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İÇİNDEKİLER 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, çiftçilerin kimyevî gübreye 
ödedikleri bedel nedeniyle mağdur edildikleri iddialarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı 

2. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, yurt dışından ülkemize gelen yük
seköğrenim öğrencilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı 

3. - Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Özgür Ülke Gazetesinin Ankara ve 
İstanbul'daki binalarının bombalanmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Macaristan'a gidecek Olan Dışişleri Bakanı Vekili, Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1661) 
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Savfa 
2. - Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mu

rat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1662) 173 

3. - Macaristan'a gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1663) 174 

4. - İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, 20 Temmuz 1966 tarih ve 775 sa
yılı Gecekondu Kanununun 37 ve 38 inci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin (2/601), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/379) 179:182 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 174 

1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 Arkadaşının, Avrupa Bir
liği ile imzalanacak Gümrük Birliği Antlaşmasının Türk ekonomisine etkileri ko
nusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/55) 174:175 

2. - DYP, ANAP, SHP ve RP Grupları adına Grup Başkanvekilleri Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bos-
na-Hersek olayları konusunda araştırmalar yaparak millî siyasetimizin uygulan
masında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/218) 175:176 

3. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Bosna-Her-
sek'te son günlerde yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 176:178 

V.-ÖNERİLER 178 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 178 
1. - (10/218) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin 

görüşme gün ve konuşma süresine; Genel Kurulun çalışma saatleri ile görüşüle
cek konuların ve gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi. 178:179 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 182 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 182 
1. - DYP, ANAP, SHP ve RP Grupları adına Grup Başkanvekilleri Bursa 

Milletvekili Turhan Tayan, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bos-
na-Hersek olayları konusunda araştırmalar yaparak millî siyasetimizin uygulan
masında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/218) 182:197 

2. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Bosna-Her-
sek'te son günlerde yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 182:197 
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakan
lığa 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. - Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı :683) 

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

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

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

16. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52,1/62) (S. Sayısı: 116) 

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

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

19. -Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

20. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

21. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 
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22. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 

23. - Yedi îlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 
395) 

24. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

25. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

26. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komsiyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

27. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Büçte komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

28. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

29. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 

30. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

31. - Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı: 599) 
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Snvfa 
VIII.-SORULAR VE CEVAPLAR 205 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 205 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kuruluşlarının elinde bu
lunan araçların yakıt tüketim miktarlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre 
Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/4502) 205:206 

2. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, kolera salgını olduğu id
dialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı ce
vabı (7/4947) 206:213 

3. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Millî Eğitim Geliştirme Projesi
ne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı (7/4990) 213:216 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DÎE Başkanının görevden alın
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı 
cevabı (7/5027) 216:217 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terör olaylarının arttığı id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/5035) 217:219 

6. - İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'in, İstanbul'un çöp sorununa iliş
kin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5040) 219:220 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Katranlı Kö
yünün sağlıkevi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazı
lı cevabı (7/5164) 220:221 

8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Sarıvadi Kö
yünün sağlıkevi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazı
lı cevabı (7/5165) 221:222 

9. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesinin bazı 
köylerine ortak hizmet verecek bir sağlık ocağı yapılmasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5167) 222:223 

10. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermcnek-Yaylapazarı 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın 
yazılı cevabı (7/5168) ~ 223:224 

1 1 . - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Balgusan Kö
yünün sağlıkevi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazı
lı cevabı (7/5169) 224:225 

12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermcnek-Olukpınar Kö
yü sağlıkevi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı ce
vabı (7/5170) 225:226 

13. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler-Çevrekavak-
Civandere-Ortaköy ve Civler köylerinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5171) 226:227 
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-Sayfa,. 
14. - Rize Milletvekili Ahmet Kamil 'in, Rize İl Özel İdare Müdürlüğü tara

fından yaptırılan turistik otelin Sağlık Bakanlığınca satın alınacağı iddiasına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5193) 227:228 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Doğu ve Güneydoğu bölgele
rindeki sağlık ocaklarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı 
cevabı (7/5219) . • - • 228:235 

16. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, dışarıdan lise bitirmelerinde uygulanan 
yönteme ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/5227) 236 

17. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez-Cumalı Köyü
nün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazı
lı cevabı (7/5249) 236:238 

18. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Ankara-Merkez ve Balâ İlçesinde
ki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/5317) 238 

19. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Aktaş Elektrik'in TEK ile yaptığı iş
letme hakkı devir sözleşmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/5329) 239:240 

20. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, kayıp olduğu iddia edilen bir 
şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5348) 240:241 

21. - Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Fen Liseleri sınavının de
ğerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/5355) 241:242 

22. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İscehisar'da bulu
nan tarihi köprülere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın yazılı 
cevabı (7/5384) 242:243 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'tc açıldı. 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Taşanlarının, 

gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmına alınmasına ve görüşme gün ve saatleriyle 
konuşma sürelerinin belirlenmesine; 

30.11.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastınlıp dağıtılan 746 S. Sayılı Ara Se
çimlerle ilgili Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden, 1.12.1994 Perşembe günkü gündemin "Kanun,, 
Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 31 inci sırasına alınmasına ve 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına, 

ilişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
TBMM'de üyesi bulunan tüm siyasî partilerin : 
Bosna-Hersek'teki Sırp vahşetiyle ilgili olarak; 
Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkan bağımsız devletlerden birisi olan ve halen 

Birleşmiş Milletlerin tam üyesi bulunan Bosna-Hersek Devletine tecavüz eden Sırplann, dinî ve et
nik kıyıma giriştiğine; BM'ce tanınan topraklannın çok büyük bir bölümünü işgal ettiğine; 

BM ve NATO'nun, olaylara çözüm arar gibi göründüğüne ve bu sebeple de Sırp vahşetinin ar
tarak devam ettiğine; 

BM'nin, ilan ettiği güvenli bölgeleri ve hatta kendi askerlerini dahi emniyet altına alamaz du
ruma düştüğüne; 

BM ve NATO, görevlerini yerine getirmedikleri için Bosna-Hersek'teki insanlık dramının ve 
hatta silahlı çatışmalann bölgeye süratle yayılma istidadı taşıdığına; 

Bazı güçlerin Bosna-Hersek'te yeni bir Endülüs olayı sergilemek istediklerine, bu balamdan 
TBMM'nin dünya kamuoyunu uyarma gereğini duyduğuna; 

BM, NATO, BAB, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, AGÎK, islam Konferansı Örgütü ve di
ğer uluslararası kuruluşlann katliamı derhal durduracak etkili tedbirler almaları gerektiğine; 

Bosna-Hersek'in işgal altındaki topraklannın iade edilerek, sınırlarının güven altına alınması
na; 

Savaş suçlularının yargılanma mekanizmasının işletilerek, saldırganın, sebep olduğu zaran 
tazmin zorunda bırakılmasına; 

insanlığın yüzkarası olan bu saldırıyı sona erdirebilmenin temel yollanndan birinin de, Bosna-
Hersekli Müslümanlara nefsi müdafaa fırsatının verilmesine ve bunu temin için silah ambargosu
nun kaldınlmasına; 

Körfez krizinde olduğu gibi, bu olayda da, Birleşmiş Milletler Yasasının verdiği hak ve yetki
ler, üye ülkeler tarafından kullanıldığı takdirde bir facianın sona erdirileceğine inanıldığına; 

TBMM'nin 12 Mayıs 1992 ve 12 Ocak 1993 tarihli beyanlannın ve yukarıdaki tespitlerinin 
ışığında; TBMM'nin, devletimizin tüm imkânları ve Yüce Milletimizin verdiği ilhamla, adil ve ka
lıcı çözüme kavuşabilmek için, tüm çabalan bütün gücüyle destekleyeceğini dünya kamuoyuna du
yurmayı, olaylann ulaştığı bu vahim noktada zorunlu gördüğüne, 

İlişkin ortak bildirisi okundu. 
Gündemin "Kanun, Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
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1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci ek, 
19 uncu sırasında bulunan 691, 
21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 

- 29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 683, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 

10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 ncı sırasında bulunan 606, 
17 nci sırasında bulunan 609, 
18 inci sırasında bulunan 624, 
20 nci sırasında bulunan 690, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasarılarının, yetki kanunu tasarısının, 

kanun tasarı ve tekliflerinin; 

9 uncu sırasında bulunan 337, 

14 üncü sırasında bulunan 373, 

S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının; 

Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

6 ncı sırasında bulunan 180 S. Sayılı kanun hükmünde kararnameye ilişkin kanun tasarısının 
görüşmeleri ise, maddeleri, daha önce komisyonca geri alındığından, 

Ertelendi. 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 6 Arkadaşının; Kocaeli Milletvekili Şevket Ka
zan'in; Ankara Milletvekili M. Seyfı Oktay ve 16 Arkadaşının; 1 Ekim 1994 Tarih ve 4044 Sayılı 
4 Aralık 1994 Günü Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanunun 
Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1248,2/1249,2/1250) (S. 
Sayısı : 746), maddelerine geçilmesinin, istem üzerine yapılan açık oylama sonucu kabul edilme
diği ve bu sebeple teklifin reddedildiği açıklandı. 
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746 S. Sayılı kanun teklifinin görüşmeleri sırasında : 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar'm konuşmasın

da, Partilerine sataştığını öne sürerek; 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın konuşmasında-
-ki, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, geçmişte, muhtıra ve darbeler sırasında yeterince de
mokrasi mücadelesi vermediği iddialarıyla ilgili olarak; 

İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan da, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar'm konuşmasın
da, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü şahsına atfettiği iddiasıyla, 

Birer konuşma yaptılar. 

6 Aralık 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.3l'de birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Kadir Bozkurt 
İzmir Sinop 

KâtipÜye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

6 . 1 2 .1994 Sah 
Tasan 

1. - Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/790) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

Teldiflcr 
1. - Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü

tükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/1269) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

2. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan ve 40 Arkadaşının; Pasaport Kanunun İki Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1270) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.11.1994) 

3. - Sinop Milletvekieli Cafer Keseroğlu ile Afyon Milletvekili Ethem Kelekçi'nin; 657 Sayı
lı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin (A) Fıkrası 2 nci ve 4 üncü Bentlerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1271) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

4. - Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 54 Arkadaşının; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1272) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1994) 

5. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 16 Nisan 1995 Günü Milletvekili Ara Seçimi Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1273) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.12.1994) 

Tezkereler 
1. - Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya'nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1657) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

2. - Muğla Milletvekili Latif Sakıcf nın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1658) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

3. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1659) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

4. - Adıyaman Milletvekili Abuzer Tannverdi'nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1660) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kirkit El Sanatları Ürün Tekstil İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5474) (Başkanlığa geliş tari
h i : 30.11.1994) 
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2. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kamerler Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şir
ketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5475) (Başkanlığa geliş tarihi: 30 11.1994) 

3. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ecem Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5476) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

4. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kardeşler Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Tica
ret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5477) (Başbakanlığa geliş tarihi: 
30.11.1994) 

5. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Merkez Bronz İnşaat ve Mobilya Malzemeleri Sa
nayi ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5478) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.11.1994) 

6. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Doğan Danışmanlık Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'ne 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5479) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

7. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Öz Asya İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5480) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

8. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Mercimekler Yatırım Tarım Ürünleri Pazarlama 
Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5481) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.11.1994) 

9. - Erzican Milletvekili Mustafa Kul'un, Us Petrol Ürünleri Pazarlama Turizm ve Ticaret 
Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5482) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

10. - Erzican Milletvekili Mustafa Kul'un, İhtiyargil Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ti
caret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5483) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.11.1994) 

1 1 . - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Us İnşaat Ticaret Turizm ve Sanayi Limited Şir
ketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5484) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

12. - Erzincan Milletvekieli Mustafa Kul'un, Desan Deri Sanayi İhracat İthalat ve Ticaret LN 
mited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5485) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

13. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Yeşil Vaha inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5486) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

14. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Afşin Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5487) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

15. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Artesan Armatür Tesisat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5488) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 

16. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Nesil Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5489) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 

