler) 

YUSUF NAMÖĞLU (İstanbul) — Anayasa Komisyonu, İçtüzüğe de by-pass yapmış! • 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Arkadaşlar, lütfen... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Bunlar incele

nerek komisyonca müzakere açıldıktan ve komisyonumuzca oylanarak kabul edildikten sonra, 
artık 5, 6, .7, 8, 9 uncu maddelerin bir madde halinde birleştirilmesi kabul edildikten sonra 
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S inci madde kalmamıştır ki onu komisyon tekrar değerlendirmeye kalksın. O bakımdan, son 
fıkra bir çelişki değildir; sadece bir izahtır ve gerçeği ortaya koymaktadır. Çelişki yoktur Sayın 
Başkan. „ 

- Eğer tensip buyurursanız, buyurun 10 dakika ara verin, içeride görüşelim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, bunu bastırıp buraya getirmişsiniz. Ko

misyon kabul etmiş, buna "doğru, demiş; daha bundan sonra burada bunun usul müzakeresi 
olur mu?! (ANAP sıralarından gürültüler) 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, size de söz vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, biraz önce zabıtlara geçen bir ifade

niz vardı. Bu olayı bir sonuca bağlayabilmek için Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü yetkilile
riyle de konuştuğunuzu söylediniz... 

BAŞKAN — Konuştum efendim... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Onlarin da mütereddit olduğunu, bu oylamanın ya

pılmasının doğru olmadığını ifade ettiklerini zabıtlara geçirdiniz; bu ifadelerinizden sonra da, 
Sayın Hükümet Temsilcisi ve Sayın Komisyon Başkanı da sizin biraz önce bir formül bulmak 
için yaptığınız öneriye de iştirak ettiler, yani, bir ara verelim, kendi aramızda tartışalım diye... 

Buradaki tartışmalarla bir sonuca varamayacağımıza göre, gruplar, sizin önerinize ve Sa
yın Hükümet Temsilcisinin ve Komisyon Başkanının, sizin önerinize katılmalarına katıldığımı
zı arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Karakaş. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Komisyon bu konuyu bir karara bağla

mış, Başkanlık da bunu kabul etmiş, çalışmış basılı hale getirmiş ve bu, burada gündeme gir
miş. Ancak, Kanunlar Müdürünün de mütereddit olduğu konusu... (Gürültüler) Çünkü onlar, 
bunu basılmadan inceliyorlar, gündeme almadan inceliyorlar. Buna rağmen... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Olur mu, herkes yalan mı söylüyor?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, arkadaşımız görüşlerini ifade etsin. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — ... Buna rağmen, usul tartışması açtınız. (Güzel... O 

da 35 dakika önce bitti; ama, usul tartışması devam ediyor) Diyorsunuz ki; "Benim kanaatim 
oluşmadı." Olabilir. Burada bir Genel Kurul var; o zaman, bunu Genel Kurula takdim edersi
niz. Genel Kurulun kanaati belirir. 45 dakikadır bu usul tartışması devam ediyor... Lütfen bu
nu bitirelim artık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Topçu. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, burada açılmış olan 

usul tartışması ve Komisyonda yapılmış olan muamelelerin tartışılması bir zorlamadır. Farz 
ediniz ki, böyle bir sebeple değil de, Komisyonda verilen bir önerge, başka bir sebeple verilen 
bir önerge, Komisyon Başkanı tarafından hiç dikkate alınmamıştır ve bu da Komisyon metni
ne yazılmıştır. Komisyonda, farz edin ki, -değil ama- bir hata yapılmış olsa bile... 
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*. YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Genel Kurulu ilgilendiren önergeler var.. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin, herkes istediğini rahatça söylesin. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Komisyonda yapılan hatanın tartış

ma yeri ve neticeye bağlanma yeri burası değildir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Burası, burası... ' 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Burada sadece komisyon raporu

nun kabul edilip edilmeyeceği meselesi oylanır; kabul ediliyorsa üzerinde işlem yapılmaz. Bi
naenaleyh, Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanı veya Kanunlar ve Kararlar Müdürünün yoru
mu da doğru değildir. Zatı âlinizin, "Efendim komisyonda usul hatası yapılmış" şeklinde Ko
misyona burada talimat verir gibi bir karar alınması usulümüze aykırıdır. O bir komisyon işi
dir. Nitekim başka bir maddede der ki," Komisyona 45 gün içerisinde kendisine gelen yasala
rın görüşülmesi lazım"; ama görüşmediği zamanda Genel Kurula iner. 

Şimdi dönüp de, "Siz içtüzüğün bu hükmünü çiğnemişsiniz, 45 gün içinde görüşmemişsi
niz; biz bu Mecliste görüşürüz" diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. (ANAP sıralarından "Ne alakası 
var?" sesleri, gürültüler) Binaenaleyh eğer varsa, komisyondaki bir hatayı burada düzeltemez
siniz; çünkü burada sizin söylediğiniz husus, belki yorum. Siz diyorsunuz ki, "içtüzüğün 83 
üncü maddesine göre bir işlem yapılması, sonra komisyonun bunu yeniden tanzim edip etme
yeceğine karar vermesi lazım." 

BAŞKAN — Tabiî, onu ben demiyorum Sayın Topçu, önergeyle diyorlar yani. 
: . " ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yani, yorum... öyledir... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — 10 dakika ara 
verelim bitirelim bu işi efendim. • >' • ' 

BAŞKAN — Vereceğiz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Şimdi, Komisyon Başkanı, "Biz bu 

önergeleri aldık, bunları inceledik; ama, bu sırada bir önerge geldi, bu önerge kabul gördü" 
diyor. Şimdi, tüzük gereği, bir önerge kabul gördüyse, öbür önergenin oylanması da söz konu
su olmaz. Binaenaleyh, diyelim ki, burada bir hata var; -yok ama, diyelim ki var- onun düzel
tileceği yer, Genel Kurul diğil, Eğer Komisyon böyle bir hata yaptığını kabul ediyorsa, bunu 
komisyonda düzeltir. Eğer, Genel Kurul, "hayır biz bu haliyle kabul ediyoruz" diyorsa, netice 
itibariyle Komisyonun Genel Kurula getireceği kararlar istişarî mahiyettedir. Esas olan,, kanu
nun burada yapılmasıdır. 

Binaenaleyh, bu hususlar madem gözden kaçmıştır usul gereğince dışarıda görüşmeye ge
rek yoktur. Burada Komisyon Raporunun oylanması gerekir. (DYP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) • • • " ' " . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, müsaade edermisiniz? içtüzük hü

kümlerini Başkanlık tatbikle mükelleftir. Ara vermeye lüzum yok. Bu, açık beyanlarla ortaya 
çıkmıştır; Komisyon Başkanının beyanlarıyla anlaşılmıştır, içtüzüğümüzün bu ihlâli karşısın
da zatı âlinizin yapacağı tek şey, önergeleri, tasarıyla birlikte Komisyona iade etmekten ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkürederim. 
Değerli arkadaşlarım, sayın grup başkanvekillerini ve Sayın Komisyon Başkanını davet edi

yorum ve birleşime 10 dakika ara veriyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 
Kapanma Saati : 22.28 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 23.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Feridun Pehlivan (Bursa) 

. . — i — — - 0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Komisyona geri verilen bir kanun tasarı veya teklifinin komisyonda yeniden görü

şülmesi sırasında, geri verilmeden önce verilen önergelerin kornişonda görüşülme durumu hak
kında (Devam) 

BAŞKAN —' Çalışmalarımıza bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Genel Kurulda verilmiş değişiklik önergeleriyle birlikte Komisyona geri gönderilmiş bulu

nan tasarı üzerindeki ve Komisyon tarafından düzenlenmiş son rapor hakkındaki, lehte, aleyhte 
usul müzakereleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

Başkanlık, yapılan bu müzakereler ışığında, tasarının 3 üncü maddesinden itibaren görü
şülmesine devamını uygun bulmuştur. 

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

6. —Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221 ve221'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik kapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Şimdi 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasın

daki "Bakanlar Kurulu Karan" ibaresi "Genel Kurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üze
rine Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Başbakanın onayı" şeklinde; aynı Kanunun 78 inci 
maddesinin Birnici fıkrasındaki "Büyük Erkâni Harbiye Riyasetinin Muvafakati ve Millî Mü
dafaa Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti Kararıyla" ibaresi "Genel Kurmay Baş
kanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Başbakan'ın onayı 
ile" şeklinde; 18.5.1959 tarihli ve 7279 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birici fıkrasındaki "İc
ra Vekilleri Heyetinin" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Millî 
Savunma Bakanlığının" şeklinde; aynı kanunun 9 uncu maddesindeki "İcra Vekilleri Heyetince" 
ibaresi "Millî Savunma Bakanlığınca" şeklinde ve son satırdaki "Talimatname ile" ibaresi 
"yönetmelikle" şeklinde; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesindeki "ile 
Başbakanın onaylayacağı kararname" ibaresi madde metinden çıkarılarak yerine "onayı" 
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kelimesi ilavesi şeklinde; Aynı Kanunun 124 üncü maddesindeki "Bakanlar Kurulu Kararı" 
ibaresi "Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı" şeklinde, 17.11.1983 tarihli 
ve 2955 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "Genel Kurmay Başkanlığının önerisi üzerine 
müşterek kararla" ibaresi "Genel Kurmay Başkanının onayı ile" şeklinde; aynı Kanunun 12 
nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Genel Kurmay Başkanlığının önerisi üzerine müşterek 
kararla" ibaresi "Genel Kurmay Başkanının önerisi üzerine Millî Savunma Bakanının görüşü 
ve Başbakan onayı ile" şeklinde 10.6.1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu Kararı ile" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Millî Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan 3 üncü ve müteakip maddelerin Ko
misyona geri verilmesini öneren bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonunca geri çekilen ve Genel Kurulun gündemine 221'e l'inci Ek Sıra Sa

yısıyla yeniden gelen, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının" maddeleri itibariyle düzenleniş tarzına bakıldığında değişik ko
nular, düzenleyen ve birbiriyle alakalı olmayan kanun ve maddelerinde yapılmak istenen deği
şikliklerin bir madde içerisinde toplandığı görülecektir. 

Zira tasarının 3 üncü maddesinde yer alan konulardan bazıları; "Askerlik Kanunu", 
"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu", 
"Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu", 
Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Kanunu" olup, mahiyet itibariyle dü

zenledikleri konu ve alanlar aynı bilgi ve istikrarı gerektirmektedir. 
Keza, tasarının 4 üncü maddesiyle; 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları, 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ' 
Şeker Kanunları; 
5 inci maddesiyle değişiklik yapılmak istenilen Basın tlan Kurumu Kanunu, Sayıştay Ka

nunu, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalele
re Katılması Hakkındaki Kanun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu, Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun, Kamu İktisadi Teşüb-
büsleri ve Güney Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin adlaçı hepinizin kafalarında farklı çağrışımlar yapmaktadır. 

6 ncı maddesiyle; Belediye Kurum ve Güvenlik Görevlileri, T.C. Emekli Sandığı, Dernek
ler, Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının Devlet Memurları, Sosyal Sigortalar, Türk Soylu Ya
bancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbesetçe Yapabilmeleri ve Bağ-Kur Kanunları 
birbirleriyle ne kadar alakalıdır? 

7 hci maddesiyle, bazı maddelerinde değişiklik yapılmak istenilen Karayolları, Devlet Su 
İşleri Kuruluş Kanunlarıyla, Petrol, Büyükşehirlerde İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini, 
meslekî teknik öğretim okullarının döner sermayeleri, yükseköğretim kurumları, yatılı ve burslu 
okutulan öğrencilerin burs ve harçlıkları, Türk Tabipler Birliği, orman, ceza ve tevkif evleri, 
liman inşaatı, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri, sağlık kurumları, yem 
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kanunlarının muhtelif maddelirinin yer aldığı bir madde içinde düzenlenen alan ve konular 
itibariyle farklı olduğu kadar, detaya inildiğinde madde bazındaki farklılıklar daha da ilgisiz 
konuların bir araya toplandığını ortaya koymaktadır. 

Bu kadar çok ve farklı konuların bir madde içine konularak değiştirilmesine çalışılması, 
pratik itibariyle hoşgörülebilir ve hatta İçtüzük hükümleri muvacehesinde hîle-i seriye olarak 
düşünülmüş olabilir. Ancak bu uygulamanın kürsü ve söz hürriyetini ortadan kaldırmaya dö
nük olduğu kuşkusuzdur. Ne yazık ki tasarı ve teklifleri Anayasaya aykırılık yönünden incele
mekle görevli komisyon Anayasaya aykırı düzenleme yapmıştır. 

tnsan Hakları Bakanlığını kurmaya çalışan, insan haklarının müdafii kesilen iktidarın Ana
yasa Komisyonu, insanın, hele milletvekilinin en tabiî hakkı olan konuşma hürriyetini ortadan 
kaldıracak düzenleme yapmaktadır. 

Yüce Mecliste müzakereleri devam eden tasarı veya teklifin komisyonca geri alınması, tes
pit edilen hatanın düzeltilmesi, noksanlığın giderilmesine matuftur. Burada komisyon iyileş
tirmek amacıyla değil, milletvekillerinin tabit hakkı olan konuşma hürriyetinin kısıtlanması 
gibi bir suiniyetle hareket etmiş ve uzak yakın ilişkisi olmayan, alakasız kanunları bir madde 
içinde toplamıştır. Bu Anayasa ve îçtüzük hükümlerine aykırıdır. 

Yüce Meclisin kürsüsünden hâkimiyetin ve egemenliğin aslî sahibi milletin temsilcilerine 
söz hakkı verilmemesi, tasarıya konu olan ve herbiri ayrı bir hizmet alanını düzenleyen kanun
ların Anayasa Komisyonunca birleştirilerek maddelestirilmesinin usul açısından Anayasanın 
25, 26 ve 88 inci, İçtüzüğün 86 ve 88 inci maddelerine, tasarının da bütünü ve esası itibariyle 
Anayasanın 6, 8, 14, 104, 112, 117, 119, 120, 121, 122 ve 134 üncü maddelerine aykırı olduğun
dan, tümünün yeniden gözden geçirilmek üzere tasarının 3 üncü ve müteakip maddelerinin 
komisyona geri çekilmesini arz ederiz. 

Uluç Gürkan Oğuzhan Asiltürk 
CHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Malatya 
Ülkü Güney Mustafa Kalemli 

ANAP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 1İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Efendim, biz 

bu tasarıyı komisyona geri alamayız. Çünkü, İçtüzük hükümleri, sadece 1 defa komisyonun 
geri almasına mesâğ vermektedir. O itibarla, Komisyonumuzun hiçbir surette geri alma yetkisi 
yoktur. 

Arz ederim. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Böyle önerge olur mu? 
BAŞKAN— Böyle önerge olur; çünkü, Sayın Başkanın ifade buyurduğu... (DYP sırala

rından "Allah belanı versin" sesi) 
Efendim, dinleyelim de, hep beraber öğrenelim; yani, 'Allah belanı versin" demekle bir 

şey olmaz. O, o demek, biliyorum ben... 
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Sayın Başkan diyor ki, bu önerge, içtüzüğün ifade ettiği gibi, bir tasarının komisyona ia
desi 1 defaya mahsus olduğu, 2'nci defa yapılamayacağı cihetle, işleme konulamaz; böyle diyor. 

Yanlış diyor. Neden? Komisyon isterse, oylamadan, oylanmadan, doğrudan geriye alın
ması 1 defaya mahsus ve buyurdukları gibi; o şekilde doğru; ama İçtüzüğün 88 inci maddesini 
okuyanlar, oylamak suretiyle milletvekillerinin böyle bir önerge verme hakkının ve geri alın
ması imkânının bulunduğunu bilir, bilmeyenler öğrenir! (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Başkan, ifade buyurduğunuz, malumu âliniz, komisyonun istemi üze

rine ve oylamasız; 1 defa... Bu İçtüzüğün 88 inci maddesine göre verilmiş bir önergedir. 
Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

biz önergeye katılmıyoruz. Ben diyorum ki, esasen komisyonun geri isteme yetkisi de yoktur; 
ancak Genel Kurulun buna karar vermesi mümkündür. Hükümet dahi gündeme girmiş bir ta
sarıyı geri alamaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Hükümet ve Komisyon önergeye katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Önergenin oylanmasından önce, bir önerge var; arz ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Komisyon iade önergesinin uyanmasından önce yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

. . ' • ' - ' 

Yusuf Pamuk Mustafa Kılıçaslan 
İstanbul Sakarya 

Mehmet Seven İsmail Sancak 
Bilecik İstanbul 

Abbas Inceayan Refik Arslan 
Bolu Kastamonu 

Faruk Saydam Adem Yıldız 
Manisa Samsun 

Mustafa Balcılar M. Rauf Ertekin 
Eskişehir Kütahya 

Şimdi, önce, bu önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin salonda bulunup bulun
madıklarını arayacağız. 

Sayın Yusuf Pamuk.. Burada. 
Sayın Mustafa Kılıçaslan... Burada. 
Sayın Mehmet Seven... Burada. 
Sayın İsmail Sancak... Burada. 
Sayın Abbas Inceayan... Burada. 
Sayın Refik Arslan... Burada. ' 
Sayın Rauf Ertekin... Burada. 
Sayın Faruk Saydam... Burada. 
Sayın Mustafa Balcılar... Burada. , 
Sayın Adem Yıldız... Burada. 
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II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama işlemine başlıyoruz. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, görüyorsunuz çoğunluk var; daha yeni 

yoklama yaptık. Milletin parasına yazık değil mi; bu kadar memur burada çalışıyor, elektrik 
yanıyor; milletimiz fakir. Haram para alıyorsunuz, bu parayı çoluğunuza çocuğunuza yediri-
yorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz yoklamaya başlayalım. 
(Yoklama yapılmaya başlandı) 
BAŞKAN — Sayın Hasan Dikici?.. Yok. ' 
Sayın Ahmet Dökülmez?.. Yok. 
Selahattin Karademir?.. 
Teessüf ediyorum. 
Sayın Karademir burada. 
SELAHATTtN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Dışarıda konuşuruz. 
BAŞKAN — Her yerde konuşuruz canım; ama terbiyeli konuşuruz. 
SELAHATTtN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Adaletli konuşuruz, insanca konu

şuruz, demokrasi içinde konuşuruz. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Adalet sizde nerede? 
BAŞKAN — Bir arkadaşa, bir milletvekiline ve bir Başkana sahtekâr denilmez. Sevdiğim 

bir arkadaşımsınız, hemşerimsiniz, üzüldüm. Onun için esef ediyorum. 
Sayın Recep Kırış?.. 
Sayın Ökkeş Şendiller?.. Yok. 
(Yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklamaya sonradan katılan arkadaşlarımız, adını, so

yadını, seçim çevresini gösterir imzalı bir pusulayı, lütfen Başkanlığa göndersinler... 
Pusula göndermeyen arkadaşım var mı?.. Bulunmadığına göre, yoklama işlemi bitmiştir... 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

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

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

BAŞKAN — Okunmuş bulunan değişiklik ve Komisyona iade önergesine Komisyon ve 
Hükümet katılmadıklarını bildirmişti. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

3 üncü madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hasan Korkmazcan; şahıs
ları adına, Sayın Halit Dumankaya, Sayın Seyfi Şahin, Sayın Engin Güner, Sayın ,Hüsnü Do
ğan söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Şimdi, ilk sözü, Anavatan Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Hasan Kork-
mazcah'a veriyorum. 

Buyurun Sayın, Korkmazcan. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, yoktu ki burada... 
CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Geçen hafta itiraz ediyordunuz; muhalefetten 3 kişi 

oturuyor... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Arkana dön d& bak... 
Sayın Başkan^ sana değil bu laf, hatibe... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (benizli) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; bizim bu akşam, muhalefet olarak Genel Kurulda... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, burada madde üzerinde söz alan yoktu; öner

ge oylandı. O zaman, neye istinaden önergeyi oyladınız? Yani, bir madde üzerinde gruplar ve 
şahıslar konuşur, ondan sonra müzakereler tamamlanır, sonra da önergelere geçilir. Siz öner
geyi oyladınız, ondan sonra madde oylanır; başka önergeler varsa onları oylanır, onları oyla
manız lazım... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Daha önerge oylanmdı... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Oylandı işte... Yani, burası dingonun ahırı değil beyler!.. 

(ANAP, RP VE CHP sıralarından gürültüler) Burada bir İçtüzük var... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Kamer lafını geri alsın.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yani bu Sayın Milletvekili mi Meclisi çalıştırmak isti

yor, biz mi istiyoruz?!. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sen istemiyorsun!.. 
BAŞKAN — Allah için, vicdan İçin söyleyin yani!.. (ANAP sıralarından "sözünü geri 

alsın" sesleri, gürültüler) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, Sözünü geri alsın. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sayın Bşakan, çalıştırmıyorsunuz Meclisi! 
BAŞKAN—Yaa!.. Ne yapıyorum çalıştırmıyorum?! 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sabahtan beri bir yasa geçiremedik. Çalşıtırmamak için 

hâlâ direniyorsunuz! 
BAŞKAN — Allah Allah! Yapma canım!.. Direniyorum!.. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Tabiî direniyorsunuz! 
BAŞKAN — Beyefendi, sayın milletvekili, aziz arkadaşım, ben grup sözcüsünü kürsüye 

davet ettim. Sayın Genç, hepinizin gözü önünde, benim yanlış yaptığımı söyledi. Ben ne yap
mıştım? Komisyona geri verilmesini öneren bir önergeyi oylamıştıni. Geri verilmediğine göre, 
neye karar vermişti Yüce Meclis? Görüşülmesine! Görüşülmesinde ne yapılır? Gruplara ve şa
hıslara söz verilir. Grupları ve şahısları adına söz isteyenleri açıkladım, arkadaşımı davet et
tim. Yani, neresinde direnmiştim, neresinde engellemişim?! Ama bir şeyi söyleyeyim; "Dingo
nun ahırı değildir" lafını da kimse yutmaz! Mefhumu muhalifinden" şu anda siz burayı din
gonun ahırına çevirdiniz değildir demeye gelir. Bunu size anlatmak istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onu sen anladığın gibi anla... 
BAŞKAN — Gayet tabiî... Yani, ben şimdi, "Kamer Genç deli değildir" dersem, ne de

mek bu?.. Haline bakarsan deli gibi; ama değildir. Bunlar kelime oyunları... Hepinizi tenzih 
ediyorum ve bu gibi şeylerle, Yüce Meclisin saygınlığını lütfen gölgelemeyelim diyorum. 
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tzin verirseniz, şimdi Anavatan Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Hasan Korkmaz-
can konuşmasına başlasın. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli miletvekili arkadaşlarım; 

bizim, bu akşam, bazı arkadaşlarımızın itirazıyla karşılaşılan muhalefet anlayışımız, muhale
fet üslubumuz, aslında, Yüce Meclisi ve milletveiklliği kurumunu savunmaktan ibarettir, baş
ka bir amacımız yok. 

Bazı arkadaşlarımın, bütün dünya parlamentolarında ve yetmiş yıldan beri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde, muhalefet milletvekillerinin kullana geldikleri usul içindeki, tüzük için
deki çalışma metotlarımızı başka türlü yorumlamasını yadırgıyorum. Bunlar yanlıştır. Bazı ar
kadaşlarımız tepkilerini bu yüce çatıya yakışmayacak üslupla dile getiriyorlar; onları da, daha 
salim düşündükleri zamanda tutanakları gözden geçirip, kendi sözlerini kendilerinin değerlen
dirmelerini istirham ediyorum. 

Biz neyi savunuyoruz değerli arkadaşlarım; Milletvekillerinin ve grupların kanun tasarıla
rı veya kanun teklifleri üzerinde önerge verme hakları vardır. Bu önergeler, gerek konunun Ge
nel Kurulda görüşüldüğü safhada, gerekse daha önceki bir safhada, gündeme girdiği bir saf
hada verilebilir ve parlamenterin onurunu savunacak yegâne müessese de, önerge verebilme 
hakkıdır. Akşamdan beri bütün açıklığıyla savunagetdiğimiz hak budur. 

Anavatan Partisi Grubu, Refah Partisi Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve bağım
sız arkadaşlarımız, bu kanun tasarısı, daha önce Yüce Mecliste görüşülürken, her madde üze
rinde dörder adedi geçmemek üzefe önerge vermişlerdir. Bu, gruplarımızın İçtüzükten doğan 
haklarıdır. Şimdi, bu önergeler, 10 Martta yapılan Genel Kurul toplantısı sırasında, Anayasa 
Komisyonu tarafından henüz görüşülmemiş maddelerle birlikte Komisyona geri alınmıştır. Bu 
da Komisyonun hakkıdır, almışlardır; ama Komisyonda bu önergelerle ilgili olarak içtüzüğün 
amir hükümlerine rağmen, hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu gerçek, bugün, benim usul hakkın
daki konuşmalarım sırasında dile getirildiği gibi, elinizdeki Komisyonunu son raporunda da 
açıkça görülmektedir. Daha da ötesi, Sayın Oturum Başkanımızın Komisyon Başkanına yö
nelttiği sorularla da bu husus açığa çıkmıştır. Yüzden fazla önerge, hiçbir işleme tabi tutul
maksızın, Anayasa Komisyonunda ortadan kaldırılmıştır. Bu, Meclis iradesine vahim bir sal
dırıdır; bu, Anayasa dışı bir saldırıdır. Bu konuda hassasiyet göstermemiz niye kınanıyor? Bir 
milletvekili kendi önergesi hakkında, içtüzüğün açık hükümlerine rağmen, hiçbir işlem yapıl
mazsa, kendi milletvekilliği hakkını ve onurunu savunmazsa, Parlamentonun hangi işlevine 
katılımda bulunabilir!. Üstelik bu kanunun macerasını biliyorsunuz... 

Daha önceki müzakereler sırasında da ifade ettik, buradaki muhalefet açıklamamızda da 
ortaya koyduk; bu kanun.tasarısı Anayasaya aykırıdır, hukuk tekniğine aykırıdır. 

Anayasaya aykırılığı bir yönden değil... tik iki madde üzerinde konuşan arkadaşlarımızın 
dile getirdikleri çok değişik yönler itibariyle Anayasaya aykırılığı söz konusudur; başta da şu
dur : Bir kanun, Anayasaya göre ve hukukun temel prensiplerine göre, objektif olarak, kalıcı 
kurallar koymak amacıyla Meclislerden çıkarılır. Bir kanun, kişiler arasındaki siyasî kavgaya 
alet olarak çıkarılmaz. Kanunları, eğer kişisel kavgaların aracı olarak çıkaracak olursanız, mil
letin temsilcisi olan parlamentoları, birtakım siyasî kavgaların figüranı haline düşürürsünüz. 
Burada da savunduğumuz, yine, Meclisin yüce onurudur. 
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Ayrıca, Anayasamız, Cumhurbaşkanlığı makamı ile hükümet arasında yürütme yetkileri
ni dağıtmıştır. 

Bu kanun tasarısının ortaya koyduğu amaca ulaşmasının bir yolu vardır; o da, Anayasa 
değişikliği yapmaktır. 

Bunların yerine, Anayasa üzerinde herhangi bir işlem yürütmeden, sadece kanunlarda de
ğişiklikler yapmak suretiyle belli amaçlara ulaşmaya çalışırsanız, bu amaçlar, Anayasaya aykı
rılık duvarına çarpar; Meclis de, maalesef, Anayasaya aykırı bir metodu gözü kapalı bir tarzda 
onaylamış konumuna düşürülür. 

Şimdi, elimizde sekiz maddeye indirilmiş bir taslak var... Bu sekiz madde içerisinde şu 
anda 3 üncü maddeyi görüşüyoruz. 3 üncü maddede, bakınız kaç tane kanunla ilgili değişiklik 
yapılıyor : 21.6.1927 tarihli 1111 Sayılı Kanun ve bunun birkaç maddesi; 18.5.1959 tarihli 7229 
sayılı Kanun ve bunun birkaç maddesi; 27.7.1967 tarihli 926 sayılı Kanun ve bunun birkaç mad
desi; 17.11.1983 tarihli 2955 sayılı Kanun ve bunun bir kaç maddesi 10.6.1985 tarihli 3225 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesi. 

Biz, 9 tane kanunu, 1 madde içerisinde değiştiriyoruz! Bu da hukuk tekniğine aykırıdır. 
Dünyanın hiçbir parlamentosunda, böyle gülünç bir metni, kanun diye kabul etmezler! Değer
li arkadaşlarım, bir örneğini bulamazsınız... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Var, örneği var. 1988 yılında bu Parlamentodan geç
miştir... - , • • . . 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Meclisin geçmiş tutanaklarına da bakınız, bunu 
bulamazsınız! 

Değerli arkadaşlarım, kanun şöyle değiştirilir : 1111 sayılı Kanunun 58 inci maddesini mi 
değiştirmek istiyorsunuz? Bir kanun getirirsiniz, "1111 sayılı Kanununun 58 inci maddesinde 
değişiklik yapan kanun tasarısı" adını alır düstura böyle geçer, öyle yazılır. Eski kanunları ka
rıştırınız; filanca madde vardır, kanun içerisinde görürsünüz, falan sayılı, filan tarihli kanunla 
değişik muaddel madde -yani eski tabirle muaddel, yeni tebirle "değişik madde- diye yazar. 
Şimdi, 1111 sayılı Kanunu, bir kanunla değiştirebilirsiniz; onun bir maddesini dahi bir başka 
kanunla değiştirebilirsiniz... Hadi, "kanun yapma prosedürü çok uzun oluyor" dediniz, hiç 
olmazsa, kanunu, bir maddeyle değiştirin; yani bir kanunun maddesini, getirdiğiniz yeni ka
nun tasarısının bir başka maddesiyle değiştirin, o da ona göre hukuk tekniği içerisinde yerini 
alsın. , 

Bunda şu zaruret vardır : Mesela, 1111 sayılı Kanun/askerlikle ilgili bir Kanundur. Böyle 
bir Kanunu değiştirirken, herhalde Millî Savunma Komisyonunun da görüşlerini almak gere
kirdi. Halbuki, nerede görüşülmüştür bu Kanun? Anayasa Komisyonunda görüşülmüştür. İle
ride gelecek diğer kanunların her biri ayrı alanları, ayrı ihtisas alanlarını ilgilendirmektedir. 
Bir tek maddenin içerisinde Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgili kanunlar değiştiriliyor, Tarım Ba
kanlığıyla ilgili kanunlar değiştiriliyor, devletin işleyişiyle ilgili kanunlar değiştiriliyor. Böyle 
bir kanun uygulamasını, açıklıkla iddia ediyorum, dünyanın hiçbir parlamentosunda da bula
mazsınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi içinde de bulmanız mümkün değildir. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — "Var" diyor, bak. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Varsa, arkadaşımız biraz sonra madde üzerinde 

söz alır, gelir konuşur, biz de öğreniriz. . 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok yok, merak etme, kimse söz almaz; yani sana hatırlat

mak için... j ' .. • 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, muhalefet açıklamamız
da ifade ettiğimiz gibi, bu kanun tasarısının, diğer kanunlardaki sistem bütünlüğünü bozmak 
suretiyle, uygulamada çıkaracağı birçok anlaşmazlıklar olacaktır; kanunları uygulama göre
viyle karşı karşıya bulunan bürokrasinin çalışmalarında büyük bir sistemsizlik doğacaktır. 

Türkiye'de yaşanan hukuk anarşisinin temel nedenlerinden biri, yasalarda hukuk tekniği
ne riayet edilmemesidir. Hepiniz bilirsiniz, hâkimlerin, avukatların, hukuk mesleğine sahip ar
kadaşların her biri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — 3 dakika veriyorum Sayın Korkmazcan. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) —• Başkan, 64 üncü maddeye aykırı. Nasıl 3 dakika veri

yorsunuz?! 
BAŞKAN — Kaçıncı maddeye?. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — 64 üncü maddeye. 
BAŞKAN — Ne diyor 64 üncü madde, bir okur musun?! Allah âşkına oku; oku da, ne 

dediğini bir öğreneyim! 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Niçin koyduk bu cihazı? Niçin otomatiğe bağladık? 

Dört beş saatimizi yediniz... , 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz, yani yaptığın yanlış. Bari, yanlışı, doğru yap! 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Bırak canım! 
BAŞKAN — Neyi bırakacağım!.. Benim elimde... Aç bakayım, 64 üncü madde ne diyor? 

Aç bakayım, aç... Aç, ben ezbere biliyorum onu, aç, aç... O zaman, otur! 
İstirham ederim... İstirham ederim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 82 nci maddeyi okusana! 
BAŞKAN — Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz; çalış düzelt! (ANAP sıralarından 

alkışlar) , 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 82 nci maddeyi oku! 
BAŞKAN — Efendim, 82'yi arkadaşa söyleyin, ben bütün maddeleri ezbere biliyorum! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Öğren de, ondan sonra söyle! , 
BAŞKAN — Biliyorum ye yıllardır da uyguluyorum, hem size rağmen uyguluyorum! 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Hep oyalama yönünde uyguluyorsunuz! 
BAŞKAN — Efendim, ne oyalaması. Akşamdan beri, dün, evvelsi gün, diğer değerli Baş

kanların uygulamasında, kesildiği zaman makul bir süre tanınmıyor mu? (SHP ve DYP sırala
rından, "bir dakika veriliyor" sesleri) Efendim niye üç dakika? Açın bakın. Diğer arkadaşla
rım da yaptı aynı şeyi. (SHP ve DYP sıralarından, "bir dakika verildi" sesleri) Bir dakikayı 
neye dayanarak söylüyorsunuz? 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bir dakika tanındığı için söylüyoruz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bakınız, ' 'bir dakika" dediğiniz zaman, arkadaşımız 

sözünü bitirmiyor, dönüyor arkaya bakıyor, siz bir daha açıyorsunuz... Böyle gayri ciddî uygu
lamalarla, ne kürsüdeki milletvekilini, ne Başkanlığın disiplinini, otoritesini lütfen dejenere 
etmeyelim. Aklın yolu bu. tki dakikayla bir şey olmaz. Eğer sussaydınız, zaten bu kadar za
man da geçmezdi. 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Diğer Başkanlar gayri ciddî mi? 
BAŞKAN — Söyleyin, sorun, ben cevap vereyim, devam edelim; gene üç dakikayı vereceğim. 
HİLMt YÜKSELEN (Kırşehir) — Yeter artık, çok konuştun! 
BAŞKAN — Onları sustur! 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Siz susacaksınız Başkanım! 
BAŞKAN —• Istarham ederim... 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 
AHMET SAYIN (Burdur) — 5 dakika ver, Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Efendim, ne vereceğimi ben bilirim, merak etmeyin; yetmezse onu da dü

şünürüm. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kanun ta

sarısının, bir sistem bütünlüğü içinde ele alınmamış olması, uygulamada çok büyük yanlışlık
lar ortaya çıkaracaktır, zorluklar ortaya çıkaracaktır. Bu konuda yaşanan kargaşanın bir örne
ğine bu akşam hepimiz tanık olduk. Anayasa Komisyonuna taslağın geri alınması ve Anayasa 
Komisyonunda İçtüzük hükümlerine aykırı olarak, milletvekillerinin vermiş olduğu önergele
rin işleme konulmaması, ne kadar hukuk dışı emrivakilerle Yüce Heyetinizi karşı karşıya bı
raktı, hepiniz biliyorsunuz. 