17. - Erzican Milletvekili Mustafa Kul'un, Merci İnşaat Plan Proje Taahhüt Ticaret ve Sana
yi A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5490) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 
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18. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İhlas Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5491) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

19. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İhlas Holding A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/5492) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

20. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Özbil Bilgisayar İnşaat Taahhüt Limited Şirketi
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

21. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ortadoğu Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5494) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

22. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ukba İnşaat Sânayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5495) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

23. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Turab İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

24. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Vadi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5497) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

25. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İzo Kristal İzolasyon İnşaat Taahhüt Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5498) (Başkanlığa geliş tari
hi : 30.11.1994) 

26..•- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kara İnşaat Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Li
mited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5499) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

27. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Destek Patent Ofisi Limited Şirketine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

28. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Yapı İş Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başba
kandan yazıhsoru önergesi (7/5501) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 

29. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Met Beynelmilel Nakliyat ve Ticaret A.Ş.'ne iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

30. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tur-İş Turizm ve Ticaret Limited Şirketine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5503) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

31. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Pamukkale Kiremit Tuğla Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5504) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

32. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Pamukkale Umumî Nakliyat Limited Şirketine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

33. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ek-Su Prefabrike Beton Sanayi ve Ticaret İşlet
meleri Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5506) (Başkanlığa geliş tari
h i : 30.11.1994) 

34. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Timuçin Nakliyat Hafriyat Ticaret ve Sanayi 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5507) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 

35. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Mimko Mühendislik İmalat Müşavirlik Koordi
nasyon ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5508) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 30.11.1994) 
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36. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul 'un, Birleşik Mühendislik Mimarlık Turizm Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5509) (Başkanlığa geliş tari
hi : 30.11.1994) 

37. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Şaykan Mobilya Ticaret Limited Şirketine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5510) (Başkanlığa geliş tarihi :30.11.1994) 

38. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Karagöz İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirke
tine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

39. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Üçyıldız İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5512) (Başkanlığa geliş tarihi :* 
30.11.1994) 

40. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akın İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 
İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

41. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Okan Diş Tedavi ve Protez Merkezleri Limited 
Şirketine İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

42. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Fatih Data Elektronik Pazarlama Sanayi ve Tica
ret Limited Şirketine İlişkin Başbakandan Yazılı Spru Önergesi (7/5515) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.11.1994) 

43. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul 'un, Özak Hidrolik Makine Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketine İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

44. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Yılmaz Ticaret İnşaat ve Emlak Limited Şirketi
ne İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5517) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

45. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Sistem Müşavirlik İnşaat Ticaret Limited Şirke
tine İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5518) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

46. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kaanlar Süt ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'ne İliş
kin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5519) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

47. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kaanlar Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketine İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5520) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

48. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Sakarıılıca Kaplıcaları Turizm Ticaret ve Sanayi 
A.Ş.'ne İlişkin Başbakandan Yazılı Sora Önergesi (7/5521) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 

49. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kapital Menkul Değerler A.Ş.'ne İlişkin Başba-
kandan Yazılı Soru Önergesi (7/5522) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

50. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, A.D.B. İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne İlişkin Başba
kandan Yazılı Soru Önergesi (7/5523) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

51. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kırsan Sun Oto Kiralama Turizm ve Taşıt Araç
ları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5524) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 30.11.1994) 

52. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kaynak Müşavirlik Mümessillik Ticaret A.Ş.'ne 
İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5525) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

53. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Metaş Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirke
tine İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5526) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 
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54. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akelsan Akdeniz Elektrik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5527) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

55. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tarman Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İlişkin 
Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5528) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

56. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Hak İnşaat Ticaret Pazarlama Limited Şirketi'ne 
İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5529) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

57. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Midaş Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ti
caret A.Ş.'ne İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5530) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

58. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İnanç Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Limited 
Şirketine İlişkin Başbakandan Yazılı Soru Önergesi (7/5531) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

59. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Haliç Havacılık A.Ş.'ne İlişkin Başbakandan Ya
zılı Soru Önergesi (7/5532) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

60. - Erzincan Milletvikili Mustafa Kul'un, Gimtaş Gıda Giyim ve İhtiyaç Maddeleri A.Ş.'ne 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5533) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

61. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Karel Karabük Elektronik Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5534) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

62. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Tıp Cerrahi Alet Tıbbi Malzeme İthalat 
İhracat İmalat Dah. Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5535) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.11.1994) 

63. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Öz İnşaat Limited Şirketine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5536) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

64. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gözde Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 
ilişkin Başbakandan yazılı yazılı soru önergesi (7/5537) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

65. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tek Hortum İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şir
ketine ilişkin Başbakandan yazılrsoru önergesi (7/5538) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

66. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Hira İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5539) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 

67. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Hipas-Hicret Gıda ve İhtiyaç Maddeleri İstihsal 
Pazarlama A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5540) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

68. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Çağdaş Balıkçılık Üretim ve Pazarlama Ticaret 
Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5541) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

69. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akçay Balıkçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5542) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

70. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Asega Soğutma ve Klima Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazilı soru önergesi (7/5543) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 
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71. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ak-İş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

72. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Özdoğan Giyim ve İnşaat Sanayi, Ticaret Limi
ted Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5545) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

73. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Hayri Kaptan Gıda ve Pastahane ihtiyaç Madde
leri Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru pnergesi (7/5546) (Başkanlığa geliş 
tarihi .-30.11.1994) 

74. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Setaş Elektronik Dış Ticaret Limited Şirketine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

75. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Hasanlar İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirke
tine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

76. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Avas Dış Ticaret İnşaat ve Turizm Limited Şir
ketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

77. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Görüş Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

78. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Bakar Döviz Ticaret A.Ş;'ne ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5551) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

79. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, BGS Bursa Gözlük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5552) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

80. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Burak Pazarlama Dış Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5553) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

81. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kardeş Karadeniz Bölgesi Ziraî Ürünleri Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/5554) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

82. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5555) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

83. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Güdesan Gümüşhane Un Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5556) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

84. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kare Fleks Yer Döşemeleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5557) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

85. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akten İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5558) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

86. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Eğirdir Gölü Süt-Hayvan Ürünleri ile Yem-Besi 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5559) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 30.11.1994) 

87. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Emas Elektrik Motorlu Aletler Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5560) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 

88. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ülküm Tekstil Çeyiz Nakış Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5561) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1994) 
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89. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kül'un, Akran Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

90. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Dokuzlar Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

91. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Marj Danışmanlık Yayıncılık Reklamcılık Tica
ret ve Sanayi A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/5564) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.11.1994) 

92. -Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemine ilişkin Baş
bakandan yazılı som önergesi (7/5565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

93. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kütahya-Tavşanlı'da yapılan maden işletme 
ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/5566) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.11.1994) 

94. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonundan 
yapılan yardımlara ilişilin Başbakandan yazılı som önergesi (7/5567) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1994) 

95. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, S.S.K. hastanelerinin diğer hastanelere yapılan 
hasta şevklerini durdurduğu iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/5568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

96. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamuya ait ne kadar arsa ve bina satıldığına iliş
kin Başbakandan yazılı som önergesi (7/5569) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

97. - Muş Milletvekili Mehmet EminSever'in, Muş-Varto-Y. Alagöz Mahallesinden bir va
tandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1994) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şcmsek ve 11 arkadaşının, Avmpa Birliği ile imzalana
cak Gümrük Birliği Antlaşmasının Türk ekonomisine etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/55) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1994) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. - DYP, ANAP, SHP ve RP Grupları adına Gmp Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Tur
han Tayan, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş 
ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek olayları konusunda araştırmalar yaparak 
millî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.1994) 

2. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Bosna-Hersek'te son günler
de yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1.12.1994) 

" G 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

. @ . 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

m . - Y O K L A M A 
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1.- Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, çiftçilerin kimyevi gübreye ödedikleri bedel nede

niyle mağdur edildikleri iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Refaiddin ŞahinHn cevabı 

BAŞKAN- Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'in, çiftçiler hakkında gündem dışı bir 
konuşması olacaktır. 

Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her şeyden önce, nüfusu

muzun yaklaşık yüzde 30, yüzde 40'ını teşkil eden, yani, sayıları 25-30 milyon arasında değişen 
çiftçilerimiz hakkında bana konuşma fırsatı verdiği için, özellikle Sayın Başkana teşekkür ediyo
rum. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugünkü konuşmamın ana teması, çiftçilerimizin, üretici
lerimizin, 1994 yılında kullanmış oldukları kimyevî gübreye ödedikleri toplam bedelin yüzde 
30'unun, Hazineden kendilerine geri verilmesiyle ilgilidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Başbakan, Sayın Tarım Bakanı ve Sayın Sanayi 
Bakanının bu konuda birçok kez konuşmaları oldu. Sayın Başbakan bir konuşmasında şöyle diyor
du: "Çiftçiler, bankaya gitsinler ve almış oldukları gübreye ödedikleri bedelin yüzde 30'unu tıkır 
tıkır geri alsınlar." 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Tıkır tıkır?!.. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Evet, tıkır tıkır... Sayın Başbakan, aynen bu cümleyi kulla
nıyordu; ama, kendisinin bu sözleri havada kaldı. 

Yine, bir genelge yayımlandı; anımsanacağı gibi, dokuzuncu ayda ve onuncu ayda alınan güb
relerin bedellerinin yüzde 30'unun geri ödemeleri onbirinci ayda, yani kasım ayında; onbirinci ay
da ve onikinci ayda alınan gübrelerin bedellerinin yüzde 30'unun geri ödemeleri ise ertesi yılın bi
rinci ayında yapılacaktı. , 
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Değerli arkadaşlarım, ya biz sayı saymasını bilmiyoruz ya da yediğimizin dayak olduğunu bil
miyoruz! Kasım ayı bitti, şimdi aralık ayındayız; ama, henüz Türkiye genelinde bir tek çiftçiye da
hi yüzde 30'luk geri ödeme yapılmamış; dolayısıyla, devletin tepesinde olan, ülkenin sevk ve ida
resinden sorumlu olan kişinin, Sayın Başbakanın bu sözü havada kalmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; lafı evelemenin gevelemenin anlamı yoktur; açıkça, tanm 
kesiminden sanayi kesimine kaynak aktarılması vardır. Tarım kesimi, yoksulluğun, sefaletin ve aç
lığın içine itilmiştir. Bu itilme, özellikle sadece bu Hükümet döneminde değil, ta 1980'den beri ül
ke yönetimine egemen olan, ülke yönetiminde söz sahibi olan kişilerin ve hükümetlerin katkısıyla 
olmuştur; ama, bugün burada sorumlu olan hükümet, Sayın Başbakan Tansu Çiller'in 50 nci Ko
alisyon Hükümettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; girdi fiyatları, son bir yıl içerisinde, dünyanın hiçbir ye
rinde yüzde 600, yüzde 700 oranında artmamıştır. Ben bu konuyu burada birkaç kez dile getirmiş
tim ve şimdi tekrar dile getiriyorum. Dile getirmemin anlamı ve gayesi şudur: Nüfusumuzun yan
sına yakın bir bölümünün, yani, 30 milyon insanın geçimi tarımla ilgilidir; amai tarım bölgesinden 
gelen insanların, Konya'dan, Ankara'dan, Kırşehir'den ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- ...ve Kırıkkale'den gelen insanların sesi, her nedense, bura

da çıkmıyor. Ben, kendi bölgemde, muhalefet milletvekili olmama rağmen -çok samimî olarak söy
lüyorum- köylere, kasabalara rahat gidemiyorum; çok açık konuşuyorum. 

Gülme Sayın Hacı Filiz; sen de rahatsızsın Kırıkkale'den; sen de gidemiyorsun; bunu kabul et 
lütfen, iktidar milletvekilisin; burada gülüyorsun; ama, öyle tahmin ediyorum ki, sen de rahat de
ğilsin. 