Sayın Başkan, burada hukuk dışı bir uygulamayı tescil etmemek için, oylama yapmadan, 
doğrudan doğruya tasarının müzakeresine geçmek mecburiyetinde kaldı. Biz de, âdeta, bir ta-
vizmiş gibi, bu uzlaşmaya katılmak zorunda kaldık. Yani, hiç olmazsa, Meclisin çalışmaların
da bundan sonrası için kötü bir teamül ortaya çıkmasın diye, Sayın Başkana, tasarının, öner
gelerle birlikte geri verilmesi hususundaki ısrarımızı sürdürmedik. Bu, tamamen Meclisin ira
desine ve çalışma usullerine gölge düşmemesi içindir; ama, bu dikkati sadece muhalefetin gös
termesi yeterli olmaz. * 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclisi, kendi gündemi içerisinde Meclis yönetimi, Meclisin Da
nışma Kurulu mu yönetiyor, yoksa bir iki bakan ve Başbakan mı yönetiyor? Bu sorunun ceva
bını vicdanlarınıza danışarak verin ve Meclisi bu durumdan kurtaralım. Meclis, Başbakanın 
emrinde değildir, Hükümetin emrinde değildir; onların keyfî kararlarına göre, bugün böyle, 
yarın başka türlü, öbür gün başka türlü kararlar verilemez burada (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

Daha iki gün evvel, her birini "ayrı maddeler" diye müzakere etmekte olduğumuz bir metni, 
yukarıdan aldığınız bir işaretle, nasıl şu gülünç metin haline dönüştürebiliyorsunuz ve bunu 
müzakere etmeyi içinize sindirebiliyorsunuz? 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — 5 dakika oldu Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —• Değerli arkadaşlarım, Anavatan İktidarı döne

minde Meclisin devre dışı bırakıldığı gibi iddialar ileri sürülmüştür... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — 5 dakika oldu, 5 dakika oldu... 
BAŞKAN —> Makine var, makine... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bunların bir kısmında haklılık görülebilir; ama, 

hiç olmazsa, Anavatan İktidarı döneminde Meclisten açıkça yetki alınıyordu ve bu yetki çerçe
vesinde kanun hükmünde kararnameler çıkarıldı... (Hatibin mikrofonu otomatik olarak kesildi) 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — 3 dakika daha süre verin Sayın Başkan! 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sizi biraz ciddiyete davet ediyorum. Ben kesemden bağ 
bağışlamıyorum... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bağışlıyorsun! 
BAŞKAN — Diğer başkanların da yaptığı uygulamayı yapıyorum; Başkan olarak takdiri

mi kullanıyorum. Bir grup sözcüsüne bu kadarcık tolerans tanınır. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Burayı keyfi idare edemezsiniz. 
BAŞKAN — Keyfî olarak idare etmiyorum, usule göre idare ediyorum. Siz, keyfî müda

hale ediyorsunuz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen öyle dersen, ben de böyle derim. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... 
HİLMt YÜKSELEN (Kırşehir) — 3 dakika daha süre ver Sayın Başkan, üç dakika daha... 
BAŞKAN — 1 dakika daha süre veriyorum efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anavatan İktidarı döne

minde, hiç olmazsa, kanun hükmünde kararnameler çıkarılıyordu ve hukuk tekniği içerisinde 
tamamlanmış metinler bilahare Meclisin tetkikine sunuluyordu. Bundan sonrası için başta ik
tidar grupları olmak Üzere bu keyfî müdahalelere Meclisin seyirci kalmamasını temenni ediyo
ruz. Yürütme organından yapılan keyfî müdahaleler karşısında Meclisin onurunu korumanızı 
sizlerden istirham ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, RP sıralarından alkışlar) 
İBRAHÎM GÜRDAL (Bursa) — Zamanında, bakanlarınız boş kâğıtlara imza atıyorlar

dı... Ne günler geçirdik burada!.. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Korkmazcan. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına ikinci konuştriayı yapmak üzere, Refah Partisi Grubu 

sözcüsü Sayın Cevat Ayhan'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 
Değerli hatip arkadaşlarımın, mümkünse, ilk süre uzatmada hitaplarını tamamlamalarını 

özellikle istirham ediyorum; birbirimizi gereksiz yere üzmeyelim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görsülmekte olan 221'e 1 inci Ek kanun tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili olarak Refah 
Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıyı bundan birkaç gün önce de burada müzakere etmiştik; 
o zaman, 82 maddelik bir tasarıydı... 

Basında, tasarının geri çekildiği ve kısaltılarak, 10 madde halinde tekrar Meclise arz edi
leceği ifade edilmişti. 

Bu haberleri okuyunca, birçok lüzumsuz maddenin tasarı metninden çıkarıldığını zan
netmiştik; ancak, önümüze gelen metne bakıyorum, daha evvel burada konuşan arkadaşları
mızın da arz ettikleri gibi, 9 madde birleştirilmiş, bir tek madde yapılmış, 3 üncü madde ola
rak getirilmiş. Bu, âdeta bir çorba tasarı; ama, çorbanın içinde de her şey var; karmakarışık 
bir tasarısı... , 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet, bu tasarının çıkarılmasında neden bu kadar ısrar edi
yor; bunu anlamak mümkün değil. Maalesef, ben de üzülerek ifade edeyim; Hükümet, sanki, 
iki yıla yaklaşan icraatının başarısızlığı nedeniyle gündemi birtakım gerilimlerle değiştirip, dik
katlerden kaçırmaya çalışıyor intibaını ediniyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, gerilim politikası Türkiye'ye hiçbir zaman yaramamıştır. Sayın De
mirci, geçmişte, Başbakanlığı, muhalefet liderliği zamanında da bu gerilim politikalarını -kabul 
etmek lazım- fevkalade ustalıkla kullanmıştır; ama,, bu ustalığın, ne kendisine, ne partisine^ 
ne de'Türkiye'ye hiçbir faydası olmamıştır. 1978-1979 döneminde, Sayın Ecevit'in Başbakanlı
ğı ve Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde, "Çankaya Hükümeti" diye o zamanki 
Cumhurbaşkanını kastederek, "Hükümetin başı" diye de o zamanki Başbakanı kastederek de
vamlı iç politikada gerginliği pompalamıştır. 

. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı, bu tasarının efkârı umumiyede tartışılması sırasında basın 
toplantısı yaparak bir açıklama yaptı ve en çok kararnamenin bu Hükümet zamanında geçiril
diğini, bu Hükümet zamanında gelen kararnamelerin geri çevrilme oranının en düşük olduğu
nu rakamlarla açık seçik ortaya koydular. Buna karşılık, Sayın Başbakan da, bu meseleyi tek
rar düşünebileceklerini ve yine yetki devriyle ilgili olarak buradan geçmiş olan ikinci kanun 
hakkında Sayın Cumhurbaşkanının tasarrufunu görmek istediklerini ifade etmişti., Basında, 
Hürriyet Gazetesinde üzülerek gördüğüm birtakım beyanlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanını ve 
Sayın Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığı müşavirler kadrosuyla yapmış olduğu çalışmayı 
kastederek, "yukarıda, menfada sürgünde hükümet var" diyerek bir Sayın Başbakana yakış
mayacak birtakım beyanlarla, fevkalade yakışmayan bir üslupla tenkit etmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlar, bir cumhurbaşkanının kanunları dikkatle tetkik etmesi hepimizin 
lehinedir ve en başta da hükümetin lehinedir. Bakın, buradan üç tane soruşturma önergesi geçti; 
bir tanesi, geçmişte bakanlık yapmış değerli milletvekili arkadaşlarımızı Yüce Divanın önüne 
getirdi, iki tane soruşturma önergesi de komisyona havale edilmiş oldu. 

Tabiî, o uygulamalar, eğer o zaman daha dikkatle tetkik edilmiş, değerlendirilmiş ve bazı 
makamlar tarafından ikazda bulunulmuş olsaydı, bugün tartışmalı ortama gelinmezdi ve sa
mimiyetle, gayretle hizmet etmek isteyen başbakanlar ve bakanlar, bu kadar hizmet yılından 
sonra, kastı olmadığına inandığım birtakım zühuller, ihmaller ve "çabuk yapalım, kestirme 
yoldan yapalım" diye birtakım tercihler sebebiyle bugünkü sıkıntılı duruma gelmiş olmazlardı. 

Onun için, birtakım makamlar tarafından hükümetlerin icraatlarının denetlenmesi, hem 
de hükümetlerin hem de milletin faydasınadır. Buna inanmak lazım. 

Maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yollan tıkalıdır. Sayın Cumhurbaş
kanı da, iki gün önce, televizyondaki bir mülakatta bunu itiraf etmişlerdir; Anavatan Partisi 

* döneminde de Meclis denetiminin yapılamadığını ifade etmişlerdir. Bu hususu ben, defaatle, 
burada, Yüksek Heyetinize arz etmiştim. Maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim gö
revini yapmamaktadır, yapamamaktadır. Hükümetlerin, iktidar grupları üzerindeki baskısı, 
milletvekillerinin denetim görevini engellemekte ve neticede de, zaman zaman Türkiye'de re
jim tıkanmakta, sistem tıkanmakta, kendi içinde bunalıma düşmekte ve ara rejimler, istesek 
de, istemesek de, halka âdeta kurtarıcı bir çözüm gibi gelip, memleketin tepesine oturmaktadır. 

Onun için, gerilim politikasında fayda yoktur. 1980'i şöyle bir hatırlayalım; o dönemde, 
Cumhurbaşkanı seçiminde, iki büyük partinin liderlerinin anlaşıp Cumhurbaşkanını seçmesi 
gerekirken, maalesef, bir kuru inat uğruna, görüşmeme, müzakere etmeme durumu düzeltme
me uğruna ve birtakım müfrit mihraklara kapılma, onların tesiri altında kalma neticesinde re
jim kilitlenmiş, düzen kilitlenmiş ve 12 eylül müdahalesi bu şartlar içinde Türkiye'ye gelmişti. 
Bu uygulamaları, biz, bugün de zorlarsak, yarın bir diğer müdahaleye de hazır olmamız lazım. 
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Muhterem arkadaşlar, Anayasa Komisyonunun getirmiş olduğu bu metni maalesef, bu 
Meclis burada düzeltemedi. Bu, bizim için bir nakisedir. Aslında, Anayasa Komisyonu, îçtü-
züğün 83 üncü maddesini açık seçik ihlal etmiştir. Bunun, düzeltme müessesesi, itiraz yeri ne-
resiyse, şekli nasılsa, mutlaka düzeltilmesi gerekirdi. Bakın, Anayasa Komisyonu 11.3.1993 Per
şembe günü saat 10.30'da toplanmış, saat 13.15'e kadar normal gündemini görüşmüş; sabahki 
oturumda haber verilmediği halde saat 17.00'de 12.3.1993 Cuma günü saat 10.30'da toplan
mak üzere yeni bir toplantı kararı alınmış, üyelere telefonla haber verilmiş, davet yapılmıştır. 
Düşünün ki, perşembe günü Meclis çalışmaları bittikten sonra, birçok milletvekili seçim böl
gelerine gitmiştir, Ankara dışına çıkmıştır. Ki, ben her hafta Ankara dışına çıkan bir milletve
kili kardeşinizim, cuma sabahı diğer işlerim için ayrılır, yola çıkarım. Bu şartlarda siz, Anaya
sa Komisyonunu topluyorsunuz, 8 kişiyle topluyorsunuz -üyelerin bazıları Ankara dışındadır-
3 saat mesai sarf ediyorsunuz, 78 maddelik tasarıyı, 7 maddelik tasarıya indiriyorsunuz ve aşa
ğı yukarı 300'e yakın veya 200 civarında -tam sayısını bilmiyorum; ama, 80 madde var, her 
madde için dörder önerge verilmiş olsa, 320 önerge yapar- önergenin hepsini yok sayıyorsu
nuz, müzakere etmiyorsunuz -ki Komisyon kendi gerekçesinde de bunu arz etmiştir- ve bu ta
sarıyı, bu şekilde, buraya getiriyorsunuz!... 

Muhterem arkadaşlar, burada bu tasanda maalesef gördüğümüz şudur : Hükümet, Çan
kaya'yı devre dışı bırakmak istiyor; Hükümet, Meclisi devre dışı bırakmak istiyor ve Sayın Baş
bakan, Hükümeti de devre dışı bırakmak istiyor; zira, getirilen bu değişiklikler, Başbakanla, 
ilgili bakan mutabakatıyla birçok temel meseleleri -ki, tasarının daha önceki maddelerinin mü
zakerelerinde burada teferruth olarak arz etmiştim- Hükümetin ortağı, Koalisyonun ortağı olan 
Grubun ve diğer bakanların malumatı olmadan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, sürenizi 3 dakika uzatıyorum. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — ...birçok değişiklikleri yapacak ve icra edecektir. 
Muhterem arkadaşlar, Komisyon, tasarıyı kısaltmadığına göre, bu getirdiği yeni metinle, 

sadece milletvekillerinin konuşma hakkım kısaltmış ve maalesef kaldırmış bulunmaktadır. 
Önergeler, Komisyonda değerlendirilmediğine göre, tasarının hangi maddesinde değerlen

dirilecektir? önergeler yok sayılmıştır. Anayasa Komisyonu da, maalesef, İçtüzüğün 83 üncü 
maddesini -"by-pass" lafını kullanmak istemiyorum, Türkçemize yakışmayan bir tabirdir- devre 
dışı bırakmıştır. İşte bu sebeple bu tasarının neye faydası olacaktır, kime faydası olacaktır? 
Bu tasarı, Meclisi de memleketi de gerilime sokacaktır. Memleketin sırada bekleyen temel me
seleleri; sosyal güvenlikle ilgili kanunlar, vergi kanunları, sağlıkla ilgili konuların -Hükümetin 
iki yıla yakın bir zaman geçirmesine rağmen- hiçbirinin gündeme getirilmediği bu Mecliste, 
hangi mesele getirilen bu tasarının maddelerinin yokluğundan tıkanmıştır, hangi mesele yürü
tülememiştir? 

Hükümet, bu konuda da hiçbir bilgi vermemektedir; ama, sadece, önceki konuşmalarım
da da arz ettiğim gibi, muhterem Hükümet kendi gruplarını yüklenmek, polarize etmek ve 
kendi başarısızlığını örtmek için bu tasarıyı önümüze getirmiştir. 

Biz, İçtüzüğün verdiği hakları kullanarak bu tasarıya muhalefetimizi açık seçik ortaya ko
yuyoruz ve bütün haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız. 

Memleketin faydasına olduğuna inandığımız bir tasarı olsa, ona da, samiyetle bütün des
teğimizi vereceğimizi bilmenizi rica ederim. 
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Muhterem arkadaşlar, Meclis bu tasarıya bu haliyle, çok uzun müzakere saatlerini fayda
sız bir şekilde sarf edecektir. Tekrar temenni ediyoruz, Hükümet, bu tasarıyı geri çeksin ve 
yeniden değerlendirsin, bu istikamette düşünsün. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına üçüncü konuşmayı yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcü

sü Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; gecenin bu saatinde kıymetli arkadaşlarımın .bu konuda fazla zamanını almak iste
miyorum. . 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tasarıyı engelleme niyetimiz gerçekten yok. Bu tasarı, 
bu şekilde düzenlenmemiş olsa, biraz önce konuşan kıymetli milletvekili arkadaşlarımın söyle
miş olduğu gibi, bu tasarının çok maddesine rahatlıkla elimizi kaldırabilecek durumdayız. Ama, 
mevcut tasarıya bakınız, kanun tekniğine hiç uymuyor. 21.6.1927 tarihlî, 18.5.1959 tarihli, 
27.7.1967 tarihli, 17.11.1983 tarihli ve 10.6.1985 tarihli kanunun çeşitli maddelerinin değişmesi 
yönünde getirilen bir tasarı... 

Kıymetli arkadaşlarımın hepsinin bildiği gibi, kanun tasarısının bir maddesinde rahatlık
la "şu kanunun şu maddesi değiştirilmiştir" denir ve tasarı o şekilde gelir. Bu tasan eğer bu 
şekilde çıkarsa, uygulamada da sakatlığa yol açacaktır, uygulayıcıları sıkıntaya sokacaktır. 

Grubumuzun ve şahsımın görüşüne göre, bu tasarı, yangından mal kaçırırcasına getiril
miş ve -Anayasa Komisyonu da bu işte taraflı davranarak- konuyu bir çıkmaza sokmuştur. 

Burada asıl husus, Koalisyon Hükümetini oluşturan her iki partinin "500 gün*' yaklaştı
ğından dolayı, "bunun sancısını nasıl bertaraf ederim?" diye güdemi değiştirmek istemeleri
dir. Bu kanun tasarısının kısa sürede Meclise getirilmesinde ana hedef budur. 

Verilen sözlerin 500 günde yerine getirilememesi, muhalefetin, Hükümetin daha önce ver
miş olduğu sözleri ve vaatlerin yerine getirilmesini haklı olarak istemesi ve İktidarın da, bunun 
sıkıntılarını bertaraf etmek için gündem değişikliğini kamuoyuna bu şekilde yansıtmak iste
mesidir. Bunun, başka lamı cimi yok, işin gerçeği budur. (ANAP sıralarından "Doğru, güzel" 
sesleri) 

Biraz önce yine kıymetli arkadaşlarımın bahsettikleri, gibi, gerginlikten, gerçekten, hiç 
kimseye ve hiçbir partiye fayda gelmez. Gerginlik ortamını, biz, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak asla ve asla istemiyoruz. Biz, Meclisin, iktidarıyla muhalefetiyle birlikte çalışarak, halkı
mızın sıkıntılarını kısa sürede dile getirebilecek ve çözümler üretebilecek bir merci olduğuna 
inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Koalisyon Hükümetinin parmak sayısıyla -tabiî ki, çoğunluk bura
da mevcut ama- tek adamlık düşüncesi ülkeyi sıkıntılara götürür. Sayın Hükümet ve Sayın Baş
bakan, tek adamlık düşüncesinden lütfen vazgeçsin, Meclisi devre dışı bırakmasın. Eğer Mec
lis devre dışı bırakılırsa, bundan en fazla zararı Sayın Başbakan, Sayın Başbakanın partisi ve 
Koalisyonun ortağı diğer parti görecektir. 

Meclise toz kondurmayalım, Meclis hepimizindir. İnanın sayın milletvekilleri, bu genel 
tabloyu çizmek için huzurlarınızda bulunuyoruz. Bu kanun tasarısının bazı maddelerine de 
oy verebiliriz; onu söyleyeyim, öyle katı bir tutum içerisinde olmadığımızı burada bir kez daha 
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belirtmek istiyorum; ama eğer bu kanun tasarısının kanunlaşmasını gerçekten istiyorsanız, ka
nun tekniğine uygun bir şekilde tekrar tanzim edilsin. Huzurlarınızda Cumhuriyet Halk Parti
sinin temsilcileri olarak söz veriyoruz, elimizi rahatlıkla kaldıralım, Meclisi kilitlemeyelim, bir 
gerginliğe yol açmayalım ve bu tasarı kanunlaşsın. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, daha önce de arz ettim, bu madde üzerinde: 1. Halit Dumankaya, 

2. Seyfi Şahin, 3. Engin Güner, 4. Hüsnü Doğan Beyefendiler söz istediler; sizleri de devamına 
yazıyoruz Sayın Ünaldı ve Sayın Başegmez. (DYP sıralarından "Şahsı adına kaç kişiye söz 
veriyorsunuz" sesleri) 

2 kişiye efendim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)— Bir de bana veriver... 
BAŞKAN — Sen bana verdin mi ki, ben sana vereyim? Sen ver, ben düşünürüm!.. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Yanlış anladınız Sayın Başkan. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Çok ayıp oldu Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Allah akıl versin!.. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Olmadı Sayın Başkan, ayıp oldu... 
BAŞKAN — Efendim, ne olmadı, ne ayıp oldu? 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Yanlış anladınız. 
BAŞKAN — Niçin yanlış anlayayım? Benim, o değerli arkadaşımla, sabahlara kadar, şa

faklar sökene kadar karşılıklı şiir sohbetlerim, edebiyat hatıralarım, onun zengin ve derin gön
lü içinde birbirimize ilham veren hoş sohbetlerim var. 

öyle olmadı mı efendim?.. Bir şerefli yurt dışı görevde, hatırası hâlî buram buram tüten 
dostluğumuz yok mu?.. 

Sizin kalbiniz biraz değişik olmalı ki, değişik yorumladınız; bizim aramızda iyi niyetten 
başka bir şey olamaz. (ANAP sıralarından alkışlar) . 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz kanun yapmaya devam edelim; yoksa bu sohbet 
şahaba kadar keyifle sürer. 

Birinci sırada Sayın Halit Dumankaya var, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Dumankaya, süreniz beş dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte 

olan bu by-pass yasa tasarısı, gerek arkadaşlarımın söylediği şekilde teknik bakımdan, gerekse 
yazılış bakımından fevkalade mahzurludur. Komisyon Başkanı değerli ağabeyim İhsan Bey, dü
rüst sözlüdür; ama, sıkıntı içerisindedir. Yalan söyleyemiyor, "önergeleri görüştüm" diyemi
yor, ancak, öbür taraftan da baskı var, bu kartun tasarısının geçmesi lazım; sıkıntı iki taraflı. 

Sayın Demirel Hükümetinin bir acelesi var ve bu Meclisi devamlı kavga içinde tutmak istiyor; 
devamlı, muhalefeti, iktidarı, bu Meclisi çalıştırmak istemiyor. Ne zaman bir sıkıntısı olsa, prob
lemli bir konuyu bu Meclise getirir ve bu Meclisteki insanları da, üretmek yerine dövüşmeye zorlar! 
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Değerli milletvekilleri, bu tasarıyı incelediğimiz zaman, beş tane kanunu ilgilendirdiğini 
görüyoruz. Birisi 1111 sayılı Askerlik Kanunu, birisi 7279 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti tlmî 
İstişare ve Araştırma Kurulu Teşkiline Dair Kanun, birisi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu, birisi 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve beşincisi de 3225 
sayılı Millî Savunma Bakanlığı döner sermayesiyle ilgili Kanun. 

Şimdi olaya bakıyoruz -çok samimî söylüyorum- ilkokula giden çocuğunuz olsa, hoca da 
bir ödev verse bakınız ne olur : 

1111 sayılı Kanun yazılır. Bu kanunla ilgili değişikliği yazdıktan sonra "satırbaşı yap" de
nir; satırbaşı yapılır ve ikinci kanuna geçilir. Ondan sonra yine satırbaşı yapılır üçüncü kanuna 
geçilir; ondan sonra satırbaşı yapılır dördüncü kanuna ve ondan sonra satırbaşı yapılır beşinci 
kanuna geçilir. Eğer, ilkokuldaki çocuk bunun aksine bir ödev yaparsa, inanın ki, sınıfta kalır. 

Burada, bu Hükümet döneminde, gerçekten, hile-i, şer'iye ön plana çıkmıştır; her şeyde 
bir hile-i şer'iye düzenlenmektedir. İşte, kanunun düzenlenmesi de, hile-i şer'iye ile yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, her dönemde, Sayın Başbakanımız Demirel kavgayı sevmiştir ve her 
ortaklık yaptığı kişiyle de kavga etmiştir! 

Kimlerle kavga etmiştir? Demirel, İnönü ile kavga etmiştir; Sayın Demirel, Ecevit ile kav
ga etmiştir; Sayın Demirel, Korutürk ile kavga etmiştir; şimdi de Sayın Demirel, Sayın özal 
ile kavga etmektedir... . 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Aramızı bozamazsınız! 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Mesut Yılmaz kavga etti Özal'la. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Bakınız, Sayın özal Reisicumhurdur ve yetkileri 

vardır. Bu yetkilerini Anayasadan almaktadır. Siz, Anayasa Komisyonu olarak, Meclis olarak, 
Anayasaya aykırı bir şekilde, Sayın Özal'ın yetkilerini kısamazsınız. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Demirel, Cevdet Sunay ile de çalışmıştır. Sayın Demirel, Ko
rutürk ile de çalışmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN —T Sayın Dumankaya, 2 dakika süre yeriyorum. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Bu tasarıya mantıklı baktığınızda, ülkeye bir fayda 

getirmeyeceği görülecektir. Ama, Sayın Başbakan Demirel'in mantığına baktığımız zaman, "Mu
halefet, aman bu tasarıya karşı çıkmayın. Bu tasarı bir an evvel çıkmalıdır..." şeklindedir. Evet, 
bu tasarı bir an evvel kanunlaşırsa, 500 günün sonunda enflasyon yüzde 10'a inecektir; bu ka
nun çıkarsa, güneydoğudaki anarşik olaylar halledilecektir; bu kanun çıkarsa, cezaevlerindeki 
kamplar bitirilecektir; bu kanun çıkarsa, yapılan yolsuzluklar ortaya çıkarılacaktır; bu kanun 
çıkarsa, devlet bankasından 20 milyon doları alanlar, Kıbrıs'a kaçanlar, yakalanacaktır; bu ka
nun çıkarsa, Karabağ'da, Nahcivan'da, Bosna-Hersek'te dökülen Müslüman kanları artık ak
mayacaktır, Onun için, bu kanunun bir an evvel çıkması lazımdır!.. . " ' . . ' 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Şahsı adına, ikinci konuşmayı yapmak üzere Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin, buyu

run efendim. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekileri; devletin en yüksek mev

kiinde olan bir insan federasyondan bahsederse; "GAP'ta Kürtçe yayın yapılsın" derse; "PKK 
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halkla bütünleşti" derse; oğluna televizyon istasyonları açtırıp Anayasayı deler, bütün valilere, 
belediye başkanlarına emir gönderip Anayasayı ihlal ederse; -halen de bu ihlal devam etmektedir-
kendi kurduğu partinin içine girer, onu karıştırırsa; Hükümetin içini kanştırırsa; icra organla
rının her işini tıkarsa, elbette böyle bir tasarı buraya gelir, bunda anormal bir şey yok. (DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye'de, son 10 yılda devletin desteğiyle, bölücülük hareketi zirveye çıkarılmış; Türki
ye'nin, 50 milyar dolar iç borç, 50 milyar dolar dış borçla ekonomisi alt üst edilmiş, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, kanun hükmünde kararnameler yıllarca devre dışı bırakılmış ve genelde, 
itiraz etmeyecek insanların Hükümete alınması yoluyla, tek kişinin idaresi meydana getirilmiş; 
bir günde kanun hükmünde kararname çıkarılarak, gümrükler açılıp kapatılmıştır. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Bir gecede... 
SEYFÎ ŞAHİN (Devamla) — Veya bir gedece... 
Böyle bir icra veya böyle bir tek kişi, devleti bu hale getirip, Türkiye'de fuhşun, ahlaksızlı

ğın, rüşvetin, yolsuzluğun daniskası yapılırsa; Türk Devletini işlemez hale getirirse ve siz de 
devletin tepesinde, bir iktidarın elini kolunu bağlar, kenara atar, ondan sonra da 500 günde 
icraat beklerseniz, işte devlet bu hale gelir... , ' 

Kıymetli arkadaşlar, bu devlet, bu millet hepimizin. Bu İktidar, geçmiş dönemdeki ikti
darların kusurlarını devam ettirirse, onların da sonunda uğrayacağı hüsran eski İktidarın hüs
ranıdır. Bu da bir gerçektir. 

İnsaf, sahibi, vatanını, milletini seven insanlar olarak "devletin işleri kolaylaştırılmalıdır" 
diyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor, "Zorlaştırmayın, kolaylaştırın; nefret ettirmeyiniz, 
müjdeleyiniz..." 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — "Ayrılıkta azap var" diyor. 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Evet... HEP'i destekleyerek siz ayrılığa devam edin!.. (DYP 

. sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Değerli arkadaşlar, devletin işlerinin yürümesi lazım. Kanun hükmünde kararnamelerin 

işin asli görevlisi olan milletin temsilcilerine topyekûn devredilmesi lazımdır. "Yani, Meclis aslî 
görevini yapmalıdır; ama, hükümet de icra yapmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, geçmiş dönemlerde, Terörle Mücadele Yasasıyla, sanıyorum bin tane 
kanun bir günde bir gecede kaldırılmıştır. Bunu hepiniz biliyorsunuz; geçmiş dönem de millet
vekili plan değerli arkadaşlarım bilirler. Bu yüzden, ben, acizane, geçmiş hükümetleri, kanun 
hükmünde kararnamelerle icrayı tek kişinin idaresine bırakmalarını kınarken, bugünkü Hü
kümet de, kanun hükmünde kararnameler getirip idarede aynı icra yoluna gidecekse onu da 
kınamak zorundayım. 

Değerli arkadaşlar, bu yüzden, getirilen bu tasarının çıkması taraftarıyız; çünkü, icra or
ganı hızlı hareket etmelidir. Devletin yapılacak çok işleri vardır. Bunlar halledilmeli; ama, bu 
İŞ, haksızlığı adaletsizliği, insanlar arasında eşitsizliği getirecekse, bu da icra organının vebali 
olacaktır. Bu, sadece milletvekili olarak bizden bir uyarıdır. 

Bütün bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan sorularım olacaktır. 
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AHMET SAYIN (Burdur)'— Sayın Başkan, sorular, soru tekniğine uysun efendim. 
BAŞKAN —' Değerli arkadaşlarım, soru sormak isteyen sayın milletvekilleri, lütfen ad 

ve soyadlarını yazdırsınlar. x 

Arkadaşlar, madde görüşmelerinin sonunda, isteyen sayın milletvekilinin soru sorma hakkı 
vardır. O bakımdan yapacağımız başka bir işlem yoktur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, belirttiğim gibi, sorular, soru tekniğine uy
sun efendim. 

BAŞKAN — Dinleyeceğiz hep birlikte; açık, gerekçesiz, kısa, şahsiyat ve yorum yapma
dan, siyaset gütmeden olacak sorular. 

Lütfen, isimleri tespit edelim. 
Değerli arkadaşlarım, bir yanlışlık olmaması için, soru sormak isteyen arkadaşlarımın isim

lerini okuyorum : Sayın Dumankaya, Sayın Korkmazcan, Sayın Ergüder, Sayın Orhon, Sayın 
Maruflu, Sayın Dökülmez, Sayın Korkutata, Sayın Erdal, Sayın Gül, Sayın Bayrak, Sayın Ay
han, Sayın Sancak, Sayın Hatinoğlu, Sayın Eler, Sayın Oğuz, Sayın Ünaldı, Sayın Doğan, Sa
yın özal, Sayın özdemir, Sayın Güner, Sayın Gürkan, Sayın Elkatmış, Sayın Ergezen. 

Soru sormak isteyen üyelerin tespit işlemi bitmiştir. 
Sayın Dumankaya, buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -— Sayın Başkan, delaletlerinizle Sayın Bakana soru

lar soracağım. Sorularım İçtüzüğe uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Tabiî 3 üncü madde 5 ka
nunu kapsadığı için her madde için 4 soru soracağım. 

1. Yürürlükte olan Anayasanın Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerin kaldırılmasını izah 
eder misiniz? (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, zorluk, soruyu sorana değil, cevap verecek olanadır; 
tespit edemezse sıkıntıya düşer, İzin verirseniz, cevaplamak durumundaki arkadaşlarımızın, 
soruları rahat tespitini sağlayalım. 

Buyurun. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — 2. 221 ve 221,e l'inci Ek sıra sayılı yasa tasarısının 

3 üncü maddesinde olduğu gibi, Anayasaya aykırı yasa çıkarmaya bu Meclisin yetkisi var mıdır? 
3. Meclisin böyle bir yetkisi yoksa, öncelikle Anayasayı değiştirdikten sonra bu yola te

vessül etmek gerekmez mi? 
Efendim, Sayın Bakan dinlemiyor ki, nasıl olacak?!. ' 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, başta da ifade buyurduğunuz gibi, muhatabınız benim 

efendim; soru niteliğinde gördüklerimi ben tevcih edeceğim Sayın Bakana. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Peki Sayın Başkan; özür dilerim. 
4. 221 ve 221'e l'inci Ek sıra sayılı yasa tasarısının (1/472) Anayasaya aykırı olduğunu 

bile bile bunu yasalaştırmakla suç işlemiş olmuyor muyuz? 
Soru S. 221 ve 221'e l'inci Ek sıra sayılı yasa tasarısının -Yasa ismi çok uzun olduğu için 

kısaltarak okuyorum- 3 üncü maddesiyle 1111 sayılı Yasada değişiklik yapan bölümü Millî Sa
vunma Komisyonunda görüşüldü mü? 

6. Görüşülmediyse bu Komisyonun çalışmalarının engellenmesinde ki gaye nedir? 
7. Komisyonlar, ihtisas sahibi milletvekillerinden oluşmaktadır. Bu Komisyon, bu yasa 

tasarısının bu şekilde çıkmasına karşı mıdır? Yani, Millî Savunma Komisyonundan o sebeple 
mi kaçırılmıştır? 
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AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — 15 tane soru olur mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Özbek, soru, nitelik itibariyle tarif ve tahdit edilmiştir; ama, "şu ka

dar soru sorar" diye bir tahdit yoktur. Sayın DemirePin ününe ün katan o meşhur 101 soruyu 
hatırlıyorum. Siz o zamanlar belki gençlik teşkilatındaydınız, ben o sıralarda milletvekiliydim, 
Sayın Sayın'ın oturduğu yerdeydim, 101 soru soruldu... 

RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) •— O zaman Sayın DemirePIe aynı partideydiniz!. 
BAŞKAN — Tabiî, o zamanları, hayatımın daima iftiharla andığım dönemleri olarak hem 

hatırlarım hem hatırlatırım. Aslını inkâr eden, haramzade... 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALÎT DUMANKAYA (Devamla) — 8. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nununda, Bakanlar Kurulu yetkisinin Başbakana verilmesinin gerekçesi nedir? 
9. Verilen bu yetkilerin sadece Başbakanda olması ileride bir sıkıntı yaratmaz mı? Yani, 

muhalefete düştükleri zaman sıkıntıya düşmezler mi? v • 
10. Tüm yetkileri kendinde toplayan bir Başbakan bir başka özlem içinde olabilir mi? 
11. Cumhurbaşkanı, yetkisini Anayasadan alır. Bu yetkilerin kısıtlanmasına Anayasa cevaz 

veriyor mu? 
12. Komisyonun, bu yasa tasarısını geri çekmede ve bu kadar karmaşık hale getirmesin-

deki gayesi nedir? 
13. Hükümetin teklifini, Komisyonun bu şekilde değiştirmesi, Hükümet olarak getirdi

ğiniz kanun taslağının iyi hazırlanmadığı anlamına gelmez mi? 
14. Bu yasaları bir arada toplamak kanunlarda bir kargaşa yaratmayacak mı? 
15. Bu kanun tasarısının yazılışını uygun buluyor musunuz? Uygun buluyorsanız okul

daki edebiyat derslerine de bir by-pass yapacak mısızın? 
16. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasasında yapılan değişikliğe Millî Savunma Komis

yonu karşı mıydı? Reddedilir korkusuyla mı bu komisyonda görüşülmesi önlenmeye çalışılmıştır? 
17. 2951 sayılı Gülhane Tıp Akademisi Kanununda yapılan değişiklik, yine Millî Savun

ma Komisyonundan kaçırılmıştır. Bu, Komisyon üyelerine bir güvensizlik değil midir? Bu ko
nunun geniş bir izahatını yapar mısınız? 

18. 3225 Sayılı Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yasasında yapılan değişiklikler 
ihtisas komisyonlarına niçin gönderilmemiştir? 

Son sorum : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu, "Millî Savunma Komisyonu, Anayasaya 
apaçık aykırı olan bu kanun tasarısını reddeder" endişesiyle mi direkt olarak Anayasa Komis
yonuna alınmıştır ve Millî Savunma Komisyonunu by-pass edilmiştir, bunu açıklar mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Sayın Dumankaya'nın zabıtlarda da yer almış sorularından 2 nci, 11 inci, 14 üncü ve lfi 

ncı sorularını işleme koymuyorum. Mahiyeti itibariyle soruda bulunması gereken niteliklerden 
mahrum telakki ettiğim için, bunlara cevap vermek gerekmemektedir. 

Bunun dışındaki sorular, bildiğiniz gibi, sözlü veya yazılı takdirinize mevdudur. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yazılı cevap vereceğiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN -— Yazılı cevap vereceksiniz. Teşekkür ederim. 
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HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Bakan, ben sorularımı takip ederim ama... 
BAŞKAN — Başkanlığımıza bir önerge verilmiş bulunmaktadır, okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının (sıra sayısı 221 ve 221'e 1 inci Ek) (Anayasa Komisyonu Raporu 1/472) tamamı ka
bul edilinceye kadar müzakerelerinin devamına karar verilmesini arz ederiz. 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

Abdurrezak Yavuz 
Şanlıurfa 

Abdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Rıfat Serdaroğlu 
tzmir 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Cemal öztaylan 
Balıkesir 

Cemal Şahin 
Çorum 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri. 

Etem Kelekçi " 
Afyon 

Cafer Keseroğlu 
Sinop 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Mikail Aydemir 
Ağrı 

Muzaffer Ârıkan 
Mardin 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Halil Demir 
Aksaray 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Güler İleri 
Tokat 

Veysel Atasoy 
Antalya 
Ali Su 

İçel / 
Mehmet Ali Yavuz 

i Konya 
Ali Şevki Erek 

Tokat 
Muhtar Mahramlı 

Tekirdağ 
; Tevfik Diker 

Manisa 
Asım Kaleli 

' İçel 
Halil Başol 

Tekirdağ 
Ömer Şeker 

\ Konya 
M. Tınaz Titiz 

Ankara 
M. Adnan Ekmen 

Batman 
Timurçin Savaş 
' \ Adana 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Adil Aydın 
" Antalya 

Sayın Başkan, bu önerge, İçtüzüğe göre oylana-
maz; çünkü, Danışma Kurulunun toplanmasından sonra, Danışma Kurulunda mutabakat ol
madığı takdirde bu kabil bir şey burada oylanır ve saat 01.00, 02.00 veya 05.00'e kadar çalış
mak için karar verilebilir. Danışma Kurulundan geçmeden böyle bir düzenleme yapılamaz, bu 
oylanamaz, İçtüzüğe aykırıdır. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Asiltürk, mütalaasında, Başkanlığın yaklaşımına mutabık 
bir beyanda bulunmuştur. 