Ben, burada, Hükümeti, Sayın Başbakanı ve Sayın Tanm Bakanımızı uyanyorum. Sayın Baş
bakanımızın vermiş olduğu bu sözler havada kalmasın; çünkü, emeğiyle geçinen o insanların, ge
çimini temin edecek başka bir geliri yoktur. O insanlar, açlığa terk edilmiştir; o insanlar, yokluğa 
terk edilmiştir. Bu bakımdan, Sayın Başbakanın, Sayın Başbakan Yardımcısının ve Sayın Tanm 
Bakanının çeşitli zamanlarda kamuoyuna yapmış olduklan açıklamalarda sözü edilen gübre bedel
lerinin yüzde 30'unun iadesinin en kısa sürede gerçekleştirilmesini, burada tekrar talep ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi fazla uzatmak istemiyonım; Sayın Tarım Baka
nının, buraya gelerek cevap verip vermeyeceğini bilmiyorum. Benim, Sayın Tarım Bakanına karşı 
bir husumetim yoktur. Benim, burada üzerinde durduğum konu şu: Siyasî iradenin, seçimlerden ön
ce ve seçimlerden sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)-... Hükümet olduğu dönemlerde, halka apaçık vaat edip de 

yerine getirmediği hususların hayata geçirilmesini temenni ediyorum. 
Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, bu hafta, gündem dışı konuşmalar için pek çok talep olmuştur. Bu daki

kaya kadar ki talepleri yerine getirmemin imkânı yoktur; onun için, arkadaşların bu hafta müraca
at etmemeleri lazım. 
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Sayın ismet Gür, Tarım Bakanlığı Teşkilat Kanunu hakkında, sizin de bir gündem dışı konuş
ma talebiniz oldu; onu yerine getiremiyoıoım; ama, zabıtlara geçirmek istiyorum ve şimdi, Sayın 
Tarım Bakanına söz vereceğim, belki, bu arada cevaplandırmış da olur. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 

TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'in, çiftçilerin, üreticilerin gübre alımlanna 
ve bu gübre alımlarından dolayı ödedikleri gübre bedellerinin yüzde 30'unun iadesine ilişkin gün
dem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Coşkun Gökalp, sağ olsun, sık sık, tarım konusunda söz alıyor, bana da cevap verme fır
satı sağlıyor; kendisine teşekkür ediyorum. 

Sayın Gökalp, gübre konusunu çözümledik. Bu zamana kadar, gübre, maalesef, tekelcilerin 
elindeydi. Şu anda gübre fiyatı süratle aşağıya düşmektedir ve son yapmış olduğumuz düzenlemey
le, 13 bin küsur liraya çıkmış olan DAP gübresinin fiyatı, 7 bin küsur liraya düşmüştür. 

Sayın Gökalp, gübre fiyatında yüzde 600-700'lük bir artış olmamıştır, yüzde 300 civarında ol
muştur, ilaçta da yüzde 200 olmuştur; bunlar doğrudur; ama, bu artışı önleyici tedbirler alınmıştır. 
Dolayısıyla, şu anda DAP gübresindeyüzdc 50'lik bir ucuzlama söz konusu olmuştur. Asıl, gübre
nin ithalatından alınan fon ve gümrük vergisi de kaldırıldıktan sonra, ucuzlama, gübreye bir mik
tar daha yansıyacaktır ve -daha doğrusu- Türkiye'de 30 trilyona varan gübre pazarında, gübrecile-
rin bir rekabeti söz konusu olacaktır. 

Tabiî, sizin bu konudaki tespitlerinize katılmıyorum. Tarım kesiminden sanayi kesimine kay
nak aktarılması konusu da yanlıştır; sanayi kesimine aktarılan kaynak ayrıdır, tarım kesimine akta
rılan kaynak ayrıdır. 

Şimdi, tarım konusunda çalışmalarımızın neticesinden, elbette ki, çiftçimiz, köylümüz mem
nundur. Zira... 

Sayın Gökalp, siz köylere gidcmiyormuşsunuz; o, sizin sorununuzdur; ben sık sık gidiyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Yok... Yok... 

TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI REFAİDDÎN ŞAHİN (Devamla)- Ve hele, Ziraat Odala
rı Birliğinin bölge toplantılarında köylülerle yapmış olduğumuz konuşmalarımızda, görüşmeleri
mizde, onların dile getirdikleri şikâyetler ile sizin şikâyetiniz arasında bir benzerlik yok. Köylü 
memnundur; üretici olarak altın yılını yaşamıştır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-O zaman, siz ayda yaşıyorsunuz Sayın Bakan!.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)-0Tamam, biz ayda yaşı
yorsak, son mini seçimin neticelerine bir bakıver, nerede yaşadığını sen daha iyi anlarsın! (DYP sı
ralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Aman YarabbiL 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Ona bir bakıver. Doğ

ru Yol Partisi, hepinizi katlamış. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Bizi değil Sayın Bakan, nereden çıkarıyorsunuz... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla)- Evet... O, daha ziyade 
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kırsal kesimden alınan reylerdir. Demek ki, bu politika, bizim, çiftçilere, üreticilere uyguladığımız 
tarım politikası, doğru ve yerindedir ki, neticesini, karşılığını, orada, müspet olarak almaktayız. 

Sayın Gökalp, ödenecek olan yüzde 30'lar meselesine gelince... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Ben onu diyorum Sayın Bakan. ^ 
TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Devamla)- ...5 trilyon 400 milyar 

liralık ödenek ayrılmıştır ve Hazine tarafından, bu ödenekten, miktar miktar, hak sahibi olanlara 
gönderilmektedir. Eğer sizin bulunduğunuz bölgede, Kırşehir'de bir aksama varsa, bu, evrakın, ve
saikin tamamlanmamasından kaynaklanmıştır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Hiç ilgisi yok Sayın Bakanım. 

TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Devamla)- Evet... Yalnız, bunun 
ödenme konusunu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık takip ettiği için, 
ben, Tarım Bakanı olarak, rakamsal bir bilgi veremeyeceğim; ama, size daha sonra, bunu, bilgi ola
rak, -yazılı veya sözlü- aktarabilirim Sayın Gökalp. 

Bu konuda aksama yoktur; ancak, ilk defa uygulanan ve doğrudan üreticiye yapılan sübvansi^ 
yonun işlemlerinden kaynaklanan bir aksama olsa gerektir; bu da normaldir; çünkü, bir yerde, ilk 
defa yapılan bir işlemdir. Bu işlemlerin de kendine göre zorlukları vardır; çünkü, Tarım Bakanlığı
nın belge tanziminden sonra, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ziraat Bankası bu işlemleri sür
dürmektedir. Tarım Bakanlığının, sadece, işlemlerin nihayetinde meydana gelebilecek usulsüzlük
leri takip görevi vardır; ayrıca, bu sistemin işleyişinde meydana gelebilecek aksaklıkları tespit gö
revi vardır. Bu konu üzerinde ciddiyetle duruyoruz ve hatta, şu günlerde de, 1995 yılının gübre po
litikasını tanzim etme hazırlıklarıyla meşgul olmaktayız. 

Sayın Gökalp, bugüne kadar ne miktar ödeme yapıldığını, Hazineden sorumlu Sayın Devlet 
Bakanımız burada olmadığı için size rakam olarak takdim edemiyorum; çünkü, o rakamsal bilgiyi, 
size, ancak Sayın Bakanımız verebilir; ama, ben de bu rakamsal bilgiyi size daha sonra arz edece
ğim.. 

Gübre konusunda yapılan çalışmalar doğru netice vermiştir. Türkiye'de, artık gübre ithalatı 
serbest ve gübre ithalatından gümrük ve fon alınmıyor; gübrenin dağıtımı ve satışı da serbest. Do
layısıyla, gübrede tamamen dışa bağımlı olmamız sebebiyle, dışarıdan gübre getireceklerin Türki
ye'de birbiriyle rekabet etmeleri sağlanarak, üreticiye, çiftçiye ucuz gübre temin edilmesi politika
sı, doğru bir politikadır. Ayrıca, sübvansiyonlar ve destekler de, doğrudan üreticiye ilk defa yapıl
dığı için, başlangıçta, bu konuda ufak tefek aksamalar olabilir; bunları da, zaman içerisinde düzel
teceğiz. 

Bu konuyla ilgili olarak, hassasiyetinize ben yine teşekkür ediyor, bu konu hakkında size ile
ride rakamsal bilgiler vereceğimi ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, yurt dışından ülkemize gelen yükseköğrenim öğrencile

rinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı 
BAŞKAN- Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların akrabaları hakkında gündem dışı ko

nuşmak üzere, Sayın Ali Dinçer'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
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ALt DİNÇER (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, gündem dışı yapacağım 
konuşma, özellikle Millî Eğitim Bakanımızı da yakından ilgilendiriyor; onun da burada olmasın
dan mutluluk duyuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, gazetelerimizin birinde, bir köşe yazarı "Türkiye iyi yönetilmi
yor" diye başlık atmış. Benim size anlatacağım konu, Türkiye'nin iyi yönetilmemeklc kalmadığını, 
yönetilemediğini gösterecek; Türkiye'nin yönetiminin askıda olduğunu ortaya koyacak. 

Hepimizin bildiği gibi, özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Türkiye için yeni 
ufuklar açıldı. Kardeş cumhuriyetler bağımsızlıklarına kavuştu. Pek çok ülkedeki soydaşlarımız, 
akraba topluluklar, Türkiye ile yakın ilişki içine girebildiler. Gün geldi "Adriyatik'ten Bering Bo
ğazına kadar, Çin Şeddine kadar" nutuklarını dinledik; fakat, bütün bunların arasında, olumlu işler 
de yapılmıyor değildi. Kardeş ülkelerle, kardeş topluluklarla yakın ilişkiler kuruluyordu. En etkin 
proje, 10 bin civarında öğrencinin Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye Türkçesini öğrenmesi ve Türki
ye'de eğitim görmesiydi. Ana düşünce de şuydu: Bu öğrenciler, ülkelerine gittikleri zaman, Türki
ye ile bu kardeş ülkeler arasında köprü olacaklar, ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacaklar... 

Değerli arkadaşlarım, bu işi yaparken pek çok aksaklık oldu; ama, son zamanlardaki aksaklık
ların hiç kabul edilir tarafı yok. Böylesine basiretsiz, dirayetsiz, beceriksiz yönetim anlayışını, in
sanın aklının, havsalasının alması mümkün değil. 

Bu çocuklar Türkiye'ye geliyor, aylar geçiyor, eğitimlerine başlayamıyorlar; aylar geçiyor, 
burslarını alamıyorlar ve bunların içinde bulunduğu durumu herkes biliyor; Cumhurbaşkanı da bi
liyor, Başbakan da biliyor, bütün bakanlar da biliyor, ilgili tüm bürokratlar da biliyor. Hatta, bu yö
netimin bürokratları, "vicdan azabı duyuyoruz; burslarını alamayan, derslerine başlayamayan kız 
çocukların bazıları sokağa düşüyor; bunun vicdan azabından, geceleri gözümüze uyku girmiyor" 
diyorlar. Sayın Başbakan da, bakıyorsunuz, ilgili ilgisiz yerde, "Ezan, Kur'an, Bayrak" nutukları 
atıyor! 

Değerli arkadaşlarım, zaman geliyor, milliyetçilikte, mukaddesatçılıkta mangalda kül bırakıl
mıyor; ama, ciddî devlet yönetimi söz konusu olduğu zaman, kimse yok ortada! 

Bu kardeş toplulukların, akraba toplulukların çocuklarının hepsi ana kuzusu. Mademki onları 
Türkiye'ye getiriyoruz, gereğini yapmak durumundayız. Onların bursları -devlet memuru maaşı 
nasıl ayın 15'inde ödeniyorsa- zamanında ödenmek durumunda. Kardeş ülkelerden gelen böyle bin
lerce çocuğu, Türkiye'ye dost yapacağız, kardeş yapacağız derken, Türkiye'ye düşman hale getir
menin âlemi var mı?! Böyle bir ülkede, Hükümetin, bu ülkeyi yönettiğini iddia etmek mümkün 
mü? 

Bazen, başarılı işler yapılıyor. Türkiye'nin dünyaya açılması sırasında, Ankara Üniversitesine 
bağlı çok ciddî bir müessese gelişti; Türkçe Eğitim Merkezi (TÖMER), Avrupa çapında, başarılı 
bir müessese. Bu müessese, Türkiye'de olsun, Avrupa ülkelerinde olsun, dünyanın pek çok ülke
sinde, devletten pek katkı almadan da iş yaptı; ama, ne zaman ki, bu Hükümetle, Orta Asya ülke
lerinde işi yapmaya kalktı, işler yattı. Şimdi, 5 Orta Asya cumhuriyetinin 5'inden de, Hükümet ge
reken ödemeleri yapmadığı için, TÖMER'in kadroları geri çekildi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN- Devam edin efendim. 
ALİ DİNÇER (Devamla)- Ama, bakıyorsunuz, Kazakistan'da 1500 Amerikalı barış gönüllü-
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sü var; harıl hani çalışıyorlar. Almanların kültür merkezleri eleman dolu; sürekli, Alman kültürüy
le ilgili çalışmalar yapıyorlar ve Almanya'da okuyacak öğrencilere, ayda 1500 mark bursu, hemen 
temin ediyorlar. Hemen hemen, Batı dünyasındaki tüm Hıristiyan kilise kuruluşları, misyonerleriy-
le.Türk cumhuriyetlerinde, kardeş ülkelerde cirit atıyorlar. Biz de, Sayın Başbakanımızın ağzından 
yerli yersiz, din istismarına, ulusal duyguları istismara dayalı sözleri, ezan, Kuran, bayrak nutukla
rını dinlemekle kalıyoruz. Böyle, lafla peynir gemisi yürür mü?! Böyle, ulusal çıkarlarımızı, kut
sal değerlerimizi savunmak olur mu?! (GHP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümete destek veren arkadaşlarımızın hepsinin ellerini vicdanlarına koyması gerekiyor; 
bu çocukların sızılarını duymaları gerekiyor. Hükümet, TÖMER' e olan iki yıllık 228 milyar bor
cunu, bir ayı aşkın bir süredir ödememiş. Herkes, işi bir yandan bir yana atıyor "Maliye Bakanlı
ğı parayı TİKA'ya tahsis etsin, TİKA, TÖMER' e versin, TİKA öğrencilere versin" deniyor; ama, 
öğrenciler ortada, TÖMER ortada... Türkiye yönetilmiyor... Ama, bakıyorsunuz, bizimle çok ilgili 
olan bu ülkelerde başkaları en etkin çalışmaları yapabiliyor. Kore bile, Orta Asya Cumhuriyetlerin
de kültürel, siyasî, ekonomik çalışmaları bizden çok daha etkili yapabiliyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Bağlamaya gayret edin, size ek süre verdim. 

ALİ DİNÇER (Devamla)- Bağlıyorum efendim. 
İnsanın içinden şu geçiyor: Her türlü konuyla ilgilenen Sayın Başbakanın eşi Özer Uçuran Çil-

ler'e söylesek, acaba bu sorunu çözer mi? 
FARUK SAYDAM (Manisa)-İsabet olur(!) 

SÜHA TANIK (İzmir)- Bize sormayacaksın, ona soracaksın. 
ALİ DİNÇER (Devamla)- Size bir şey öneriyorum değerli arkadaşlarım: Bu Hükümet, bu dev

leti, bu ülkeyi yönetmiyorsa, kardeşlerimizin çocuklarına karşı bizi mahcup ediyorsa, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olarak, biz milletvekilleri kampanya açalım, aramızda para toplayalım -yöneti-
lemeyen bu ülkenin- hiç olmazsa kardeş çocuklarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş ola
lım. 

Bir bakın, Türkiye'nin çok daha kısıtlı imkânlara sahip olduğu Atatürk döneminde, İnönü dö
neminde bu işler nasıl yapılmış. Bükreş'te Büyükelçi olan Hamdullah Suphi Tannöver, bütün Türk 
kasabalarını, köylerini geziyor; öğrencileri okullardan kendi seçiyor, Türkiye'ye getirtiyor, okutu
yor. Hiçbirisi kaybolmuyor. Ta, 1930'ların koşullarında, çağdaş gelişmelerine katkıda bulunabil-
mak için, subayımızı, doktorumuzu, öğretmenimizi Afganistan'a, gönderebiliyoruz.'O zaman, dev
letin varolduğu, ciddî olduğu dönemlerde çok daha kısıtlı olanaklarla bunlar yapılabilirken; şimdi, 
çok geniş imkânları olan Türkiye'de, böyle bir hükümetle Türkiye'nin yönetilemez hale gelmiş ol
ması içler acısı bir durum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun çözülebilmesi için, daha başka çalışmaların da yapılabilme
si için gayret edenler var; ama hiçbir şey olmuyor. Cumhurbaşkanlığı" 1 milyon 400 bin liralık burs 
düşük, 2,5 milyon liraya çıkarılsın" diye arka arkaya yazı yazıyor; bırakın 2,5 milyon liraya çıka
rılmasını, 1 milyon 400 bin liralar bile ödenmiyor ya da vaktinde ödenmiyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Lütfen bağlayın efendim. 
ALİ DİNÇER (Devamla)- Yüzlerce öğrenci birbuçuk iki aydır sersefil. Bu sorunun bir an ön--
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ce çözülmesi gerekiyor. TÖMER, Hükümetten para alamadığından dolayı öğretmenlerinin maaşla
rını ödeyemediği için, yurt dışından gelen kardeşlerimizin çocuklarına artık kurs da veremiyor. Bu 
çocuklar aylardır serseri serseri orada burada dolaşıyorlar, memleketlerinden getirdikleri paralarla 
geçinmeye çalışıyorlar. Kimisinin de akrabalarının desteğini alması söz konusu; fakat, akrabası ol
mayan, parası olmayan, yurtların etrafındaki esnafın, vatandaşın himmetine kalmış olan çocukları
mız var. Bu Hükümetin bürokratlarının belirttiği gibi, bu koşullarda, sokağa düşen soydaş kızları 
var. Bütün bunların hepsini düşünelim ve böylesine yüz kızartıcı bir durumu, en kısa süre içerisin
de giderelim diyonım. Eğer, bir süre daha geçer de, Hükümet, İktidar, bu konuyla ilgili herhangi 
bir adım atmazsa, tekrar siz değerli milletvekili arkadaşlarıma başvurup, kampanya açma gereğini 
hissedeceğimi, bu kürsüden bir kez daha vurguluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Dinçer'e cevap vermek üzere, Sayın Millî Eğitim Bakam; buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Dinçer'in, Türk ve akraba topluluklardan gelen öğrencilerle ilgili gündem dışı konuşmasına 
cevap vermek üzere huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, Sovyetler Birliğinin dağılmasını takip eden dönemde meydana gelen ye
ni Türk devletlerle, Türkiye arasında 1992, 1993 ve 1994 yıllarında, birçok konularda işbirliği ve 
ilişkiler tesis edilmiştir. Bu ilişkilerin ve işbirliğinin en önemlisi de, bilindiği gibi, kültür ve eğitim 
konusunda yapılan antlaşmalardır ve bu antlaşmaların uygulanması sonucunda da Türkiye'ye 10 bi
ni aşkın öğrenci gelmiştir. Türkiye, belki de hiçbir devletin ilci yıl içerisinde gerçekleştiremeyece
ği bir konuyu gerçekleştirmiş ve 10 bin öğrenciyi, burslarını, yurtlarını ve her türlü ihtiyaçlarını 
karşılamak suretiyle, eğitim ve öğretime alma başarısını göstermiştir. 

Türkiye'ye, Türk Cumhuriyetlerinden 1 654 ortaöğretim, 6 321 yükseköğretim; Türk Toplu
luklarından 169 ortaöğretim, 2 012 yükseköğretim öğrencisi olmak üzere, bugüne kadar toplam 10 
156 öğrenci gelmiştir. Ayrıca, Türk Cumhuriyetlerinden, 237 yükseköğretim; Türk Toplulukların
dan da, 794 ortaöğretim, 858 yükseköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 1 889 öğrencinin halen 
gelmesi de beklenmektedir. 

"Türk ve akraba toplulukları" adıyla adlandırdığımız 40 topluluktan, 2 474 öğrenci de ayrıca 
gelmiş, eğitim öğretim görmektedirler. Ortaöğretim öğrencilerine, harçlık olarak her ay 343 bin li
ra, giyecek parası olarak 1 milyon 100 bin lira, kitap kırtasiye olarak 380 bin ve ikamet tezkeresi 
harçları, tedavi giderleri ve pansiyon giderleri olmak üzere 11 milyon 25 bin lira para verilmekte
dir. TÖMER öğrencilerine, burs olarak aylık 1 milyon 400 bin lira, giyecek yardımı olarak 1,5 mil
yon lira, ikamet tezkeresi bedeli 250 bin lira, tedavi gideri 250 bin lira ve aynca, TÖMER'e 17 mil
yon 600 bin lira para ödenmektedir. Yükseköğretim öğrencilerine, burs olarak aylık 1 milyon 400 
bin lira, giyecek parası 1 milyon 500 bin lira, kitap-kırtasiyc ücreti olarak 1 milyon lira, ikamet tez
keresi olarak 250 bin lira, tedavi ücreti olarak 250 bin lira, üniversite katkı payı olarak 1 milyon 
400 bin lira ve doktora ve mastır öğrencilerine de burs olarak 1 milyon 600 bin lira ödenmektedir. 

1994 yılı ödemeleri, arz ettiğim rakamlar üzerinden yapılırken, hayat pahalılığı dikkate alın
mak suretiyle, Ekim 1994 ayından itibaren bu öğrencilerin bursları, sene ortasında 1 milyon 400 
bin liradan 2 milyon liraya; giyecek ve kırtasiye ödeneği yüzde 100 artırılarak 2 katma çıkarılmış
tır ve bu artışların farklarının, aralık ayından; yani bu aydan itibaren ödenmesine başlanmıştır. 
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Şunu özellikle ifade ediyorum: Bu öğrencilere, 1994 yılı rakamlarına göre, Kasım 1994 sonu 
itibariyle tüm ödemeler yapılmış bulunmaktadır. Tabiî, zaman zaman ödemelerde bazı aksamala
rın olduğu bilinmektedir. Ödemelerin süratlcndirilmesi ve sıkıntıdan kurtarılması yolunda da özel
likle Başbakanlığın koordinatörlüğünde Bakanlığımda devamlı toplantılar, çalışmalar yapılmakta 
ve öğrencilerin içinde bulunduktan problemlerin süratle çözümü sağlanmaktadır. 

Özellikle bu öğrencilere, tamamen kendi ülkelerinin ilgililerinin arzulan istikametinde, iste
dikleri şehirlerde okuma ve istedikleri yurtlarda ikamet etme imkânları da aynca sağlanmaktadır. 

Bu ülkelere ait 10 bin öğrencinin, Türkiye'de yerleştirildiği öğretim kurumlan dışında, Azer
baycan'da, Baku Türk Anadolu Lisesi, Baku Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi adıyla iki 
öğretim kurumu açılmış ve faaliyetine devam etmektedir. 

ALİ DÎNÇER (Ankara)-Birisi kapandı. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla)- Kırgızistan'da, Türk-Kırgız Anado
lu Kız Meslek Lisesi, Türk-Kırgız İsmail Tarancıoğlu Anadolu Lisesi; Özbekistan'da, Taşkent-Öz-
bek Türk Anadolu Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesi, Harzem Özbek-Türk Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi, Semerkant Özbek-Türk Anadolu Ticaret Lisesi, Namangan Özbek-Türk 
Anadolu Ticaret Lisesi, Kaşkaderya Özbek-Türk Anadolu Lisesi, Nevai Özbek-Türk Anadolu Li
sesi, Taşkent Özbek-Türk Anadolu Lisesi, Andican Özbek-Türk Anadolu Meslek Lisesi ve Taşkent 
Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi olmak üzere, dokuz eğitim merkezi tarafımızdan, Ba
kanlığımızca açılmış ve öğretimlerine devam etmektedir. 