İzninizle içtüzükten arz ediyorum : 
"Birleşimin açılması ve kapanması: Madde 56. — Başkan oturumu açar ve gerekirse ka

patır. Oturumun devamınca Başkanlık makamı ve Divan Üyelikleri boş kalamaz. 
Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak kaydıyla ve sona ermek üzere olan işlerin 

tamamlanması amacıyla..." deniyor, İçtüzükte, Elhamdülillah, şimdi böyle bir zorunluluğun 
olmadığım halaslarınızdan anlıyorum. Artı, "...sona ermek üzere olan işlerin tamamlanma
sı..." diyor. Bunca yoğun çabalarımıza rağmen, tamamlanması, zannediyorum bugün için im
kânsız; çünkü, görüşmekte olduğumuz madde üzerinde çok değerli 22 arkadaşımızın sorusu; 
daha sonra, maddeler üzerinde çok sayıda önerge bulunmaktadır. O bakımdan, hepinizin ka
bul edeceğini düşünerek, tamamlanmak üzere olması keyfiyetinin de söz konusu bulunmadığı
nı İcabul ediyorum ve önergeyi, arkadaşlarımın anlayışını rica ederek işleme koymuyorum. (SHP 
sıralarından "oylayın" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, daha önce alınmış bulunan karar uyarınca, kanun tasarı ve teklifle
rini görüşmek için 18 Mart 1993 Perşembe günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

' . Kapanma Saati : 01.00 

. . , — 0 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR / 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı*mn, Vakıflar Bankası Genel Müdürünün bir

çok şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/677) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Vakıflar Bankası Genel Müdürü Yaşar Yılmaz özen'in 20'ye yakın Şirkette Yönetim Ku-
rulu Üyesi olduğu doğru mudur? 

— Doğruysa bir kişinin bu kadar çok şirkette hizmet vermesi mümkün müdür? 
— Tam olarak kaç ve hangi şirketlerde görevleri vardır? 
— Bir kişiye bu kadar çok görev vermek hangi gerekçeye dayalıdır? 
— Bu Şirketlerden Yaşar Yılmaz özer'in elde ettiği maddi yararlar nelerdir? 
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T.C, 
Devlet Bakanlığı 16.3.1993 

Sayı : B.02.0.004/2-1/01364 •, 
Konu : İstanbul Mv. Sayın Bülent Akarca-

lı'nın yazılı soru önergesi 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 30.12.1992 gün GNS/677-3292/15457 sayılı yazınız. 

b) Devlet Bakanlığının (Sn. A. Gönen) 8.1.1993 gün B.02.0.006/0066 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın "T. Vakıflar Bankası Genel Müdürü"ne 

ilişkin Sayın Başbakanımızın tarafından cevaplandırılması istenilen yazı soru Önergesi ilgi (b) 
yazı ile Bakanlığıma gönderilmiştir. 

Soruların cevaplan ilişikte takdim edilmektedir. 
Gereğini arz ederim. 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

T. Vakıflar Bankası Genel Müdürünün 20'ye yakın şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olduğu 
doğru değildir. 

Bankanın 57 iştirakinden 10 adedinde Yönetim Kurulu Üyesidir. 5'inde hisselerin % 50'den 
fazlasına sahip olunduğu için 5'de yasal zorunluluk nedeniyledir. 

Kendisi Yüksek Planlama Kurulunun 20.4.1992 gün ve 92/T-25 sayılı kararı ile üyelikler
den ayda 100 000. — TL. ücret almaktadır. 

2. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bürokratlar hakkında basında çıkan haber 
ve iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/731) 

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

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. Basında yeralan "Türk bürokrasi tarihinde ilk kez bir Başbakandan bir banka
nın müdürüne uyarı" ve "Babanın bürokratları Löpçü çıktı" başlıklı haber hakkında ne dü
şünüyor sunuz? 

Soru 2. Danışma Kurulu üyeliklerini arpalık olarak değerlendirdiniz. Meydanlarda tüyü 
bitmemiş yetimin bir kuruşunu yedirtmem diye oy topladınız. Ancak, görülüyor ki, kendi ge
tirdiğiniz bürokratlarınızın yaptığı her türlü yolsuzluğun üzerine gitmekte güçlük çekiyorsu
nuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabilirsiniz? 

Soru 3. Sözkonusu bürokratlar aldıkları yasa dışı ödemeleri iade ederek sorumluluktan 
kurtulabilirler mi? 

Soru 4. Bu bürokratlar hakkında ne gibi işlem yapmayı düşünüyor sunuz? 
Soru 5. Yönetim Kurulu üyelerine atadığınız partili ve yandaşlarınızın Devleti yağmala

dığına ilişkin basında çıkan haberleri nasıl değerlendiriyor sunuzu? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 16.3.1993 

Say> : B.02.0.004/2-1/01365 
Konu : İstanbul Mv. Sayın Halit Duman-

kaya'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : a) TBMM Başkanlığının 25.1.1993 gün GNS/731-3448/16252 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 4.2.1993 gün B.02.0.0.006/0379 sayılı yazısı. 
tstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın "T. Vakıflar Bankası"na ilişkin Sayın 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ilgi (b) yazı ile cevaplandırılmak üzere Bakanlı
ğıma gönderilmiştir. 

Yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 
Gereğini arz ederim. 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

Daha önceki iktidarlar döneminden beri süregelen "bürokratların ikinci görevden ücret 
alma" uygulaması Yüksek Planlama Kurulunun 20.4.1992 gün ve 92/T-25 sayılı kararı ile sem
bolik olarak 100 000 TL. indirilmiştir. Senelerdir sözü edilen eski uygulamaya bu suretle sön 
verilmiştir. 

Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve personeli de anılan karar kapsamındadır. 
Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. 

3. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, öğretmen olmayan bir görevlinin çocuğunun is
tanbul Lisesine alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'ın yazılı 
cevabı (7/798) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 94. ve 96. Maddeleri gereğince, Millî 

Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını tavassutunu
za arz ederim. 

Saygılarımla. 
Avni Akyol 

Bolu 
19.1.1993 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan bir habere göre, öğretmen olmayan bir 

görevlinin çocuğunun, öğretmen hakkından yararlandırılarak, tstanbul Lisesine kaydı yapılmıştır. 
1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olmadığı halde, kendisine öğret

men olduğu belgesi verilen Doç. Dr. Ahmet Apay'ın bugünkü hukuki statüsü nedir? Millî Eği
tim Bakanlığı kadrosunda bir görevli midir? Bakanlığa bağlı okullarda fiilen öğretmenlik yap
makta mıdır? Yoksa, Bakanlık dışından, Üniversite veya başka bir kurum kadrosundan biri 
midir? 

2. Kendisine öğrtemenlik belgesini kim vermiştir? 
3. İlgili kişi, daha önce Bakanlığa bağlı okullarda öğretmenlik yapmış mıdır? 
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4. özel Yönetmeliğin öğretmen çocuklarına geçiş hakkı veren ilgili maddesi Danıştayca 
kaldırılmış olsada, öğretmenlere tanınmış olan bu kontenjan hakkından öğretmen olmayanla
rın da yararlandırılması maksadıyla yeni bir düzenleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa nedir? 

5. Bu kayıtla bir öğretmenin hakkı yenmiş olmamakta mıdır? , 
6. Eğer, haber doğru ise, hakkı yenen bir öğretmenin hakkının iadesi ve haksızlığın gi

derilmesi için ne yapılması düşünülmektedir? 
7. Sayın Bakan'ın ve Bakanlık ilgililerinin bu durumdan ne zaman haberleri olmuştur? 
8. Anılan bu görevlinin mesleği ve uzmanlığı nedir? Görevlendirildiği çok önemli olan 

"Eğitimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı" konusundaki yeterliği ve görevlendirilme gerekçesi nedir? 

' T,C, -
Millî Eğitim Bakanlığı 16.3.1993 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı ' , • ' > 

Sayı : 022.Koor. Dai. Bşk.-93/671 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 2.2.1993 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 

7/798-3605/16647 sayılı yazısı. 
Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol'un "Öğretmen olmayan bir görevlinin çocuğunun İs

tanbul Lisesine alındığı iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Doç. Dr. Ahmet Apay 24.6.1992 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı olarak görevlidir. Bakanlığımıza bağlı okullarda fiilen 
öğretmenlik yapmamakta, ancak merkez teşkilatımızda çalışmaktadır. 

2. 1977-78-79 yıllarında İsparta Mühendislik Akademisinde öğretim görevlisi iken, orta 
öğretim kurumlarında matematik ve fizik derslerine girmiştir. 

1985 yılında İngiltere'de "Boltan Institüte of Higher Education" da programa katılıp bey
nelmilel öğretmen yetiştiren bu kurumdan yeterli pedagojik formasyon dersleri alarak öğret
men yetiştirme programını başarıyla bitirmiş ve resmi sertifikasını almıştır. 

3. Bu kayıtla bir öğretmenin hakkı yenmemiştir. Bu bakımdan hakkın iadesi ve haksızlı
ğın giderilmesi söz konusu değildir. 

4. Anadolu Liselerine yatay geçişler, genelge hükümleri çerçevesinde yapıldığından Ba
kanlık ilgililerinin konudan haberleri olmamaktadır. 

5. Doç. Dr. Almet Apay, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi öğ
retim üyesi ve Dekan Yardımcılığı yaparken Kariyeri, alanında yeterliliği, meslekteki tecrübesi 
dikkate alınmak suretiyle 2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre merkez birimde görev
lendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, düşünce suçu nedeniyle îşçi Partisi Genel 
Başkanına ağır hapis cezası verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazıh\cevabı (7/811) 

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

landırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. ' ' ' , 

Mahmut Almak 
Sımak 

İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek seçim döneminde yaptığı konuşmalarında 
"Kürtçülük suçu" iddiasıyla 2 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. 

Demokrasi, birçok koşulun yanında düşünce hak ve özgürlüğü koşulunu da zorunlu kılan 
bir kurumdur. Düşünce hak ve özgürlüğünün olmadığı ve düşüncelerin ağır hapis cezaları ile 
baskı altına alındığı bir sistemin demokrasi ile yakından uzaktan ilişkisi olamaz aynı şekilde 
Doğu Perinçek'i, Kürtçülük, bölücülük suçlaması ile demirparmaklıklar arkasına atan bu sis
temden de demokrasi olarak söz etmek mümkün değildir. Bu uygulama demokrasiyle, temel 
hak ve özgürlükleri ve insanın doğası gereği varolması gereken düşünce özgürlüğünü ayaklar 
altına alan faşist ve militarist bir uygulamadır. 

Doğu Perinçek ve daha binlerce insana yüklenen, dünyada da eşi benzeri pek bulunma
yan "Düşünce suçu" karşısında demokrasi söylemlerinizi sürdürmeye devam edecek misiniz? 
Bu yüz karası uygulamada somutlaşan politikalarınızla şiddeti bütün toplum kesimlerine ya
yarak cuntacı Evren Yönetiminden daha da baskıcı bir yönetimin lideri olarak tarihe geçmekte 
olduğunuzun farkında mısınız? • 

Seçim meydanlarındaki demokrasi vaatleriniz seçmenlere verilmiş olan bir namus sözüy- . 
dü. Bugün, seçim meydanlarındaki bu sözlerinizi unuttuğunuza göre geçmişdeki söz ve ilkele
rinizden taviz vermiş olmuyor musunuz? Doğu Perinçek'i de mahkum gerekçesi olarak kulla
nılan Anti Terör Yasasını tamamen kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

• •• • T . C . 

İçişleri Bakanlığı 16.3.1993 
, Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01./074947 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Başkanlığının 2.2.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/811-3522/16433 

sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 22.2.1993 gün ve B.02.0.006/0480 sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Baş

bakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önerge
sinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

12.4.1991 tarihinde kabul edilen 3713 sayılı Terörle Mücedele Kanunu; Devletin ülkesi ve 
Milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, iç ve dış güvenliği sağlamak amacıyla yürürlüğe 
konulmuştur. 

Terör ve anarşi yaratanlar ile her türlü şiddet ve baskı yaparak toplumun dirlik ve düzenli
ğini bozmaya çalışanlar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mutlaka etkisiz hale getirilecektir. 

Hükümet programımızda da belirtildiği gibi öncelikle terör ve anarşi önlenerek yurtdaş-
larımızın can ve mal güvenlikleri mutlaka sağlanacaktır. 
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Huzurlu, güvenli demokratik, insan hak ve özgürlüklerine dayalı yönetim için Hükümeti
miz her alanda çalışma ve gayretlerini sürdürmektedir. 

Bu çerçevede; şartların ve imkanların elverdiği ölçüde Terörle Mücadele Kanunu'da ele 
alınarak daha çağdaş hale getirilecektir. 

Arz ederim. 
u İsmet Sezgin 

İçişleri Bakam 
S. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş 'in, îstanbul-fyüp-Çiftealan Köyünün heyalan bölgesi 

olup olmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı 
cevabı (7/849) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için delaletlerinizi arz ederim. 
Mustafa Baş 

İstanbul 
1. İstanbul İli Eyüp İlçesi Çiftealan Köyü'nün heyelan bölgesi olup olmadığı tespit edilmiş 

midir? Böyle bir tespit varsa doğal heyelan bölgesi mi yoksa sonradan mı bir heyelan bölgesi 
oluşturulmuştur? 

Köyün taşınması, yeni bir yerleşim bölgesi oluşturulması ile ilgili Bakanlığınızda bir çalış
ma var mıdır? 

TC. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 16.3.1993 

Basın ve Halka ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/892 

Konu : İstanbul Milletvekili Mustafa BaşV 
ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
flgi: T.B.M.M.'nin 18.2.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/849-377Ö/17345 sayılı yazısı. 
ligi yazı ilişiğinde alınan İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Eyüp İlçesine bağlı Çiftea

lan köyünün heyelan bölgesi olup, olmadığına dair yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Anılan yerdeki heyelan araştırmasına ilişkin olarak, Bakanlığımızın teknik elemanlarınca 

yapılan jeolojik etütlerde; söz konusu yer ve civarında açık işletme yöntemi ile kömür üretimi 
yapıldığı tespit edilmiş olup, üretime yönelik bu dekapaj sonucunda ise yerleşim alanın yakla
şık 50 m. yakınında, 80 m.lik şevlerin oluştuğu görülmüştür. 

İşletme alanı içerisindeki doğal dengenin bozulması sonucunda meydana gelen ve maden
cilik firmasının, işletmeden kaynaklanan bir kusuru sonucu ortaya çıkan bu olay 7269 Sayılı 
Yasa kapsamı dışında kalmaktadır. 

Adı geçen yerdeki insan faktörünün etkisiyle gelişen heyelan dolayısiyle, söz konusu ko
nutların taşınması ve yeni bir yerleşim bölgesinin oluşturulması imkan dahilinde bulunma
maktadır. 
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Ayrıca; anılan köy arazisinden bir bölümünün, Maden Yasası hükümlerine göre kamulaş
tırma işlemine tabi tutulduğu v£ bu yerleşim yerinde aynı prosedür uygulanmak suretiyle is
timlak çalışmalarının yapıldığı ve gerekli müsadenin alınması için de konunun ilgili Bakanlığı
na sunulduğu tespit edilmiştir. 

Bunun yanında; heyelanın daha da gelişmesi ve konutları etkilemesi halinde tahliye işle
minin yapılması gerektiği, bu hususta düzenlenen; raporlarda dile getirilmiş olup; konu gereği 
için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına (Maden Dairesi Başkanlığı) intikal ettirilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
6. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın-Bozdoğan Belediye Başkanının görev

den alınmasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/873) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Aydın-Bozdoğan Belediye Başkam Sn. Mustafa Sarıoğlu Bakanlığınızca 1.4.1992 tarihin

de görevinden alınmıştır. 
1. Belediye Başkanının hakkında verilen bu kararın alınmasında, belediye başkanlık se

çimine DYP adayı olarak katılıp kaybeden eski DYP Bozdoğan tlçe Başkanı Bakanlık danış
manınız Sayın H. Haşmet Aysan'ın durumu etkili olmuş mudur? Eğer olmuş ise bu karar hu
kuk devleti ilkesiyle bağdaşabilir mi? 

2. Sn. Mustafa Sarıoğlu aleyhine muhbir Sayın Ahmet özsoy şikayeti üzerine, Nazilli 
Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, adı geçen mahkemenin Esas : 1992/76, Karar : 1992/125 
nolu 2.11.1992 tarihli kesinleşen kararıyla beraatle sonuçlanmış olduğundan, Sayın Sarıoğlu 
tarafından Bakanlığınıza 21.12.1992 tarihinde arz edilen göreve iade talebine bugüne kadar her
hangi bir cevap verilmemiştir. Bu durum, mahkeme kararını tanımamak anlamını taşımaz mı? 
Değilse belediye başkanını görevine yasa gereği iade etmeyi düşünür müsünüz? Yoksa ANAP*-
lı oluşu cezalandırma sebebi adtederek, "suç olmadan ceza olmaz" ilkesine aykırı mı davrana
caksınız? 

3. Amacı itibariyle sadece' 'soruşturmanın selameti* 'niteminen getirilen bu düzenlemenin, 
mahkeme kararına rağmen sürdürülmesinin hukuki dayanağı ve anlamı nedir? 

4. Aynı kararla görevden alınan belediye meclis üyeleri Sayın Vakur Aysan, Sayın Şürzat 
Arıkan, Sayın Neceti Çağlı'nın haklarında herhangi bir soruşturma ve/veya kovuşturma yapıl
mış mıdır? Değilse hangi hukuki dayanakla maruz işlem uygulamaya konulmuştur? 

5. Adı geçen kişiler hakkında mevcut olan uygulamadaki hukuki belirsizlik ne kadar daha 
devam edecektir? Özlük haklarına uygulanacak hukuki prosedür ne olacaktır? . 

6. Dava dosyasında muhbir olarak adı geçen Sayın Ahmet özsoy'un eşi Sayın Şule öz-
soy'un, mesleği mimarlık olmasına rağmen belediyede sigorta memurluğu kadrosunda istih
dam edildiği doğru mudur? Doğruysa bunun adı nedir, ihbarın ödülü müdür? 

7. Belediye'de yıllardır hizmet veren 53 işçinin işten çıkarılmalarının sebebi nedir? Geri
yi döndürülen 13 işçi hangi kriter uygulanarak seçilmiştir? 
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8. Hukuki dayanaktan yoksun işlemlerle adı geçen kişilerden ziyade, o kişilere oy veren 
Bozdoğanh seçmenlere verilen bu cezaya Bozdoğan halkı rnüstehak mıdır? Siyasilerin demok
ratik rejimlerde böyle bir yetkisi var mıdır? 

T.C. '•'•• '* >; 

İçişleri Bakanlığı . 15.3.1993 
Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050MAH0650002/199 
Konu : Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalo

va'nın Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının İ9.2.1993 tarih ve A.Ol.l.GNS.0.10.00.02-7/873-3830/17553 
sayılı yazısı. • 

tlgi yazınızla tarafımdan cevaplandırılması istenilen Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalo
va'nın "Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Sarıoğlu'nun görevden uzaklaştırılması',' konu
sundaki yazılı soru önergesine cevap olacak bilgiler aşağıda sunulmuştur; 

1. Aydın tli Bozdoğan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Sarıoglu hakkında aynı ilçe hal
kından Ahmet Özsoy tarafından Bakanlığıma sunulan ve çeşitli iddiaları içeren 5.3.1992 tarih
li dilekçe üzerine konunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 10.3.1992 tarihinde 
tarafımdan mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. 