Türkmenistan'da da, keza, Aşkabat Türk Anadolu Lisesi, Aşkabat Türk İlkokulu, Aşkabat Tür
kiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi açılmış, bunlar da eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir
ler. 

Ayrıca, bu Türk devletlerine, bilindiği gibi, bizim eğitim müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimiz 
açılmış; buralarda, bu müşavirlik ve ataşeliklerimiz görevlerini sürdürmektedirler. Durumlannı 
açıkladığım okulların müdürleri, yöneticileri ve öğretmenleri de, yine, Bakanlığımız tarafından ata
maları yapılmak suretiyle, eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bu topluluklarla ve kardeş topluluklarla, Türk Cumhuriyetle
riyle olan ilişkilerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm problemlere rağmen, her türlü yardımı ve 
ilişkiyi, en iyi seviyeye çıkaracak bir şekilde devam ettirmiştir; bugün de aynı şey devam etmekte
dir. Bu öğrencilerin, -10 bin öğrencinin- Türkiye'de ikametlerinde herhangi bir problem, kesinlik
le söz konusu değildir ve zaman zaman burslarında karşılaşılan aksaklıkların süratle giderilmesi 
yolunda da, arz ettiğim çalışmalar yapılmıştır. 

Konuyu, Türkiye'nin, iki yıl içerisinde, 10 bin öğrenciyi, Türkiye'de eğitip öğretecek seviyede 
bir organizasyon yapacak güçte bir başarısı olarak nitelendirme yerine, bunun bir başarısızlık ola
rak gösterilmesi ve devletin ilgili tüm organlarının, ilgili bakanlıkların yetkililerinin -başta kendi 
bakanlığım olmak üzere- yapmış olduğu tüm çalışmalar yanında, meseleyi, tamamen politik açıdan 
bir başka istikamete aksettirmek suretiyle -konuyla, bu yönetimle alakası olmayacak şekilde- Sa
yın Başbakanın eşinin meseleye müdahale etmesi şeklinde bir saplantının; bir değişik görüşün ifa
de edilmesi, doğrusu burada, bu konuyla ilgili yapılacak bir konuşma için büyük bir talihsizlik ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, Türkiye, bu sorumluluğun bilinci altında bu çocukların, bu 
gençlerin, eğitim öğretimlerini en iyi şekilde gerçekleştirmesi yolundaki çalışmalarını sürdürecek-
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tir. Tekrar ediyorum: 1994 yılında, yılbaşına kadar; yani, 1995 yılı başına kadar devam etmesi ge
rektiği halde, ara dönemde, burs miktarını 2 milyon liraya çıkarmak suretiyle, bu çocukların için
de bulundukları sıkıntıyı gidermeye dayalı bir karar almış olmamız, bu konudaki iyi niyetimizi ve 
hassasiyetimizi zannediyorum göstermektedir ve bunu yeterli bir delil olarak belirtmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 1994 yılı Kasım ayma kadar -biraz önce de ifade ettiğim gibi- her türlü 
ödemeler yapılmıştır, farklar bu ay içerisinde ödenecektir. 1995 yılı bütçe uygulamasında, ayrıca 
1995 yılına göre tespit edilecek rakamlarla burslar yeniden artırılacaktır. Her halükârda, yapılan 
uygulama, Türkiye'nin bugüne kadar bu konuda gösterdiği başarısını daha ileri seviyeye getirecek 
şekilde devam edecektir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ALÎ DİNÇER (Ankara)- Sayın Başkanım.usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN- Efendim usulümüz budur. 
ALÎ DİNÇER (Ankara)- Bir konu var efendim. 

Sayın Bakanın söylediği Türkiye Türkçesi öğretim merkezlerinin beşi de beş Asya Türk Cum
huriyetinde, öğretmenlerin maaşı ödenmediği için, kapanmış vaziyettedir. Biz bunların düzeltilme
sini istediğimiz için konuştuk. 

Şu anda, sizin vilayetinizin merkezinde de okuyan öğrencilerin bir kısmı da dahil olmak üze
re yüzlerce öğrenci; devleti olmayan ve çok sayıda ülkeden gelen akraba çocukları, birbuçuk ay
dır bir kuruş para almadılar ve TÖMER'de de eğitimlerini yapamıyorlar. TÖMER onlara verdiği 
eğitimi artık veremeyeceğini, çünkü 228 milyarlık alacağından bir kuruş alamadığını söylüyor. 

Ortada böyle bir durum varken, Sayın Bakan her şeyi güllük gülistanlık gösteriyor. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim, buyurun... 

3. - Sivas Milletvekili Ziya HalisHn, Özgür Ülke Gazetesinin Ankara ve İstanbul'daki binala
rının bombalanmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin ceva
bı 

BAŞKAN- Gündem dışı üçüncü konuşmacı Sayın Ziya Halis'tir. 
Ankara'da Özgür Ülke Gazetesinin bombalanması konusunda konuşmak üzere, buyurun Sayın 

Halis. 
ZİYA HALİS (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen hafta sonu bir gazetemize 

yapılan bombalı saldırıyla ilgili olarak, söz almış bulunuyorum. Bana bu fırsatı veren Sayın Baş
kana teşekkür ediyor; hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, günlük olarak yayın yapmakta olan, Özgür Ülke Gazetesinin, İstanbul ve 
Ankara'daki çalışma yerleri, 3 Aralık 1994 Cumartesi günü bombalanmıştır. Bombalama sonucu, 
bir kişi ölmüş, 6'sı ağır olmak üzere, 19 kişi de yaralanmıştır. Öncelikle, Özgür Ülke çalışanlarına 
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Bu saldırının yalnız. Özgür Ülke'ye yapılmadığını dolayısıyla bütün basınımıza yapıldığını be
lirtmek istiyorum ve bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu olay, aynı zamanda, tüm demokratik kitle 
örgütleri, sendikalar ve demokrasi mücadelesi veren insanlara yapılan iğrenç bir saldırıdır. Bu ola-
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yi yapanlar, belli ki yangına körükle gitmek isteyen karanlık güçlerdir, toplumsal barışımızın dü
zelmesini istemeyenlerdir, ülkemizde akıtılan kardeş kanının devamında yarar görenlerdir. 

Bu gazetenin yayın politikasına karşı olabiliriz; fikir ve düşüncelerine katılmayabiliriz. Farklı 
düşünce içinde olmak, karşısındakine saldın hakkını hiçbir şekilde vermez. Ona tahammül etmek, 
demokrasinin, hukukun, kardeşliğin ve hoşgörünün gereğidir. Bu hoşgörüyü gösteremeyenler, bu 
topraklarda barış istemeyenlerdir. 

Sayın milletvekilleri, sizler son yılların en önemli ve yaşamsal günlerinin geçtiği bir dönemin 
parlamenterlerisiniz. Omuzlannızdaki yük son derece ağırdır. Objektif, soğukkanlı ve duygusallık
tan uzak durarak, ülke sorunlarına yaklaşmanız tarihî bir zorunluluktur. Bu oluşumlar ve olaylar 
karşısında sessiz ve suskun kalmamalısınız. Bu ve benzeri olayların ortaya çıkarılmasında yoğun 
çaba harcamahsınız. "Gerekirse kan dökeriz" diyerek, bu ve buna benzer olaylara çanak tutan siya
setçilerimizin, ülkenin birliğine zarar verdiğini hep birlikte anlatmalı ve hep birlikte uyarmalıyız. 

Yine "kanlı mı yoksa kansız mı iktidara geleceğiz" diyen siyasetçilerimizi, hep birlikte kamu
oyu önünde mahkûm etmeli, mahkûm etmeyi hep beraber bilmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'yi bir çıkmaz sokağa doğru götürmek isteyen karanlık güçlerin 
yakalanması için, yetkilileri göreve çağırıyorum. Bunlar, mutlaka yakanmalıdır. Bunlar yakalan
madığı sürece, Sayın Ecevit'in söylediği gibi "devletin bundan haberi vardır" doğrultusundaki tes
pit, büyük haklılık kazanacaktır. Ülkemizde, şiddetle, ölümün ve saldırının olmadığı, barışın ve 
kardeşliğin ve de hoşgörünün dolu olduğu günlerin olmasını diliyorum. 

Hepinize tekrar saygılar ve sevgiler sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Halis. 

istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen, aynı konuda gündem dışı söz istemiştir. Sayın 
Ziya Halis, daha evvel söz istediği için, ona söz verdim; ama, Sayın Bakan zaten cevap verecektir. 
Sevigen'i de zabıtlara geçirmiş oluyorum. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Başkanım, benim söz talebimin yine geçerli olmasını 
istiyorum. Çünkü, eğer, yarın izin verirseniz, daha değişik konulara değineceğim. 

BAŞKAN- Vakit bulursam; ama, bugün haksızlık olmaması için zapta geçirttim. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 
Sivas Milletvekilimiz Sayın Ziya Halis'in, Özgür Ülke Gazetesine yönelik bombalı saldırıda bulu-
nulmasıyla ilgili konuşmasına temas etmek üzere huzurunuzdayım. İçişleri Bakanımız Sayın Men-
teşe'nin, İstanbul'da olması sebebiyle konuyu be'n cevaplandırmak durumundayım. 

Konuşmama başlarken, Sayın Ziya Halis'in, konuşmalarının sonunda değindikleri ve Sayın 
Ecevit'e atfettikleri, devleti suçlamaya yönelik düşünceye katılmanın mümkün olmadığını; devle
tin, bir hukuk devleti olduğunu, bu itibarla, dayanaksız bu tür istifhamların yaratılmasının; devle
te, ülkeye ve topluma bir katkısı olmayacağını peşinen, özellikle belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul'da yayınlanmakta olan Özgür Ülke Gazetesinin, Eminönü İl
çesi Kumkapı Kadırga Liman Caddesinde faaliyette bulunduğu binanın, alt katındaki Renault-Ma-
is Servisine 3.12.1994 günü saat 04.00 sıralarında bırakılan bombanın infilakı sonucu, gazete çalı
şanlarından Ersin Yıldız hayatını kaybetmiş, 12 vatandaşımız yaralanmış, bina ile civar binalar ve 
Renault servisindeki 4 otomobilde de büyük maddî hasar meydana gelmiştir. Bombalanma sonucu 
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hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dili
yoruz. 

Aynı saatlerde Cağaloğlu Semtinde bulunan, aynı gazetenin irtibat bürosuna konulan patlayı
cı maddenin infilakı sonucu da maddî hasar meydana gelmiştir. 

Olayın öğrenilmesi üzerine, olay yerine süratle intikal eden görevlilerin yaptığı incelemeler
de, bu patlama olaylarında kullanılan bombaların tahrip gücünün yüksek olduğu anlaşılmış; olayla 
ilgili, iz ve deliller ile sanıkların tespiti ve yakalanması amacıyla geniş çaplı araştırma ve soruştur
malara başlanmıştır. 

Ayrıca, aynı saatlerde Ankara İlinde Menekşe Sokak, 21 numarada bulunan, anılan gazetenin 
irtibat bürosunda da patlama meydana gelmiş; olay yerinde yapılan ilk incelemede, binadaki diğer 
dairelerin kapılarının da aynı şekilde hasar görmesinden dolayı patlamanın doğal gaz tesisatıyla 
bağlantılı olabileceği de değerlendirilmiş; bunun dışında herhangi bir iz ve emareye rastlanılama-
mıştır. 

Uzmanlardan oluşan ekiplerce, patlamanın sebebi ile olayın faillerini araştırma çalışmaları bü
yük bir titizlikle halen devam ettirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 26 ve 28 inci maddelerinde ve 5680 sayılı 
Basın Kanununda ifadesini bulan, herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama, yayma hakkının ve 
basının hür olduğu, gazete ve basılı eserlerin yayımlanmasının izne bağlı olmadığı gerçeğinin; ay
rıca, ülkemizin de imza koyduğu AGİK Süreci, Helsinki Nihaî Senedi ile tnsan Hakları ve Temel 
Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinde konuyla ilgili basın-yayın özgürlüğünün, ülkemizde serbest
çe ve herhangi bir baskıya, tehdide ve teröre maruz bırakılmadan kullanılabilmesi temel hedeftir, 
toplumumuzun temel hedefidir. 

Ülkemizde, yayım yapan bütün gazete, dergi ve diğer mevkutelerin halkın düşünce ve kana
atlerini rahatça açıklayabilmeleri ve bunu basın-yayın yoluyla kamuoyuna duyurabilmeleri, bu fa
aliyetlerini yasaların öngördüğü çerçeveler içerisinde sürdürmeleri, yasaların teminatı altındadır. 
Unutulmamalıdır ki, basın yayın organları tarafından suç işleniyorsa, bunun müeyyidesini yalnız 
ve yalnız yargı uygulayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu olaylarla ilgili olarak, her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak, 
soruşturma ve araştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Benzeri birçok olayda, güvenlik güçlerimiz
ce, faillerin yakalanıp adlî mercilere tevdi edildiği gibi, bu olayların faillerinin de en kısa zamanda 
tespit edilip yakalanması çalışmaları önemle devam etmektedir. Gelişmeler hakkında, içişleri Ba
kanlığı olarak, ileride, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacaktır. 

Bu bilgilerin ışığında, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor; beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçeler üzerinde söz kaydı hususunda, Başkanlığın bir duyurusu vardır; okuyorum: 

Sayın milletvekilleri, bütçenin görüşme programı bastırılıp dağıtılmıştır. Program gereğince, 
bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın üyelerin, söz kayıt işlemleri, 7 Aralık 1994 Çarşamba gü
nü saat 9.00 ile 11.00 arasında, Doğru Yol Partisi Grubu Toplantı Salonunda, Başkanlık Divanı Kâ
tip Üyelerince, imza karşılığında yapılacaktır; bu saatten sonraki söz kaydı Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Söz kaydını her sayın üyenin bizzat yapması gerekmektedir; başkası 
adına söz kaydı yapılmayacaktır. 
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Söz kaydı, programdaki sıraya göre, rakamla tespit edilen bütçeler için yapılacaktır. Kişisel 
söz kaydı, Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, her bütçe için, lehte, aleyte, üzerinde olmak 
üzere ve sadece biri hakkında yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarımın, bir hususa dikkatini çekmek isterim. Kabul edilen Danışma Kurulu öne
risine göre, bir milletvekili, en fazla 2 bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilecektir. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

Duyuru ayrıca ilan tahtasına da asılmıştır. 

Bilgilerinize sunulmuştur, 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Macaristan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı

sı Murat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1661) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı tezkeleri vardır; sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28 Kasım 1994 gün ve Kan. Kar: 39-08/F-1-94-656 sayılı yazımız. 
İstifa eden ve istifası kabul edilen Mümtaz Soysal'dan boşalan Dışişleri Bakanlığına, yeni bir 

tayin yapılancaya kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın vekâlet etme
si, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 üncü maddesi gereğince, ilgi yazıyla uygun görülmüş
tü. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, 1 Aralikl994 tarihinde yurt dışına 
gideceğinden, bu tarihten itibaren dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'a, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakam Onay Alpago'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1662) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Aralık 1994 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. - Macaristan'a gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1663) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(AGİK) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Budapeşte Zirvesine katılmak üzere, 4 Ara
lık 1994 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'iri dönüşüne kadar; 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGESİ 
I. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Avrupa Birliği ile imzalanacak 

Gümrük Birliği Antlaşmasının Türk ekonomisine etkileri konusunda genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/55) 

BAŞKAN- Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19 Aralık 1994 tarihinde ön anlaşmasını imzalayıp 1995 yılındaki geçiş süreciyle birlikte 1996 
yılının başında mensubu olacağımız Gümrük Birliğinin Türk ekonomisini her düzeyde ilgilendir
mesi münasebetiyle, İçtüzüğün k99 ve 100 üncü maddeleri gereğince bir genel görüşme ile Türki
ye Büyük Millet Meclisinde ele alınmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

Oktay Öztürk 
Erzurum 

Servet Turgut 
Konya 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Musa Erarıcı 
Konya 

Osman Sevimli 
Karaman 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Türkiye ekonomisinde bir dönüm noktası olan Gümrük Birliğine (GB) girme ön anlaşması, 
Avrupa Birliği ile 1973 yılında gerçekleştirilen katma protokol gereğince, 19 Aralık 1994 tarihin
de yapılacaktır. Bu anlaşma gerçekleştirildiğinde, gümrükler büyük ölçüde kaldırılacaktır. Ancak, 
gümrükler kaldırıldığında, bazı sektörler olumsuz etkilenecek, vergiler sıfırlanacak, toplu konut fo
nu kaldırılacak, bazı sektörlerde işsizlik meydana gelebilecektir. 
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19 Aralık 1994'tc imza edilecek olduğu yetkililerce belirtilen Gümrük Birliği Anlaşmasının; 
serbest dolaşım hakkının ne zaman gerçekleştirileceği Türkiye'nin 4 üncü Malî Protokoldeki alaca
ğı yardımları kapsayıp kapsamayacağı, Türkiye'nin mümkün ve muhtemel kayıplarının ve riskleri
nin neler olacağı, kazançlarının neler olacağı gibi hususların kamuoyumuzda tartışılmasında da za
ruret vardır. 

Ülkemizi idare ed en siyasî iktidarın, Türkiye'nin, Gümrük Birliği Anlaşmasını imza etmeden 
önce referanduma başvurarak, Türk Milletinin kararım alması, ülke menfaatlanmn korunması ba
kımından fayda görülüp görülmediğinin de ortaya çıkması lazımdır. 

Bu ve buna benzer sebeplerle, Türkiye'nin her sektörünü bundan sonraki varlığında daima il
gilendirecek olan Gümrük Birliğinin lehte ve aleyhte tüm yönleri de dikkate alınarak, ayrıca, Av
rupa Birliğinde (A.B.) siyasî karar mekanizmasında bulunmayacak bir Türkiye de düşünülerek, ge
nel görüşme açılıp, TBMM'de konunun etraflıca tartışılmasında fayda görmekteyiz. 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergesi gündemde yerini alacak ve genel görüşme açı

lıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

2. - DYP, ANAP, SHP ve RP Grupları adına Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazanan, Bosna-Hersek olayları konusunda araştırmalar yaparak mil
lî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

BAŞKAN- Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük Meclisimiz 12 Mayıs 1992 ve 12 Ocak 1993 tarihlerinde yayımladığı beyanlarıyla Bos-

na-Hersek'teki olayları ve arzu edilmeyen beklentileri ortaya koymuş, adil, haklı, ileri görüşlü, kri
zin yayılmasını önleyici görüş ve çözümlerini bütün dünyaya duyurmuştur. 

Ancak, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, AGİK, Avrupa Konseyi ve benzeri birçok 
uluslararası kuruluşlarla birlikte Birleşmiş Milletlerin önde gelen üye ülkelerinin Körfez krizinde 
sergiledikleri ciddiyeti ve kararlılığı Bosna-Hersek olayında göstermemeleri sonucunda, dinî ve et
nik kıyım bütün vahşetiyle sürüp bugüne gelmiştir. Gelinen bu noktada Bosna-Hersek Devletinin 
ortadan kaldırılması, topraklarının saldırgan Sırplara teslim edilmesi, Büyük Sırbistan hayalinin 
gerçekleşmesi ve bölgede yaşayan Müslüman, Hıristiyan, bütün Sırp karşıtı insanların katledilme
leri söz konusudur. 

Acı verici ve insan namına utanılacak son gelişmeleri değerlendiren Yüce Meclisimiz, temsil 
edilen bütün partilerin iştirakiyle 1.12.1994 tarihinde yaptığı değerlendirmede aşağıdaki görüşlere 
yer vermiştir: -

"Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkan bağımsız devletlerden birisi olan ve halen 
de BM'nin tam üyesi bulunan Bosna-Hersek Devletine, eski Yugoslav Federal Ordusunun, silah, 
mühimmat, personel ve yönetim gücünü, ayrıca, Sırbistan'ın her türlü desteğini yanına alarak, ulus
lararası hukuka aykırı ve haksız şekilde tecavüz eden ve hür ve bağımsız bu devletin topraklarını 
Avrupa'nın ve bütün dünyanın gözleri önünde kuvvet kullanarak işgal eden Sırplar, dinî ve etnik 
kıyım hareketine girişerek 100 binlerce masum insanı kadın, erkek, çocuk, yaşlı, hasta, hamile de-
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meden katletmiş, milyonlarca inşam göçe zorlamış ve 100 binlerce Müslümam esir kamplarında in
sanlık dışı muameleye tabi tutmuş ve Bosna-Hersek Devletinin toprak bütünlüğüne kastederek 
BM'ce tanınan resmî sınırları içerisindeki topraklarının çok büyük bir bölümünü işgal etmiştir. 

Bugün gelinen nokta, Avrupa'da çatışmaların bölgesel genişlemesini, hatta genel bir çatışma
ya dönüşme tehlikesini doğurmaktadır. Zira, barışı koruma amacıyla bölgede bulunan BM gücü ba
rışı sağlayamadığı ve koruyamadığı gibi, masum Bosna-Hersek halkını, BM'nin kendisinin ilan et
tiği "Güvenli Bölgeleri" ve hatta kendi askerlerini dahi emniyet altına alamaz duruma düşmüştür. 
NATO'nun sınırlı askerî müdahaleleri ise hiçbir manada yeterli olmamıştır. Aksine, Sırplara cesa
ret vermiştir. Zira, müdahalenin Sırp saldırılarını önlemeye yönelik değil, dünya kamuoyuna, mü
dahale ediyor görüntüsü vermek için yapıldığı herkes gibi Sırplar tarafından da görülmüştür. So
nuçta BM ve NATO, üstlendikleri görevleri yerine getirmediğinden, saldırgan Sırplar daha da az
mış, Bosna-Hersek'teki insanlık dramı ağırlaşmış, istikrarsızlığın, kargaşanın ve hatta silahlı çatış
maların bölgeye süratle yayılma istidadı ortaya çıkmışür. 

İnsanlığın yüzkarası olan bu çatışmayı sona erdirebilecek temel yollardan birisinin de Bosna-
Hersekli Müslümanlara nefsi müdafaa imkân ve fırsatının verilmesi olduğuna inanıyoruz. Bunu te
min için Bosna-Hersek üzerindeki silah ambargosunun acilen kaldırılmasını ve Bosna-Hersek'e, 
ekonomik, malî, siyasî ve askerî destek verilmesini kesin şart telakki ediyoruz. 

Körfez krizinin çözülmesinde işletilen BM mekanizmasının, Bosna-Hersek krizinin çözümün
de de aynen uygulanması için Hükümetimizin ve önde gelen BM üyelerinin harekete geçmesini ge
rekli görüyoruz. 

TBMM, Bosna-Hersek faciasının, Birleşmiş Milletler Yasasının verdiği hak ve yetkiler kulla
nıldığı takdirde üye ülkeler tarafından çözülebileceğine inanmaktadır ve üye ülkeleri bu çözümü 
sağlamaya davet etmektedir. 

TBMM'nin kararlılığını ve yukarıda tespit edilen görüşlerini yurt dışındaki karar odaklarına 
anlatarak, hakkın ve haklının, yani Müslüman Boşnakların ve mağdur olan Hırvatların ve Bosna-
Hersek Devletinin lehine kamuoyu oluşturmak, bu konudaki millî siyasetimizin uygulanmasında 
icra makamlarına destek olmak, bütün milletimizin duygu, düşünce ve emellerine tercüman olmak 
üzere derhal bir araştırma komisyonu kurulmasını; komisyonun nihaî raporunu en geç iki ay için
de hazırlamasını, sık sık ara raporlarla Meclisimizi bilgilendirmesini, yurt dışında çalışma yapma
sına yetki verilmesini, dış siyaset, savunma ve hukuk uzmanları ile takviye edilmesini, arz ve tek
lif ederiz. 