Soruşturmayı yürüten mülkiye müfettişinin 27.3.1992 tarihli "ÖN RAPORU"nda Bele
diye Başkanı Mustafa Sarıoglu, Belediye Başkan vekili M. Vakar Aysan, Belediye Encümen 
üyeleri Şirzat Ankan ve Necati Çağlı haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 339 uncu maddesi 
gereğince "Evrakta Sahtekarlık" suçlarından fezleke düzenleneceği, Belediye Başkanı Musta
fa Sarıoglu hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 230 uncu maddesine göre "Görevi İhmal" 
suçundan dolayı fezleke ve Türk Ceza Kanunu'nun 209 uncu maddesine göre "İrtikap" su
çundan dolayı tevdi raporu düzenleneceği bahsedildiğinden 1.4.1992 tarihinde adı geçen gö
revliler soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici bir tedbir olarak tarafımdan görevden uzak
laştırılmışlardır. 

Belediye Başkanı Mustafa Sarıoğlu'nun vekili Av. Mehmet Onursal vasıtasıyla Bakanlı
ğım aleyhine görevden uzaklaştırma kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle aç
tığı dava Aydın İdare Mahkemesinin 17.6.1992 tarih ve E.-1992/365 No'Iu kararıyla reddedilmiştir. 

Soruşturma neticesinde mülkiye müfettişi tarafından düzenlenen (3) adet fezleke gerekli 
karar ittihazı için Aydın Valiliğine, 1 adet tevdi raporu da Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı
na gönderilmiştir. 

Aydın İl İdare Kurulu Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre Belediye Başkanı 
Mustafa Şarioğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 339 uncu maddesinde yeralan "evrakta 
sahtekarlık" ve TCK.nun 230 uncu maddesinde yeralan "görevi ihmal" suçlarından; M. Va
kur Aysan, Şirzat Ankan ve Necati Çağlı haklarında TCK'nun 339 uncu maddesinde yeralan 
"Evrakta Sahtekarlık" suçundan yargılanmak üzere "Lüzumu Muhakeme" kararları vermiştir. 

Kararlara itiraz edilmesi üzerine dosyalar Danıştay'a intikal ettirilmiş, bir kısmı da ettiril
mek üzeredir. 
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2. Adı geçen görevliler Anayasa*nın 127/4 üncü ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 3394 
, Sayılı Kanunla Değişik 93 üncü maddesi hükmünce haklarındaki soruşturmalar tamamlanın

caya kadar geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmışlardır. 
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, görevden uzaklaştırılmaları tamamen, müfet

tiş raporuna göre ve hukuka uygun olarak yapılmıştır. 
3. Soru önergesinde bahsi geçen Nazilli Ağır Ceza Mahkemesinin Esas : 1992/76 ve Ka

rar : 1992/125 Nolu "Beraat kararı" Belediye Başkanı Mustafa Sarıoğlu hakkında mülkiye 
müfettişi tarafından düzenlenen "Tevdi raporu" ile ilgilidir. Adı geçen hakkında yukarıda bah
sedildiği üzere Danıştaya intikal etmiş başka dosyalar da bulunmaktadır. 

4. Adı geçenler hakkında geçici bir tedbir olarak alınmış bulunan görevden uzaklaştır
ma kararının soruşturmanın sonucuna göre kaldırılabileceği tabiidir. 

Belediye Başkanı Mustafa Sarıoğlu soruşturma sonucunda göreve dönmesine engel bir mah
keme kararı olmadığı takdirde görevden uzaklaştırma kararı nedeniyle fiilen görevden ayrı kal
dığı günler için Belediye Meclis Kararı ile başkanlık ödeneği alabilecek, ayrıca bu süreler emek- , 
lilikte fiili hizmet süresi olarak sayılacaktır. Belediye Meclisinin başkanlık ödeneği ödenmeme
si yolunda vereceği karar idari dava konusu edilebilecektir. 

Buna karşılık soruşturma neticesinde mahkemece göreve dönmesine engel bir mahkumi
yet kararı verildiği takdirde başkanlık ödeneği alamayacak ve bu şekilde geçen süre emeklilik 
fiili hizmet süresi olarak değerlendirilmeyecektir. 

5. Aydın Valiliği vasıtasıyla Bozdoğan Belediye Başkanlığından alınan bilgide : 
Mimar Şule özsoy'un 5.8.1992 tarihinde belediyede geçici işçi olarak göreve başladığı, Be

lediye Encümenince 31.8.1992 tarihinde münhal bulunan sigorta memurluğu için açılan sınavı 
kazanarak 27.10.1992 tarihinde bu göreve atandığı, 12.2.1993 tarihinde de münhal bulunan mi
marlık kadrosuna atandığı; 

ödeme güçlüğü ve işçi fazlalığı nedeniyle 29.6.1992 tarih ve 253 Sayılı Belediye Encümeni 
Kararıyla 25'i Belediyeden, 28'i de Madran Memba Suyu ve Meşrubatları işletmesinden ol
mak üzere toplam 53 işçinin kıdem tazminatları ödenmek suretiyle görevlerine son verildiği, 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığından temin edilen 1 500 000 000 TL. ile Yenimahalle kanalizas
yon inşaatına bir an önce başlanabilmesi ve sağlanan paranın değer yitirmesine fırsat verme
mek için çıkarılan işçilerden 22'si ile yeniden geçici hizmet sözleşmesi yapıldığı, 

belirtilmektedir. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. . 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

7. — A ksaray Milletvekili İsmet Gür 'ün, yapımına başlanan A ksaray Havaalanına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/894) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
„ Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından Yazılı olarak ce

vaplandırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. î s m e t G ü r 

, . Aksaray 
1. 1990 Yılında yapımına başlanan Aksaray Hava Alanının programdan çıkarılıp çıkarıl

madığının, eğer çıkarılmış ise iptal edilme nedeninin, 
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2. Yapımına devam edilecek ise şu ana kadar yapılan harcama miktarının, 
3. 1993 yılı için ne kadar ödenek ayrıldığının, 
4. Havaalanının ne zaman tamamlanarak hizmete gireceğinin yazılı olarak cevaplandı

rılması. 

TC. ' 
Ulaştırma Bakanı - 15.3.1993 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 
B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-157/739-10469 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.3.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/894-3856-17648 sayılı 

yazınız. 
Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür'ün Aksaray Havaalanına ilişkin ilgi yazınız eki ya

zılı sorusu incelenmiştir. 
Yapımına mahalli idarenin katkıları ve Bakanlığımız teknik kontrollüğünde devam edilen, 

yatırım programında "Muhtelif Havaalanları İnşaatı" projesi kapsamındaki Aksaray havaa
lanı için bugüne kadar İl özel İdare Müdürlüğü emrine 800 Milyon TL'sı gönderilmiş olup, 
1993 yılı için ise 20 Milyon TL'sı ödenek ayrılmıştır. 

Havaalanının projesine göre bitirilebilmesi için 1993 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 12 Milyar 
TL'sı ödeneğe ihtiyaç bulunmakta olup, ödenek teminine bağlı olarak bitirilmesine çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

8. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı karayollarındaki trafik kazalarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/906) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
v Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru : 

' . . ' • ' ' . 

1. Bilindiği gibi otoyolların açılması ile Trafik kazalarında büyük bir azalış olmaktadır. 
28 Ekim 1992 tarihinden 31 Aralık 1992 tarihine kadar Kaynaşh-Adapazarı E-5 üzerinde ölümlü 
ve yaralanmah kaç trafik kazası olmuştur? Hayatını kaybedenlerin sayısı ne kadardır? Yarala
nanların sayısı ne kadardır? 

2. 27 Aralık 1992 tarihinden bugüne kadar Bolu-Gerede arasındaki E-5 yolunda ölümlü 
ve yaralanmah kaç kaza olmuştur? ölenlerjn ve yaralananların sayısı ne kadardır? 
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T.C. 
içişleri Bakanlığı 15.3.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01./074650 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 1.3.1993 gün ve KAN.KAR.Md.A.01.0.10.00.02-7/906-3879/ 
17764 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Sakarya, Bolu-Kaynaşlı il hududuna kadar E-S karayolunda 28 Ekim 199,2 tarihinden 31 
Aralık 1992 tarihine kadar herhangi bir trafik kazası olmamıştır. 

27 Aralık 1992 tarihinden bugüne kadar Bolu-Gerede arasındaki E-S karayolunda ise; 2 
ölümle, 9 yaralanmalı, 29 hasarlı olmak üzere toplam 40 trafik kazası olmuş, bu kazalarda 
5 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştır. 

Arz*ederim. . 
ismet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Alibey Köy Meslek Lisesi Mü

dürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'in yazılı cevabı (7/908) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru : 
Halen İstanbul Alibeyköy Meslek Lisesi Müdürü Aykan Köseoğlu'nun birinci lig futbol 

hakemi iken rüşvet alırken suçüstü yapıldığı ve mahkeme kararıyla hakemlikten ihraç edildiği 
belirtilmektedir. 

Hakemlik bir kamu görevi olduğuna ve ortada bir mahkeme kararı bulunduğuna göre, 
bu kişinin bir eğitim müessesesinde müdür olarak görev yapması sakıncalı değil midir? 

T.C. • 
Millî Eğitim Bakanlığı 16.3.1993 

Araştırmalı,. Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Koor.Dai.Bşk.-93/672 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 1.3.1993 tarih ve Kan. Kar. Dai. 

Bşk.-7/908-3881/17766 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn "istanbul Alibeyköy Meslek Lisesi Müdürüne 

ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
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İstanbul Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Aykan Köseoğlu'nun, Diyarbakır-Bolu 
maçı öncesi rüşvet alırken suçüstü yakalandığı ve mahkeme kararıyla hakemlikten atıldığı hu
suslarında bugüne kadar Bakanlığımıza herhangi bir bilgi ve belge intikal etmemiştir. 

Aykan Köseoğlu, geçmiş hizmetlerindeki başarı durumu dikkate alınarak 1986 yılında Ali
beyköy Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne atanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 
10. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, vergi affından yararlanan kişilerin ka

muoyuna açıklanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın 
yazılı cevabı (7/915) s 

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

. Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru : Televizyonda Nazlı Ilıcak ile yaptığınız bir konuşmada vergi affı ile ilgili yüzsüzle

rin isimleri açıklanması isteminde "Kim sorduda, açıklamadık" şeklinde bir beyanınız oldu. 
1. Anavatan Partisi Grubunun vergi affından yararlananların isimlerini kamuoyuna açık

laması ile ilgili verdiği kanun teklifine niçin karşı çıktınız? Bu yasa tasarısını niçin Meclis'ten 
geçirtmediniz? 

2. Vergi affından yararlanan ve vergi affı çıktığı halde borçlarını ödeyemeyenlerin isim
lerini kamuoyuna açıklama konusunda siz DYP-SHP Grubu olarak bir yasa tasarısı sevketme-
yi düşünüyor musunuz? 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı " , • 17.3.1993 

Gelirler Genel Müdürlüğü-
Sayı.: B.07.0.GEL.0.16/784-1-18456 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Devlet Bakanlığının (Sayın Akın Gönen) 4.2.1993 gün ve B.02.0.0.06/0362 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından, Sayın Başbakanımızca yazılı olarak 

cevaplandırılması istenilen ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması tensip 
edilen, Devlet Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ekinde alınan soru önergesinde özetle, vergi 
yüzsüzlerinin açıklanabilmesi için kanunlardaki yasaklı hükümlerin kaldırılması veya değişti
rilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı ve bu konuda Anavatan Partisi Grubunca verilen 
Kanun Teklifinin kanunlaşması konusunda ne düşünüldüğü hususlarında bilgi istenilmektedir. 

Bütün modern vergi sistemlerinde yeralan "vergi mahremiyeti" ilkesi mükellefin ve mü
kellefle ilgili kimselerin; şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, ser
vetlerine veya mesleklerine müteallik sırların üçüncü kişilerin yararına kullanılmasını önlemek 
amacıyla uygulanan bir vergi hukuku prensibi olup, aynı amaçlarla 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 5. maddesinde bu prensibe yer verilmiştir. 
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Vergi Usul Kanununa göre açıklanabilecek husus sadece Kurumlar Vergisi mükellefi ile 
Gelir Vergisi mükelelflerinden yıllık beyanname verenlerin adları, unvanları ve beyanlarına gö
re tarh olunan vergi miktarlarıdır. Bu bilgiler ise her mükellefçe asılan vergi levhasında yer alan 
bilgilerdir. 

Bu bilgiler haricinde mükelleflerin işlerinin mahiyetlerine, şahıslarına, aile durumlarına, 
servetlerine ilişkin olup, vergi idaresinin bilgisi dahilinde bulunan hususların açıklanması müm
kün değildir. 

Bununla beraber, vergi kanunlarındaki mahremiyet hükmünün kötü niyetlileri korumaya 
yönelik bir hüküm olmaktan çıkartılması amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 saydı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda gerekli değişiklik çalışmaları sürdürül
mektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

11. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, istanbul'da sahil dolgu ile kazanılan 
alanlara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/929) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
* Halit Dumankaya ; 

İstanbul 
İstanbul'da sahil dolgu ile kazanılan alan Millî Emlak tasarrufundadır. Bu arazinin esas 

kullanma amacı; ulaşımın kolaylaştırılması ve yeşil alandır. Buna rağmen sahil belediyeleri bu 
arazi üzerinde rant tesisleri kurmaya çalışmaktadır. 

1. Belediyelerce sahil dolgu alanında kurulan hangi tesisler için Maliye Bakanlığından 
müsaade alınmıştır? 

2. Hangi tesisler için Maliye Bakanlığı, Millî Emklak'tan müsaade alınmamıştır? Hangi 
tesisler Millî Emlak arazisini işgal etmişlerdir? 

3. tşgaliciler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
4. İşgalci Belediye Başkanları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 16.3.1993 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.MEG.0.9/3211-12446/11694 

Konu : İstanbul'daki dolgu alanları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.3.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/929-3918/17846 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle İstanbul Milletvekili Sayın Halit Du

mankaya tarafından verilen, ilgi yazı eki soru önergesinde, belirtilen sorulara verilen cevapları
mız, aşağıda sunulmuştur. 
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Mevcut mevzuata göre Kamu İdarelerinin Kıyı Kanunu ve imar planlarına göre yapacak
ları deniz dolguları için Bakanlığımdan önceden izin almaları zorunlu değildir. 

İstanbul ili, Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece, Adalar, Beşiktaş, Sa
rıyer, Silivri, Kadıköy, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinin denize kıyısı bulunan plan
larında Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince 1990 yılından önce çeşitli tarihlerde dolgu yapılmış
tır. Bakanlığım elemanlarınca yapılan incelemelerde, bahse konu dolgu alanlarının imar plan
larına uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır. ',. 

Bu alanların büyük bir kısmı, park, yeşil alan, yürüyüş alanı vb. olarak düzenlenmiş ol
duğundan, 3030 Sayılı Kanunun 7. maddesi, 8. fıkrası uyarınca Belediyeye terk işlemleri ger
çekleştirilmiş, diğer bir kısmının ise terk işlemleri gerçekleştirilmek üzeredir. 

Rıhtım olarak kullanılan dolgu alanlar ise, Bakanlığımın onayı ile Denizcilik Bankası T.A.O. 
Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Bakırköy İlçesi dahilindeki Ataköy Turizm Merkezi alanında kalan ve denizden doldurul
mak suretiyle oluşturulan 564 ada, 137 ve 142 parsel no.lu 2 adet taşınmaz mal 2634 Sayılı 
Kanunun 8. maddesi uyarınca Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir. Anılan Bakanlık bu saha
yı kendi mevzuatı uyarınca yatırımcıya tahsis etmiştir. Yapılan bu tahsis üzerine anılan taşın
mazlar üzerinde Ataköy Marina ve Yat İşletmeciliği A.Ş. lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis 
edilmiştir, 

Eminönü İlçesi Kumkapı sahilindeki dolgu alanı üzerine, Belediyece 32 adet Balıkçı Dük
kanı, Lokanta, Kafeterya, WC inşaa edilmiştir. Bu tesisler Hazine ile yapılan protokol uyarın
ca Belediyece kiraya verilmiş olup, zemin bedeli olarak müstecirlerden tahsil edilen kira bedeli
nin % 25'i Hâzineye ödenmektedir. ' 

İstanbul ilinde bulunan diğer dolgu alanları üzerinde, Belediyelerce veya şahıslarca yapı
lan rant tesisleri, Bakanlığımın bilgisi dışında yapılmıştır. 

Kartal Belediye Başkanlığı tarafından VVanderland Şirketine kiraya verilen 15 000 m1 lik 
sahada inşaa edilen su kayağı ile ilgili tesisler için mahkemece tedbir kararı olduğu halde, yapı
mına devam edildiğinden, Kartal Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ayrı
ca men'i müdahale davası açılması hususunda İstanbul Muhakemat Müdürlüğüne talimat ve
rilmiştir. 

Kadıköy İlçesinde, Kalamış İskelesinden Fenerbahçe Yarımadasına kadar olan kısımda 
TEK.ART. Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından Mendirek, Kule, 
Bar, Pastahane, Cafe, Lokanta, Tuvalet vb. şekilde 46 adet tesis inşaa edilmiş, bu tesislerle ilgili 
olarak Kadıköy Belediyesi aleyhine men'i müdahale, kal ve tahliye dayası açılmıştır. 