M. Oltan Sungurlu Ercan Karakaş Şevket Kazan 
Gümüşhane İstanbul Kocaeli 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekil RP Grubu Başkanvekili 
Turhan Tayan 

Bursa 
DYP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri "önerge gündemde yerini alacak" diye her zaman kullandığı
mız kalıplaşmış ifadeyi kullanmıyorum; çünkü, bu konunun hemen görüşülmesine dair Danışma 
Kurulunun bir önerisi vardır. Bu öneriyi biraz sonra oylayacağım. 

3. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Bosna-Hersek'te son günlerde 
yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (101219) 
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BAŞKAN- Şimdi, aynı konudaki, Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek ve arkadaşla
rının önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te son günlerde iyice yoğunlaşan Sırp saldırılan ve katliamları karşısında ger
çeğin ortaya konması ve alınabilecek tedbirlerin tespiti için, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103'üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Muharrem Şemsek Halil Şıvgın 
Çorum Ankara 

Mustafa Dağcı Rıza Müftüoğlu 
Kayseri Erzurum 

Oktay Öztürk Tuncay Şekercioğlu 
Erzurum Elazığ 

Tunca Toskay Osman Ceylan 
İstanbul İstanbul 

Servet Turgut Musa Erancı 
Konya Konya 

Seyfi Şahin Osman Sevimli 
Kayseri Karaman 

Gerekçe 
Bosna-Hersek'te halen yaşanmakta olan insanlık dramı karşısında, uygar sayılan ülkeler ve 

özellikle Batı dünyasının ortaya koyduğu ilgisizlik ve duyarsızlık, dünya ve insanlık tarihi açısın
dan fevkalade üzücü ve karanlık bir sayfayı oluşturmaktadır. Üstelik, böylesi bir trajedinin 20 nci 
yüzyılın bitimine birkaç yıl kala ve coğrafî açıdan Avrupa'nın tam ortasındaki bir ülkede ve ulus
lararası platformda, varlık sebebi "barış", "demokrasi", "yaşama hakkının da dahil olduğu "temel 
hak ve özgürlükler" gibi üstün insanlık ideallerinin gerçekleşmesi amacına ulaşmak ve bu amaçlar 
doğrultusunda gerekli tedbirleri almak olan Birleşmiş Milletler, NATO ve AGİK gibi kuruluşların 
varlık sebepleri ile bağdaştırılması mümkün olmayan kayıtsızlıklarından yararlanılarak işlenmekte 
olması, bu tarih sayfasını üzücü ve karanlık olmanın da ötesinde, iğrenç bir görünüme sokmakta
dır. 

Rus destekli Sırpların saldırılan, Hıristiyanlık ve Panislavizm, Bosna-Hersek'te tüm insanlık 
değer ve idealleri bir yana bırakılarak, vahşete, jenosite ve canavarlığa göz yumdurabilmektedir. 
Artık anlaşılmaktadır ki, Batı uygarlığının değerleri, kendi ekonomik çıkarları, dinî ve ırkî yakın
lıkları söz konusu ise başkadır, başkalannınki söz konusu ise daha başkadır! 

Konunun ilginç yanı, eğer insanlık mülahazası bir yana, ilgi ve tepki kriteri Batılılarınla gibi 
dinî inanış ve irkî yakınlık ise, Bosna-Hersek olaylarına ve mağdurlarına ilgi duyması ve bu doğ
rultuda tavır koyması gerekenlerin de üzerlerine düşeni gösterememeleri ya da göstermemeleridir. 
Ne acıdır ki İslam dünyası, bu trajediyi önleme açısından fevkalade pasif ve kayıtsız kalmıştır. Geç
mişte Bulgaristan'da yaşayan Müslüman Türk azınlığa karşı ortaya konulan zulüm karşısında da bir 
benzeri görülen bu pasif ve kayıtsız tutumu anlamak ve izah etmek mümkün değildir. 

Her türlü ırkî, dinî ve ekonomik mülahazanın ötesinde, salt bir insanlık görevi olarak, Bosna-
Hersek olaylarına bigaâne kalınamaz, kalınmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda tek 
başına da olsa, bu insanlık trajedisini sona erdirmek tarihî sorumluluğu ile karşı karşıyadır. 
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Bosna-Hersek olaylarının son günlerde ulaştığı vahamet karşısında muhtemel gelişmeler ile 
alınabilecek tedbirler konusunda tüm dünya kamuoyu ile, ilgili uluslararası kuruluşları insanlık adı
na göreve davet etmek, Bosna-Hersek Devletinin lehine kamuoyu oluşturmak, millî siyasetimizi 
tespit ederek, icra makamlarına destek olmak için bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, okunan bu Meclis araştırması önergesi gündemde yerini ala
cak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
L- (10/218) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşme gün ve 

konuşma süresine; Genel Kurulun çalışma saatleri ile görüşülecek konuların ve gündemdeki sıra
lamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN- Bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 160 Tarihi: 6.12.1994 

Danışma Kurulunun 6.12.1994 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Adnan Ekmen Şevket Kazan 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1.-6.12.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan Bosna-Hersek konu

sundaki (10/219) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin bugünkü Birleşim
de bütün işlerden önce yapılması ve konuşma sürelerinin 10'ar dakika ile sınırlandırılması öneril
miştir. 

2. - 10/219 esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından 
sonra sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşmelerine geçilmesi; 7.12.1994 Çarşamba ve 8.12.1994 Perşembe günkü Birleşimlerde Genel 
Kurulun 20.00-24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve 7.12.1994 Çarşamba günkü 
Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

3- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 49 
uncu sırasında yer alan 599 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 31 inci sırasına ve 152 nci sıra
sında yer alan 591 sıra sayılı kanun teklifinin 33 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisi, 4 hususun oylanmasını gerektiriyor. 
Şimdi, önerileri ayrı ayrı okutarak oylarınıza sunacağım: 
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Öneriler: 

1- 6.12.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan Bosna-Hersek konusun
daki (10/219) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin bugünkü Birleşimde 
bütün işlerden önce yapılması ve konuşma sürelerinin 10'ar dalcika ile sınırlandırılması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN- Bunun arkasından "sözlü soruların görüşülmemesi" diye bir konu daha geliyor. 

Şimdi, araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, söz sürelerinin 10'ar dakika olmasını, bu
gün sözlü soruların görüşülmemesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum: 

2- (10/219) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından 
sonra sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşmelerine geçilmesi; 7.12.1994 Çarşamba ve 8.12.1994 Perşembe günkü Birleşimlerde Genel 
Kurulun 20.00-24.00 saatleri arasında da çahşmalanm sürdürmesi ve 7.12.1994 Çarşamba günkü 
birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN- Şimdi, bu araştırma önergesinden sonra kalan vakitte, kanunların görüşülmesini, 
yarın ve öbür gün 20.00-24.00 saatleri arasında toplantı yapılmasını ve sözlü soruların yarın da gö
rüşülmemesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerinin, sıra değişikliğiyle ilgili üçüncü şıkkını okutuyorum: 
3. - Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

49 uncu sırasında yer alan 599 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 31 inci sırasına ve 152 nci sı
rasında yer alan 591 sıra sayılı kanun teklifinin 33 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Şimdi, üçüncü olarak, sıra sayısı 599 olan kanun tasarısı ile sıra sayısı 591 olan ka
nun teklifinin, gündemin 31 inci ve 33 üncü sırasına alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Hangi tasan Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bütün grupların ittifak ettiği bir Danışma Kurulu önerisini, 

parça parça olduğu için bu şekilde oyladık. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. - İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, 20 Temmuz 1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Ka
nununun 37 ve 38 inci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin (2/601), doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/379) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, doğrudan doğru
ya gündeme alınma önerisi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızca hazırlanarak 27.1.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan, 20 Temmuz 1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 37 inci ve 38 inci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz, sevk edildiği Adalet Komisyonunda görüşme yapıl
madan, bugüne kadar bekletilmektedir. 
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Teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alınması
nı, Yüce Meclisin takdirine arz ederim. 

Saygılarımla. 

SabriÖztürk 
İstanbul 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu, doğrudan gündeme alınma önerisidir. 

Öneri üzerinde söz talebi var mi? Teklif sahibi olarak, Sayın Öztürk; buyurun. 
SABRİ ÖZTÜRK(İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı sunu

yorum. 

775 sayılı Gecekondu Yasası 1966 yılında çıkmış ve günümüze kadar halen meriyetini sürdü
ren bir yasadır.Ancak, geçen zaman içerisinde, gecekondu yapmanın müeyyideleri, günün şartları
na göre çok geride kalmıştır; öyle ki, bugün, gecekondu yapanlar için savcılığa başvuran belediye 
başkanları, mahkemelerin verdiği kararlarla bir netice alamamaktadır. Yani, bu Yasanın, gecekon
du yapmanın cezasıyla ilgili 37 nci ve 38 inci maddeleri, üç ay hapis, 1 000 liradan 50 000 liraya 
kadar ağır para cezası önermektedir. Hal böyle olunca, bugün bu parayı bir ceza olarak kabul et
mek mümkün değil. 

Kaldı ki, ilgili mahkemeler de, gecekondu yapan hiçbir kişiye bugüne kadar bu cezayı verme
miştir; tecil etmektedir. Ben, belediye başkalığı yaptım ve özel olarak bu konulan mahkemelerde 
de takip ettik. Bugün büyük şehirlerimizi göz önüne alınız; eğer, bugün İstanbul hava kirliliğinden 
boğuluyorsa; eğer, bugün Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerimizde sulanmız mikroplu 
akıyorsa, bunun kaçak yapılaşma ve çarpık yapılaşma neticesinde olduğunu kabul etmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, gecekonduyu kim yapar, bir de buna iyi bakmak lazım. İhtiyaç sahibi 
insanlara baktığımızda görüyoruz ki, bunlar, genellikle devletin, milletin arazisini bir kişiden sa
tın almaktadırlar; yani, bedel ödemektedirler; 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon gibi paralar öde
mektedirler. Bu işin mafyası da türemiştir. Belediyelerimiz, bu gecekondu meselesini çeşitli siyasî 
nedenlerden ötürü önleyememektedir. Her seçim zamanı geldiğinde gecekondu meselesi gündeme 
gelmektedir; ama, bir türlü, bu konuya çözüm bulamamaktayız. Burada, bütün siyasî partilerin so
rumluluğu vardır. Buradan bir İstanbul Milletvekili, bir Anavatan Partisi Milletvekili olarak hepi
nize şunu arz etmek istiyorum: Gecekondu yapılmasını bizler, siyasîler eğer istemiyorsak, önleye
biliriz. 

Bakınız, bugün, ihtiyacından dolayı 100 lira çalan bir insana hırsız damgası vuruyoruz, ceza
sını veriyoruz; ama, devletin, milletin, 60 milyonun hakkı olan, milletin, belediyenin, vakıfların, 
Hazinenin arazilerini işgal eden insanlara ceza veremiyoruz. İşte, benim teklifim -sözümü fazla 
uzatmak istemiyorum, zamanınızı almak istemiyorum- sadece, 37 ve 38 inci maddeleri günün şart
larına uyduran, bu işten caydırıcı mahiyette tedbirler getirmektir. Şunu öneriyoruz: Bu hususta, ge
cekondu yapan kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilsin. Eski Yasada da bir yıl hapis 
cezası var; ama, hep tecil edilmekte ve bir türlü caydıncı olmamaktadır. Dolayısıyla, bizim teklifi
miz, bu hapis cezasının tecil edilemeyeceğini öngörmektedir. Öte yandan, bunu, yüz kızartıcı bir 
suç hüviyetine, o sınıfa sokmak istiyoruz, o sınıfa sokmak istiyoruz; çünkü, biraz evvel verdiğim 
örneğe göre, devletin, milletin malını gasp etmek; onu, gasp etmekle yetinmeyip, parselleyip, va
tandaşa satmak, benim şahsi görüşüm odur ki, yüz kızartıcı bir suç olmalıdır. 
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Burada çok cesur olmalıyız diyorum. Yani, birtakım oy kaygılarıyla, oy hesaplarıyla, gecekon-
. ducunun oyunu kaybederiz diye, bu işi göz ardı etmememiz gerekir. 