Yine Kadıköy İlçesinde 89 pafta, 427 ada, 6 parsel 2950 m2 sahalı Fenerbarçe Plajı vasıflı 
taşınmazmal İmar Kanununa göre yeşil alan olarak kullanılmak üzere Belediye lehine tapu kü
tüğünden terkin edilmiş iken, Kadıköy Belediyesince yap-işlet-devret sistemi ile 10 yıllığına PİM-
TAŞ A.Ş. adlı özel şirkete verilmiş ve bu şirket tarafından taşınmaz mal üzerinde MAGİC CEN-
TER adı altında eğlence merkezi inşaa edilmiştir. Bahse konu taşınmazmal terk amacı dışında 
kullanıldığından, yıkımı cihetine gidilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından iste
nilmiş, ayrıca müdahalenin men'i ve binanın kal'i için, dava açılması hususunda, İstanbul Mu
hakemat Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Bu konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığından alınan 18.1.1993 gün ve Mahallî İdareler 
Genel Müdürlüğü ifadeli BOSONAHAOG0002/30 sayılı yazıdan; 
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Kadıköy Belediye Başkanı Cengiz özyalçın, Başkan Yardımcısı Yalçın Ersoylu, Encümen 
üyeleri Kamil Kalyoncu, Selami öztürk, Türer Ercan, Mustafa Demircan, Mustafa Toköz, Be
lediye yazı işleri ve Kararlar Müdürü Ruşen Yıldırım, Hesap tşleri Müdürü Atalay Gültekin, 
Sağlık tşleri Müdürü Dr. Fatih Togay, Veteriner Müdürü Güngör Yıldırıcı, Personel Müdürü 
Hatice İpekten, Fen tşleri Müdürü Zekai Dede, Fen tşleri Müdür Muavini Mustafa Açıkel, Kont
rol Amiri Mehmet Yıldırım, Kontrol Mühendisi Nevin Demirbenk haklarında "Zühtüpaşa Ma
hallesi, Fenerbahçe köyü, 89 pafta, 427 ada, 6 no'lu parselde, bir kısmı dolgu olan yere imar 
mevzuatına aykırı olarak Fenerbahçe Sahil Tanzim İnşaatı adıyla, MAGİC CENTER inşaatı 
yaptırılması" iddiasını soruşturmak üzere 7.12.1992 tarihinde bir mülkiye müfettişi görevlen
dirilmiş olduğu ve soruşturmanın halen devam ettiği, 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Ertuğrul Tığlay, Küçükçekmece Avcılar Belediyesi Şube 
Müdürleri Gülten Belkaya, Haydar Yıldız, mıntıka mühendisleri tsmail Sabır, Nursel Yılmaz 
ve İsrafil Namlı haklarında "Küçükçekmece Avcılar Sahillerinde belediye tarafından dolduru
lan, mülkiyeti Hazineye ait olan ve imar planında park ve rekreasyon alanı olarak gösterilen 
sahada 1990-1991 yıllarında Küçükçekmece Spor Kulübü yetkilileri tarafından ruhsatsız ola
rak 17 adat 7x12 ebadında tek katlı betonarme gazinolar inşa edildiği" iddiasını soruşturmak 
üzere 23.9.1992 tarihinde bir mülkiye müfettişi görevlendirilmiş olduğu ve soruşturmanın ha
len devam ettiği, 

Silivri Belediye Başkanı Selami Değirmenci hakkında "Deniz kenarında bulunan mendi
reğin yanının doldurulması ile elde edilen yerde 4 adet çay bahçesi yaparak, bunların usulsüz 
olarak ihale edilmesi" iddiasının soruşturulması neticesinde mülkiye müfettişleri tarafından 
düzenlenen 14.5.1992 tarihli fezleke üzerine İstanbul İl İdare Kurulunca verilen "Kısmen men'i 
muhakeme, kısmen lüzumu muhakeme kararı"nın Danıştay'a intikal etmiş olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Dolgu alanlarıyla ilgili olarak usulsüz ve mevzuata aykırı uygulamaların haber alınması 

veya tespit edilmesi halinde konu hassasiyetle tahkik ettirilerek Anayasa ve Yasaların verdiği 
yetkiler çerçevesinde gereği yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

12. — Manisa Milletvekili Ekrem Fakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/950) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Sorular : 
1. Hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar, adınıza kaç kişiye, Kurum ve kuruluşlara 

çiçek veya çelenk gönderilmiştir? 
2. Kaç defa yerli veya yabancı konuklara yemek vb. ikramlarda bulunul muştur? 
3. Çiçek-çelenk paralan ile yemek vb. ağırlama giderlerinin tutarları ne kadardır? Han

gi Kurumun bütçesinden karşılanmıştır? 
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T.C, 
Devlet Bakanlığı 13.3.1993 

Sayı : B.02.0.004/2-1/01564 , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 4.3.1993 gün KAN.KAR.MD.GNS/950-3945/17935 sayılı yazınız. 
tlgi yazınız ekinde gönderilen Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'nin Bakanlığı

ma yönelttiği "Ağırlama giderlerine" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edil
mektedir. ' '• " 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

— Devlet Bakanlığına başladığım günden bugüne kadar geçen süre içerisinde düğün, 
davet, çeşitli törenler için gönderilen çiçekler kendi paramla özel çiçekçilerden gönderilmiştir. 

— Cenazeler için gönderilen çelenkler yine kendi paramla TEV'na sipariş verilerek gön
derilmiştir. 

— Devlet Bakanlığım süresi içerisinde verdiğim her davet, yemek ve kokteyl paraları ta
rafımdan karşılanmıştır. 

— Devlet Bakanlığım süresince Başbakanlık bütçesinden, Diyanet işleri Başkanlığı büt
çesinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinden ve ilgili kurum olan Vakıfbank Bütçesinden 
bana ait herhangi bir hizmet için bir ödeme yapılmamıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

13. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam İbrahim Tez'in yazılı cevabı (7/951) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Sorular : 
1. Hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar, âdınıza kaç kişiye, Kurum ve kuruluşlara 

çiçek veya çelenk gönderilmiştir? • ' ,ı - -
2. Kaç defa yerli veya yabancı konuklara yemek vb. ikramlarda bulunulmuştur? 
3. Çiçek-çelenk paralan ile yemek vb. ağırlama giderlerinin tutarları ne kadardır? Han

gi Kurumun bütçesinden karşılanmıştır? * * 

T.C. 
Devlet Bakanı 12.3.1993 

Sayı : B.02.0.005/00960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 4.3.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/951-3946/17936 sayılı yazınız. 
Bakanlığıma yöneltilen Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'nin yazılı soru öner

gesine yanıtlarım aşağıdadır. 
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1. Hükümete geldiğimizden bu yana davetli olupta katılamadığım törenlere, hastalara 
ve cenazelere tarafımdan çiçek, çelenk yollanmıştır. Milletvekili olduğum zaman ve daha evve
linde de aynı şekilde çiçek, çelenk yolladım. Bundan sonrada yollayacağım. 

2. Bakanlığım tarafından bir kez Başbakan Yardımcılığına vekâletim sırasında Gürcis
tan Başbakan Yardımcısı onuruna Devlet Konukevinde Dışişleri BakanlığVnın organizasyonu 
çerçevesinde akşam yemeği verilmiştir. 

3. Yollamış olduğum çiçek ve çelenklerin tamamı tarafımdan Ödemiştir. Ayrıca konu
ğum olan yerli ve yabancı heyetlere verilen yemeklerin tamamı tarafımdan ödenmiştir. Devle
tin hiçbir kurumundan bir tek lira alınmamıştır. 

Tüm ağırlama ve ikram ve çelenk, çiçekler için ödemiş bulunduğum toplam miktarı bile-
bilmem olanaklı değildir. Aynca, istendiği takdirde bu tür harcamalarla ilgili Başbakanlık, Ba
kanlıklar ve bağlı kuruluşları nezdinde araştırma yapılmasına katkıda bulunmaya hazırım. 

Bilgi ve görüşlerinize saygılarımla arz ederim. 
İbrahim Tez 

Devlet Bakanı 

14. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Şişli Belediyesince bir arsaya imar izni veril
mesi konusunda ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/954) • -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Yüksel Yalova 
Aydın 

19 Şubat 1993 tarihli bir İstanbul Gazetesinde yer alan "Avanta Kavgası" başlıklı Şişli Be
lediyesiyle ilgili haberler açıklanmaya muhta,ç görünmektedir. 

1. Şişli Belediyesi tarafından, Oyak adına kayıtlı Ayazağa Köyündeki 31 hektar alan için 
imar izni verilirken, Belediye Meclis üyelerinin kurucu ve ortak sıfatıyla katıldığı, S.S.ORPA 
Konut Yapı Kooperatifine Oyak arazisi içinde hastane ve kreş olarak planda görünen kısmın 
667 milyon karşılığı satıldığı iddia edilmektedir. 

Belediye Başkanına Oyak tarafından otomobil hibe edildiği, keza iddialar arasındadır. Bu 
iddialar gerçeği ne oranda yansıtmaktadır? 

2. Şişli Belediye Başkam Sayın Fatma Girik, "böyle rezillik görmedim, üyesi olmadığım 
kooperatifi para ödemiş gibi bana makbuz getirdiler. Kendi suçlarına alet etmek istediler. Me
ğer bu işi aralarında anlaşıp halletmişler" dedikten sonra, arsa satışıyla ilgili yönetim kurulu 
kararını Oyak Genel Müdür Yardımcısı Sayın Orhan Güreş'ten istediğini ifade etmiştir. Sayın 
Başkanın Basındaki çıkan sözleri doğruysa bu bir yasaya aykırılık teşkil etmez mi? Meclis üye
leri hakkında açıkça suç duyurusu anlamını taşımaz mı? 

Taraflar birbirlerini suçladıklarına göre, belediyeyi şaibe altına alan maruz durum hak
kında Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Değilse düşünüyor musunuz? 
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. XC. 
İçişleri Bakanlığı 15.3.1993 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.0.5.0.MAH.0.650002/212 

Konu : Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalo
va'nın Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 4.3.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/954-3949/17939 sa

yılı yazısı. 
flgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Aydın Milletvekili Sayın 

Yüksel Yalova'nın "Şişli Belediyesince bir arsaya imar izni verilmesi konusunda ileri sürülen 
iddialara ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

Milliyet Gazetesinin 10.2.1993 tarihli nüshasında "İstanbul İli Şişli İlçesi Belediye Meclis 
Üyelerince Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) konut karşılığı imar izni verildiği" iddiası 
üzerine, konunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 24.2.1993 tarihli onayımla mü
fettiş görevlendirilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 

j İçişleri Bakanı 

15. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'm, Şişli Belediyesince bazı yapı kooperatifleri
ne arsa tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgi n'in yazılı cevabı 
(7/980) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Bazı basın organlarında "Arsayı veren iznini alıyor.", "Fato bu arabayı geri ver" başlıkla

rıyla bazı yapı kooperatiflerine rüşvet karşılığında arsa tahsis edildiği haberleri yer almaktadır. 
Sorular : 
1. Ordu yardımlaşma kurumunun Ayazağa-Çobançeşme'deki 40 hektarlık arsası için 1 

700 dairelik toplu konut projesi, Şişli Belediyesi İmar Komisyonunca önce neden reddedilmiş 
ve bilahare hangi şart ve sebeplerle onaylanmışür? Bu onay karşılığında kimler ne gibi bir. menfaat 
sağlamıştır? . "' . , 

2. Sözkonusu arsaya şantiye kurulmuş olmasına rağmen hangi sebeplerden dolayı inşa
ata başlatılmamıştır? 

3. Şişli Belediye Başkanının halen kullanmakta olduğu lüks makam otomobili kimler 
tarafından ve hangi hizmetin karşılığı hibe edilmiştir? 

4. Şişli Belediyesinde cereyan eden bu hadiseler dolayısıyla soruşturma açtırmayı düşü
nüyor musuzunuz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 15.3.1993 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü -
Sayı : B050MAH0650002/211 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin 
Elmas'ın Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 4.3.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/980-3932/17922 sa

yılı yazısı. 
ligi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İstanbul Milletvekili Sa

yın Elaattin Elmas'ın "Şişli Belediyesince Bazı yapı kooperatiflerine arsa tahsis edildiği iddia
sına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

Milliyet Gazetisinin 10.2.1993 tarihli nüshasında "İstanbul İli Şişli İlçesi Belediye Meclis 
Üyelerince Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) konut karşılığı imar izni verildiği" iddiası 
üzerine, konunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 24.2.1993 tarihli onayımla mü
fettiş görevlendirilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: ,221'e 1 inci Ek) 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 8' inci 
sırasında bulunan 221 Sıra Sayılı ve 1/472 Esas Numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Anayasa Komisyonu Raporunun 3 
üncü ve müteakip maddelerinin verilen önergelerle birlikte İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
Komisyonumuza verilmesini arz ye teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
' - İhsan Saraçlar 

Samsun 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu J2 3 1993 

Esas No.: 1/472 
Karar No.: 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince, Genel Kurul'un 10.3.1993 Tarihli 79 uncu Birleşimin
de Komisyonumuzca geri alınan; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tasarı hakkında Genel Kurul'da verilen bütün önergeler 
Komisyonumuzun 12.3.1993 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın da katılmasıyla 
incelenmiştir. 

Bilindiği gibi anılan Kanun Tasarısı çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin yetki 
belirleyen maddelerindeki bazı ibarelerinin değiştirilmesini amaçlamaktadır. Komisyonumuz, ilgi
li madde metinlerinin, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdeki yerlerinde bırakarak ve yeni
den tekrar etmeksizin sadece gerek görülen ibarelerin değiştirilmesini kabul etmiştir. Bu nedenle, • 
Komisyonumuzca geriye çekilen tasarının Genel Kurulda görüşülmeyen maddeleri içeriği değişti-
rilmcksizin baside indirgenerek yeniden düzenlenmiştir. Tasanda, aynı bakanlığı ilgilendiren 
konulan,bir arada tedvin ve aynı madde içerisinde toplamayı kabul eden Komisyonumuz, 3,4,5,6 
ve 7 nci maddeleri yeniden düzenlemiştir. 

Ayrıca, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 103 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarındaki "Bakanlar Kurulunca" ibarelerinin "Kurumun önerisi üzerine Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" şeklinde; aynı kanunun ek 3 üncü maddesindeki "Bakanlar 
Kurulu Kararı" ibaresinin "Başbakanın onayı" şeklinde; 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 58 inci maddesi
nin birinci fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu" ibaresinin "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" şeklinde değiştirilmesini ve bu değişikliğin 
metne eklenmesini kabul eden Komisyonumuz bu düzenlemeyi 6 ncı maddede yapmıştır. 
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Komisyonumuz, 5 inci maddede 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunda yaptığı değişikliği 
işler hale getirebilmek için bu kanuna bir Geçici Madde eklenmesini uygun görerek metne 8 inci 
maddeyi eklemiştir. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri de 9 ve 10 uncu maddeler olarak kabul edilmiştir. 
Yapılan bu yeni düzenleme sırasında, Tasarının Genel Kurul'da görüşülmesi sırasında verilen 

önergeler, Komisyonumuzca işleme konulmamıştır. 
Raporumuz, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İhsan Saraçlar 

Samsun 

Kâtip 
Cafer Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 
Muhalifim 

Üye ' 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
Muhalifim 

Üye. 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Başkan vekili 
0. Mümtaz Soysal 

. Ankara 

Üye -
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
Tüm maddelerine muhalifim 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye . 
Bestami Teke 

Hatay 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

MUHALEFET AÇIKLAMASI 

221 Sıra Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı" hakkındaki Komisyon çoğunluğunun görüşüne katılma imkânı bulamıyo
rum. Karşı oy vermemin gerekçelerini her konu ve madde üzerinde TBMM Genel Kurulunda açık
lama hakkımı saklı tutarak aşağıda özetliyorum* 

1. Tasarı, Anayasa'nın, Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında benim ve diğer milletvekili 
arkadaşlarımızdan birçoğunun ifade ettikleri, çeşitli maddelerine aykırı hükümler taşımaktadır. 

2. Kanun metinlerindeki değişikliklerin, ilgili kanunların kurduğu bütünlük içinde ele alınma
sı ve değerlendirilmesi gerekirken, Komisyon kararında yasa koyuculugun bu asgari tekniği gözar-
dı edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) 
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3. Değişikliklerin her ilgili kanun için ayrı bir teklif veya tasarı ile, olmazsa ayrı ayrı madde
lerde o da olmazsa ayrı ayrı fıkralarda düzenlenmesi gerekirdi. Bunun aksine bir yol tutularak, 
hem uygulamada zorluklar çıkaracak hem de hukukçuların içlerine sindirerek benimsemeyecekleri 
bir düzenleme ortaya çıkmıştır. 

4. Tasarının Komisyona geri alınması, yeni metnin vücuda getirilmesi, komisyondaki müza
kere şartları ve hatta muhalefet açıklamasının aceleye getirilmesi gibi uygulamalar yasama çalış
malarının yürütme gölgesinde gerçekleştiğikuşkularını artırmaktadır. 

Yürütme organının günlük ihtiyaçları için TBMM çalışmalarına, çalışma programına, çalışma 
usullerine müdaheleleri gittikçe artmaktadır. Komisyona geri alınan tasarı değiştirilirken Genel 
Kurul'da yapılan görüşmelerin hiç dikkate alınmadığı, sadece milletvekillerinin tasarıya katkılarını 
en az orana indirme endişelerinin ön planda tutulduğu görülmektedir. Bu da Komisyon çoğunluğu
nun sadece yürütmenin süre konusundaki dayatmalarından etkilendiği ve Genel Kurul'da ortaya 
çıkan görüşleri dikkate almadığını ortaya koymaktadır. Böyle bir tutuma katılabilmemiz mümkün 
olamaz. 

5. Beşinci maddenin a, b, c bentlerinden bazıları ye bunların bazı bölümleri metinden çıkarıl
mış olmakla birlikte KİT'lerin özelleştirilmesi konusunun iktidarın özel işi haline getirilmesi önle
nememiştir. Özelleştirmenin bütün dünyada, iktidar ve iktidar çevrelerindeki çıkar gruplarından en 
az etkilenecek yöntemlerle yürütülmesi benimsenmiştir. Tasarı Cumhurbaşkanını ve Bakanlar 
Kurulunu devreden çıkararak, aslında iyi bir çözüm usulü sayılamayacak mevcut durumun daha 
da kötü ve keyfî bir hale getirmektedir. 

Kanun malvarlığının yönetimi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili TBMM duyarlı
ğını gözardı eden düzenlemenin özel birtakım amaçlarına hizmet etme tehlikesi taşıdığı ortadadır. 
İlgili maddelerde yapılan düzeltmelerin önemli konuları ihtiva etmemesi, TBMM'de ileri sürülen 
tasarının özellikle özelleştirmeye keyfilik getirme amacıyla sevkedildiği görüşlerine haklılık 
kazandıracak niteliktedir. 

Sonuç olarak Komisyonda kabul edilen metni "yasa metnidir" diye TBMM Genel Kuruluna 
sunma cesaretini kendimde bulamadığımdan çoğu görüşüne katılamıyorum. 

12.3.1993 
Hasan Korkmazcan 
Denizli Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 3. - 21.6.1927 tarihli ve 1111 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 
"Bakanlar Kurulu Karan" ibaresi "Genel Kurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî 
Savunma Bakanlığının teklifi ve Başbakanın onayı" şeklinde; aynı Kanunun 78 inci maddesinin 
Birinci fıkrasındaki "Büyük Erkâni Harbiye Riyasetinin Muvafakati ve Millî Müdafaa Vekâletinin 
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti Kararıyla" ibaresi "Genel Kurmay Başkanlığının göstereceği 
lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Başbakan'ın onayı ile" şeklinde; 18.5.1959 
tarihli ve 7279 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "İcra Vekilleri Heyetinin" iba
resi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Millî Savunma Bakanlığının" şeklin
de; aym kanunun 9 uncu maddesindeki "İcra Vekilleri Heyetince" ibaresi "Millî Savunma Bakan
lığınca" şeklinde ve son satırdaki "Talimatname ile" ibaresi "yönetmelikle" şeklinde; 27.7.1967 

' tarihli ve 926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesindeki "üç, Başbakanın onaylayacağı kararname" 
İbaresi madde metinden çıkarılarak yerine "onayı" kelimesi ilavesi şeklinde; Aynı Kanunun 124 
üncü maddesindeki "Bakanlar Kurulu Kararı" ibaresi "Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Baş
bakan onayı" şeklinde, 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "Genel 
Kurmay Başkanlığının Önerisi üzerine müşterek kararla" ibaresi "Genel Kurmay Başkanının onayı 

\ ile" şeklinde; aynı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Genel Kurmay Başkanlığının 
önerisi üzerine müşterek kararla" ibaresi "Genel Kurmay Başkanının önerisi üzerine Millî Savun
ma Bakanının görüşü ve Başbakan onayı ile" şeklinde 10.6.1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu Kararı ile" ibaresi "Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Millî Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. - 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
"15 000 TL.dan" az, 500 000 TL. dan" ibaresi "150 000 Tl.dan az 1 000 00Ö TL.dan" şeklinde ve 
"Bakanlar Kurulu kararı ile" ibaresi "ilgili odanın teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca" 
şeklinde; aynı kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "50Ö 000 TL.si" ibaresi "1 000 000 
TL.si" şeklinde ve "Bakanlar Kurulu Kararı ile" ibaresi "ilgili odanın teklifi üzerine Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca" şeklinde; aynı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "15 000 
TL.dan az 500 000 TL.dan" ibaresi "150 000 TL.dan az 1 000 000 TL.dan" şeklinde ve "Bakanlar 
Kurulu kararı ile" ibaresi "İlgili borsanın teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca" şeklinde; 
aynı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "500 000 TL.si" ibaresi "1 000 000 TL.si" 
şeklinde ve "Bakanlar Kurulu Kararıyla" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca" şeklinde; aynı 
Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "100 000 TL. lik rakamlar "1 000 000 TL. si" 
şeklinde ve "Bakanlar Kurulu Karan ile" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca" şeklinde; Aynı 
Kanunun 91 inci maddesindeki "Tüzük" ibaresi "Yönetmelik" olarak ve yine 30.4.1985 tarihli ve 
3186 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi "Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın uygun görüşü, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Başba
kan onayı veya aynı usulle yetki vereceği kurullarca görevlendirildiğinde üreticilerden devlet adı
na destekleme alımlarında bulunmak" şeklinde; aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları "Kooperatif ve Birliklere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu bakanın uygun görüşü, ilgili bakanın teklifi üzerine Başbakan onayı veya 
aynı usulle yetki vereceği kurul tarafından, ortak ve ortak olmayan üreticilerden devlet adına ürün 
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satın alınması görevi verilebilir, Alımla görevlendirilen kuruluşlara, bu hizmetlerine karşılık 
olmak üzere, miktar ve ödeme şekli Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu bakanın uygun görüşü, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Başbakan onayı 
veya aynı usulle yetki vereceği kurul tarafından belirlenecek "Hizmet Komisyonu ödenir" şeklin
de; değiştirilmiştir. 

Ayrıca 22.6.1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. - 2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendindeki "Hükümetçe görevlendirilecek" ibaresi "Başbakan tarafından görevlendirilecek" şek
linde; 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Birinci Baş
kanın mütalaası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname" 
ibaresi "Birinci Başkanın Onayı" şeklinde; 10.4.1967 tarihli ve 852 sayılı Kanunun 1 inci madde
sindeki "1988 yılına ait kâr'ın" ibaresi "yıllık kârlarından" olarak; "4 milyar" ibaresi "16 milyar" 
olarak; ve "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Başbakan onayı ile" şeklinde; 

28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "Maliye 
Bakanı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur" ibaresi "ilgili Bakan tarafından Başbakanlığa sunu
lur" şeklinde; aynı Kanunun 29 uncu maddesindeki "Bakanlar Kurulunca "hazırlanacak yönetme
likle düzenlenir" ibaresi ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakanca onaylanan yönetmelikle 
yürürlüğe girer" şeklinde; 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının son cümlesindeki "alınacak müşterek karar" ibaresi "ilgili Bakan onayı", şeklinde; 
11.9.1981 tarihli ve 2522 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi, "Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşleri, ilgili Bakanlı
ğın teklifi üzerine Başbakanlık" şeklinde; 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinin birinci fıkrası "Yüksek Kurul; Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının başkanlı
ğında Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci Başkam, tanıtma ve enformasyon işlerin
den sorumlu Devlet Bakanı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı, 
Turizm Bakam, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yüksek. 
Kurum Başkanı ile Başbakan tarafından üç yıl süre ile seçilen dört üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı 
gerekli gördüğü hallerde, Yüksek Kurula Başkanlık eder." şeklinde; aynı Kanunun 93 üncü mad
desinin birinci fıkrası "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu; Dışişleri Bakanı ile ödül kurulu 
için Başbakan tarafından üç yıl süre ile ayrıca seçilecek üç üyenin, Yüksek Kurula katılmasıyla 
oluşur." şeklinde; 26.2.1985 tarihli ve 3155 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının 
son cümlesi "1 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın olumlu görüşü üzerine Başbakan onayı" 
şeklinde; 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "Bakan
lar Kurulu" ibaresi "Yüksek Planlama Kurulu"; şeklinde; 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Kanunun 
7 nci maddesindeki "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 
görüşü üzerine Başbakanlıkça" şeklinde; aynı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 
"Bakanlar Kurulu" ibaresi "Yüksek Planlama Kurulu" şeklinde; aynı Kanunun 12 nci maddesinde
ki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine Başba
kanlık" şeklinde; 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi
nin (1) numaralı fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Yüksek Planlama Kurulu" şeklinde; aynı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası "Mevcut müesseselerin 
veya işletmelerin bağlı ortaklık haline getirilmesi, yeni bağlı ortaklıkların kurulması Yüksek Plan
lama Kurulu kararı ile olur." şeklinde aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde 
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yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Yüksek Planlama Kurulunca", "Bakanlar Kurulu Kararın-. 
da" ibaresi ise "Yüksek Planlama Kurulu Kararında" olarak; 27.10.1989 tarihlî ve 388 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "Bakanlar Kurulunca" 
ibaresi "Başbakanın onayı ile" şeklinde; değiştirilmiştir. 

MADDE 6. - 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "Vilayet İdare 
heyetinin karan üzerinde Şûrayı Devletin mütalaası alınarak icra Vekilleri Heyetinin tasdiki" iba
resi "ti idare Kurulunun karan üzerine Danıştay'ın görüşü alınarak içişleri Bakanının onayı" şek
linde; 10.6.1949 tarihli ve'5442 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendindeki 
"içişleri Bakanlığım Karan ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile" ibaresi "içişleri Bakanlığının teklifi 
üzerine Başbakanın onayı ile" şeklinde; 22,7.1981 tarihli ve 2495 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi
nin birinci fıkrasındaki içişleri bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "içişleri 
Bakanlığınca" şeklinde; 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkra
sının son cümlesi ile üçüncü fıkrası "Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, içişleri 
Bakanlığının izin vermesine bağlıdır." "Türkiye"de derneklerin katıldığı.veya işbirliği yaptığı 
yabancı dernek veya kuruluşlann, kanunlanmıza ve ulusal çıkarlarımıza uymayan veya kuruluş 
amaçlanyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, Türkiye'de kurulmuş derneğin, bu 
yabancı dernek veya Tcuruluşlarla olan ilişkilerine Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 
içişleri Bakanlığınca son verilir." şeklinde; aynı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son 
cümlesi ile ikinci fıkrası "işbirliği veya müşterek faaliyetlerin yararlı olacağına kanaat getirilmesi 
halinde, karşılıklı olmak kaydıyla Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, içişleri Bakanlığınca izin 
verilebilir." "Yukandaki fıkrada söz konusu edilen derneklerin, kanunlarımızı veya ulusal çıkarla-
nmıza uymayan veya kuruluş amaçlanyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, açılmış 
şubelerin kapatılmasına veya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
içişleri Bakanlığı yetkilidir." şeklinde; aynı Kanunun 41 inci maddesindeki "Bakanlar Kurulu 
karanyla yürürlüğe konulacak" İbaresi "ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca 
çıkanlacak" şeklinde; 

8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları "Birinci 
fıkradaki miktan geçen anlaşmalarla sözleşme değişiklikleri, Danıştay'ın mütalaasına istinaden 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır." "Başhukuk Müşavirliğinin veya Danıştay'ın mütalaalan-
na muhalif olarak anlaşmalar veya sözleşme değişiklikleri yapılabilmesi Yüksek Planlama Kuru
lundan karar alınmasına bağlıdır." şeklinde; 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin (b) fıkrasının (2) numaralı bendindeki "icra vekilleri heyetinden müsaade istihsal edilmek 
kaydıyla" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü, Başbakanın onayı ile" şeklin^ 
de; 2.1.1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "ilgili 
bakanın teklifi üzerine Başbakan" şeklinde; aynı Kanunun 2 nci maddesindeki "Bakanlar Kurulun
ca" ibaresi "ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Başbakanlıkça" şeklinde; 14.7.1965 tarihli ve 657 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğu
na Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığınca karar 
verilen görevlerde ve' belirtilen ücret ve adet sınırlan içinde sözleşme ile çalıştınlan ve işçi sayıl
mayan kimselerdir." . 

şeklinde; 

9.7.1945 tarihli ve 4792 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "işçi sigortaları" ibaresi "Sosyal 
Sigortalar" ve "Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine" ibaresi "Devlet Personel Başkanlığı 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığnın uygun görüşü üzerine ilgili bakanın onayı ile" şeklinde; 
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17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "Bakanlar Kuru
lu kararıyla belli edilir" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Yüksek Plan
lama Kurulu kararı ile belirlenir" şeklinde; aynı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 
"Bakanlar Kurulu" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı" şeklinde, 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
"Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve çalışma veya çalıştırma şartları, İlgili bakanlıkların 
görüşleri alınmak suretiyle içişleri Bakanlığınca çıkarılacak t i r yönetmelikle düzenlenir." şeklin
de; 5.5.1983 tarihli Ve 2821 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları "Ulusla
rarası kuruluşa üyelik için başvurmadan 3 ay önce bu kuruluşun tüzüğü Dışişleri, içişleri ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına verilir. Tüzüğün yukarıdaki ilkelere aykırılığı üç ay içinde 
bu bakanlıklarca birlikte tespit edilmediği takdirde uluslararası kuruluşa üye olunabilir." "Üye olu
nan uluslararası kuruluş birinci fıkradaki esaslara aykırı faaliyet gösterir veya nitelik kazanırsa 
ikinci fıkrada sözü edilen bakanlıklar o sendika veya konfederasyonun uluslararası kuruluştan 
çekilmesi için birlikte karar alır ve o sendika veya konfederasyona bildirir." şeklinde; 5.5.1983 
tarihli ve 2822 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci, fıkrasının (1) numaralı bendindeki 
"Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Çalışma-ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisiyle Başbakan 
tarafından" şeklinde; 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci ve ikin
ci fıkrasındaki "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "Kurumun önerisi üzerine Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca" şeklinde; aynı Kanunun ek 3 üncü maddesindeki "Bakanlar Kurulu kara
rı" ibaresi, "Başbakanın onayı" şeklinde; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 58 inci maddesi
nin birinci fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7. - 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (C) fıkrasının son 
cümlesindeki alınacak "müşterek karar" ibaresi "Başbakan onayı" şeklinde; 18.12.1953 tarihli ve 
6200 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi "Kısmî veya alıştırma sulama
sı işletmelerinde her yıl uygulanacak ücret tarifeleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve iskân ile 
Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanır, Başbakanlıkça tasdik ye ilan olunur." 
şeklinde; aynı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası "Hesap olunacak ücret tarifeleri Maliye 
ve Gümrük ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarının görüşlerine dayanan Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tasdik ve en geç o yılın Nisan ayı içinde Genel Müdür
lükçe ilan olunur. Başbakan teklif edilen tarifelerde indirme yapabilir." şeklinde; 3.7.1968 tarihli 
ve 1053 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası "ilgili kuruluşların görüşü alınmak 
kaydıyla Başbakan onayı ile bütçe imkânları müsait olmak şartıyla nüfusu 100 000'i aşans şehirle
rin içme, kullanma ve endüstri suyunun temini için, 6200 sayılı Kanunun 37 nci maddesindeki 
limitler dahilinde gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü yet
kilidir." şeklinde; 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
ları "Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla, sermayesinin yansından fazlası doğrudan doğruya 
veya dolayısıyla Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarına, Devlet adına ilgili Bakanlıkça 
belge verilebilir." "Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermaye şirketlerine veya yaban
cı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişilerine müsar 

ade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve bu Kanunun 60 inci maddesinde yazılı şartlarla 
ilgili Bakanlıkça belge verilebilir." şeklinde; aynı Kanunun 55 inci maddesinin (2) numaralı fıkra
sının ikinci bendindeki "Bakanlar Kurulu" ibareleri "ilgili Bakan" şeklinde; ayni Kanunun 58 inci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Bakanlıkça" şeklinde; aynı 
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Kanunun 64 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu karanyle" ibareleri 
"Bakanlıkça" şeklinde; 3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasın
daki "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Millî 
Eğitim Bakanlığınca" şeklinde; 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki 
"Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle" ibaresi "Başbakan onayı ile" şek
linde; aynı Kanunun 5 inci maddesindeki "Bakanlar Kumlu karan ile yürürlüğe konacak bir yönet
melikle" ibaresi "Başbakan onayı ile" şeklinde; 15.6.1989 tarihli ve 3580 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesindeki "Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca" şeklinde; 23.1.1953 tarih
li ve 6023 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı bendinin ikinci alt bendindeki "Bakanlar 
Kurulu "Kararı" ibaresi "Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Sağlık Bakanlığınca" şeklinde; 
4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bakanlar Kurulun
ca" ibaresi "Sağlık Bakanlığının tejklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" şeklinde; 
13.1.1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "icra Vekilleri 
Heyetince" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine adalet Bakanınca" şek
linde; 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun 182 nci maddesinin birinci.fıkrası "Seçim kurullan 
başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde 
veya dışında çalıştınlacak memur ve hizmetlilere, siyasî parti temsilcilerine ve hariçten alınarak 
çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktan 200 000 lirayı geçmemek üzere, Yüksek 
Seçim Kurulunca belirlenir. 200 000 liralık azamî günlük miktarını. 3'katma kadar artırmaya Baş
bakan yetkilidir. Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz." şeklinde; 31.8.1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçtincü fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Bakan
lıkça" şeklinde; 31.5.1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının son 
cümlesindeki "müşterek karar" ibaresi "Başbakan onayı" şeklinde; 27.1.1954 tarihli ve 6237 sayı
lı Kanunun 4 üncü maddesindeki "ve İcra Vekilleri Heyetince kararlaştınlacak" ibaresi "ilgili 
Bakanlıkça belirlenecek" şeklinde; 29.5.1973 tarihli ve 1734 sayılı Kanunun 20 nci maddesi "Bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Kanunun uygulama şeklini göstermek ve Kanu
nun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek üzere Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca bir yönet
melik çıkarılır." şeklinde; 9.5,1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fık
rasının kon cümlesindeki "müşterek karar" ibaresi "Başbakan onayı" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8. - 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiş
tir. 

"GEÇİCİ MADDE 8 . - 5 inci ve 93 üncü maddelere göre Cumhurbaşkanınca atanmış olan 
kurul üyelerinin görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın sona 
erer. Boşalan üyelikler için en geç 1 ay içerisinde Başbakan tarafından seçim yapılır." 

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

© 

Türkiye Büyük M'jllet Meclisi (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına 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. —T Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 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, îmar, 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) - ı 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

8. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 221'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

9. —i Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
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) 

10. — 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) 

11. — 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) 
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X 12. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

13. — Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve içiş
leri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

14. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve içişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Da'ğıtma tarihi: 1.2.1993) 

15. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı 
Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 
308) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

16. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

17. — insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

18. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

19. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 20. — 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 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 22. —Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) . . x 

X 24. — Avrupa Konseyi imtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
ProtokolünOnaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı': 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 25. — Avrupa Konseyi imtiyaz 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 26. — 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) 

4 
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X 27. — 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 28. — 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 29. — 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 30. -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iîe 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-
porlan (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 31. — 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) 

32. — 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) 

X 33. — 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 34. — Karadeniz'üvKirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 35. -L Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 36. — 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 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/481) (S. Sayısı : 
297) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

ra 
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X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 41. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42, — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Da
yanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı Ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi': 4.3.1993) 

X 44. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) • ' ' . . . 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/493) (S. Sayı
sı : 313) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/444) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi Ku
rulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma Ta
rihi : 8.3.1993) 

50. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında KanunTasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (İ/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

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

m 
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53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) J ' 

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

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet 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) 

56. — 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 57. —- 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 işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

58. -— Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

59. — 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 iki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 60. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

61. — 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) 

62. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğiu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir 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) 

63. — 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) 
64. — 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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

R 
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65. — 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 ilişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

66. «—• 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) 

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

68. —vthraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

69. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

71. — 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) 

. 72. — 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) 

73. — 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) 

74. — 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) 

75. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve21İSayıh Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

76. — 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) 
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77. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — 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) 

79. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Osman Deyelioğlu 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) 

81. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

82.'— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
tflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve tflas 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) 

83. — 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) 

84. — 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) 

85. — 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 Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

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

87. — 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) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

89. — 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) 

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

91. — 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) 

92. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

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

94. — tçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu ,-
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

95. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

96. — 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) 

97. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı': 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

98. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11:19^2) 

100. — 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) 

101. — 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) 

102. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S, 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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103. ~- Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarf Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

104. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi 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 105. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Keşinhesap 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) 

106. ~- 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) 

107. — 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) 

108. — 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 (İ/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

109. — 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) 

110. — 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) 

111. — 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) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

113. — 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) • . " . . . ' . • ' 

114. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

E — 
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115. — 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) 

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

117. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumlan 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) 

118. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

119. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi 
ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifi; Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/119, 2/541, 2/542) (S. Sayısı : 306) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

120. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) * 

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

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

123. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

125. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortala/ Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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126. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

127. — iki ti ve Beş tlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

128. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