Bakınız, Anavatan Partisi, 1980'li yıllarda, 30-40 yılın, birikmiş, kangren olmuş gecekondu 
meselesine çözüm getirmek üzere, bir af yasası getirdi; ama, itiraf etmemiz gerekir, orada bir şey 
eksik yapıldı; artık, o tarihten sonra gecekondu yapmanın ağır müeyyideleri de getirilmeliydi. Ge
tirilmediği için, gecekondu prim yapmıştır, yapanların yanına kâr kalmıştır. Milletin malına tenez
zül etmeyen, bunu bir zül addeden namuslu vatandaş, bir nevi cezalandırılmıştır. 

O bakımdan, dikkatinizi çekmek istiyorum, basit bir mesele gibi görünüyor; ama, bu teklif, iki 
senedir komisyonda görüşülmedi. Bu işin aciliyeti de var. Ben, meseleyi, bir parti meselesi olarak 
görmüyorum. Saygıdeğer Genel Kurulumuzca gündeme alınırsa, değerli DYFli, SHP'li ve diğer 
partili arkadaşlarımız, -gündemde sırasını alacağı ve zamanımız olacağı için- görüşlerini, katkıla
rını, önergelerle bu teklife katabilirler. 

Ben, bu konuda, hepinizin destek vereceğine inanıyor ve Yüce Meclise saygılarımı sunuyo
rum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Önerge üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Öztürk, "Bir kanun teklifi verdim, 9 aydan beri Adalet Komisyo
nunda ele alınmadı; bunu doğrudan doğruya gündeme alalım, 227 nci sırada yerini alsın" diyor. 

SABRÎ ÖZTÜRK (istanbul) - İki sene oldu efendim. Adalet Komisyonunda değil, İmar Ko
misyonunda bekliyor. 

BAŞKAN - Efendim, bizim hesabımıza göre Adalet Komisyonunda 9 ay beklemiş. 
Şimdi, bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir...(ANAP sıralarından "Aaa!" sesleri) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, lütfen yeniden sayın efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim, sayalım. 
Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, iki sefer sayılmaz ki. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, gündemdeki konunun nasıl öne alındığını hepiniz biliyorsu

nuz, bu o kadar nazik bir oylama değil. 
CENGİZj\LTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, nazik bir konu, kabul edelim gitsin. 
BAŞKAN - ...Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından "Bra

vo" sesleri, alkışlar) 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkan, ben de sayıyorum; siz nasıl saydınız anlayamı

yorum. 
Bir daha sayılsın. 
BAŞKAN- Efendim, bunda neden titizleniyorsunuz? Bir milletvekili, bir kanun teklifi vermiş, 

sayımı gayet incelikle yaptık. Mevcut gündemimizde 226 tane kanun teklif ve tasarısı yar; bu da 
gelecek, 227 nci sıraya oturacak. Yeni senede mi, öbür senede mi; ne gün görüşülecek belli değil. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)- Sayın Başkan; niye itiraz ediyorsunuz?.. İki Kâtip Üye var; bir da
ha sayılsın. Buranın sayısı belli, oranın sayısı belli; nasıl öyle sayıyorsunuz anlamadım. 
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BAŞKAN- Efendim, iyi, hoş da, biraz evvelki bütün oylamaları, iki kâtiple beraber yaptım, 
ayrı yapmadım ki... 

Sayın milletvekillleri, gündemimizin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Da
ir Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
l.-DYP, ANAP, SHP ve RP Grupları adına Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan 

Tayan, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek olayları konusunda araştırmalar yaparak mil
lî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218). 

2. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsekve 11 arkadaşının, Bosna-Hersek'te son günlerde 
yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/219) 

BAŞKAN- Alınan karar gereğince, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti ve Refah Partisi Grupları adına, Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Sayın Tur
han Tayan, Gümüşhane Milletvekili Sayın Mahmut Oltan Sungurlu, İstanbul Milletvekili Sayın Er
can Karakaş ve Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek olayları konusunda 
araştırmalar yaparak, millî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada 
Sayın milletvekilleri, bu önergeler ile biraz evvel okuttuğum Sayın Şemsek ve arkadaşlarının, 

gündemde sırasını alan önergeleri, konu bakımından aynıdır. 
Görüşmelerin birlikte yapılmasını öneriyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

Şimdi, iki önerge birlikte görüşülecektir. 

Önergeleri, biraz evvel okunduğu için tekrar okutmuyorum. 
Birinci önerge dörtlü bir önergedir. Bu önerge üzerinde, önerge sahiplerinden birine, ikinci 

önerge üzerinde de Sayın Şemsek'e söz vereceğim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Efendim, ANAP Grubu adına Sayın Dinçer-

ler konuşacak. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet, bu, bir araştırma önergesi olduğu için, söz hakkı önce sizin; bu

yurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arka

daşlarım; Bosna-Hersek gibi, milletimizin yüreğini yıllardan beri kanatan bir olay hakkında; bütün 
dünyanın dehşet ve acz içinde seyrettiği bu dram hakkında, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri
nin, Yüce Meclisimizde bulunan parti gruplarımızın ve grubu bulanmayan arkadaşlarımızın, tam 
bir ittifak halinde verdikleri bu Meclis araştırması önergesinin, fevkalade isabetli olduğunu, doğru 
olduğunu belirtmekle barcber, aynı zamanda, böyle önemli bir konuda, Yüce Meclisin, tam bir mu-
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tabakat halinde tavır koymasını, bu insanlık dışı drama karşı, böyle bir araştırmayla, en azından ye
ni tespitlerin ortaya çıkanlmasını, Hükümetimiz, isabetli görmekte ve şükranla karşılamaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, evvela, kesinlikle belirteyim; cumhuriyet Hükümeti, bu konuda, olayın 
başlangıcından bugüne kadar, dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış bir biçimde, bölgenin şartlan 
ve dünya şartlan muvacehesinde, en üst düzeyde, maksimum ölçüde, bu insanlık dışı vahşi drama 
son verme gayreti, azmi ve çalışması içinde olmuştur. 

Bu olay konusunda defaatle dile getirdiğimiz hususları, bir kere daha, Yüce Meclisin huzurun
da çok kısa olarak belirtmekte fayda görüyoruz. 

Sayın milletvekili arkadaşlanm, Bosna-Hersek olayı, dünya ülkelerinin, Birleşmiş Milletler, 
NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi gibi kuruluşların, dünyadaki hak, adalet, eşitlik, in
san onuru gibi kavramlara, 21 inci yüzyıla geçilme aşamasında, hangi açıdan, hangi ölçülere göre 
baktığını, bize, bir kere daha göstermiştir ve öğretmiştir. 

Burada, hem Hükümetimiz hem milletimiz, üzülerek ve acıyla şunu tespit ediyor ki, dünyada 
çifte standart, yerine ve şartlarına göre bertaraf edilebilir insanlık onurunun, bir kere daha, 21 inci 
yüzyılın başlannda sergilenebildiğidir. 

Eğer, birkısım yararlar, birkısım ilişkiler, birkısım çıkarlar söz konusuysa, o işin, o olayın ön
celikle ele alınması; ama, birkısım olaylar, birkısım ölçülere uymuyorsa, o işe karşı ikinci ve üçün
cü derecede bir bakış açısının sergilenmesi, bugün, kendisini göstermektedir. 

Şu halde, dünyadaki uluslararası kuruluşlar, insanlık onurunu, hakkı ve adaleti savunan, din 
ayınmı olmaz diyen, etnik ayırımı kale almayan kuruluşlar, bu ölçülerini ve dalgalandırdıkları bay-
raklannı, bu ölçülere göre yeniden gözden geçirme durumundadırlar. Eğer, yeniden gözden geçir
mezlerse, dünya milletleri ve dünya devletleri şunu kesinlikle bilmelidir ki, bu tip kavramlar, mut
lak değil, yerine ve zamanına göre, nispî ölçülere ve nispî mihenklere vurulagelmek gibi, fevkala
de acı bir sonuca ulaşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, Birleşmiş Milletlerin ve NATO'nun uygun gördüğü müda
halelerin yetersiz olduğunu, süregelen olaylar açıkça göstermiştir. Bırakınız yetersiz olduğunu gös
termeyi, hem Birleşmiş Milletlerin, hem NATO'nun, bu dünya dramına karşı yaptıkları müdahale, 
zafiyetini ortaya koymakla kalmamış, onun da ötesinde, bizatihi Birleşmiş Milletlerin ve NA
TO'nun etkinliğini ortadan kaldırmış, aynı zamanda, saldırganın, mütecavizin, tasallut edenin ve iş
galcinin cüretini kat be kat artırmasına vesile teşkil etmiştir. 

Cumhuriyet Hükümeti, bu konudaki kararlılığını dünyanın her türlü meşru platformunda, her 
zaman ortaya koymuştur. Biraz evvel de söylediğim gibi, bu tavır bütün partilerimizce birlik ve be
raberlik içinde ortaya konulmuştur, millî bir mutabakatla ortaya konulmuştur. Hükümetimiz, ulus
lararası bütün arenalarda ve platformlarda, saldırıya uğrayan, yüzbinlerce insanı, çoluk çocuk, ka
dın, kız, yaşlı, genç demeden katledilerek kan gölüne çevrilen Bosna-Hersek'in ve insanlık dışı bir 
muameleye maruz kalan Bosna-Herseklilcrin bu haklı davasını sonuna kadar savunmuştur; bıkma
dan, usanmadan, azim ve kararlılıkla savunmaya da devam edecektir. Nitekim, Sayın Başbakanı
mız, daha dün ve evvel gün yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi toplantılarında, Türkiye 
Cumhuriyetinin kesin, açık, net, kararlı ve insanlık onuruna yaraşan hak ve adalet duygularının, 
dünya milletleri arasında geçerliliğini korumaya yönelik azimli tavrını sürdürmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten dünya eşine ve emsaline az rast gelinir bir facia ile karşı kar
şıyadır. Defaatle söylendiği gibi, Birleşmiş Milletler üyesi olan bir Bosna-Hersek, sınırları Birleş-
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miş Milletlerin tekeffülü altında bulunan, uluslararası garantilerin altında bulunan Bosna-Hersek, 
bugün topraklarının çoğu işgal altında ve halkı, eşine emsaline rast gelinmeyen bir tecavüzün, bir 
saldırının, bir tehditin altında inlemektedir. 

Yapılacak iş; yine ısrarla vurguladığımız gibi, hakkı ve adaleti yerine getirmektir. Bugün, te
cavüzcü Sırbistan kuvvetleri, eski Yugoslavya'nın bütün askerî araç ve gereç donanımını bilaper-
va kullanmaktadır. Buna mukabil Bosna-Hersek üzerindeki ısrarla sürdürülmek istenen ambargo, 
bu mazlum milleti, bu mahsun halkı, bu hak ve adalet cinayetinin hedef tahtası haline getirilmiş bu 
masum milleti inletmeye devam etmektedir. Birleşmiş Milletler en kısa sürede ambargo kararını 
kaldırmalı ve hakkı ve adaleti kendisine bayrak yapan dünya milletleri, derhal Bosna-Hersek'in 
yardımına koşmayı bir insanlık görevi bilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin oybirliği ile kabul ettiği önergesi gereği, bu konuda ku
rulacak olan araştırma komisyonunun bir an evvel kurulması karanna ve önergesine aynen iştirak 
ediyoruz. Yüce Meclisin geçen hafta oybirliği ile aldığı telin karanna aynen iştirak ediyoruz. Eğer 
bu katliam devam ederse, eğer mazlum milletlerin üzerindeki 21 inci Asnn yüzkarası olan bu etnik 
aynmcılık devam ederse ve bunlann altında yatan, insanlığın en tabiî hakkı olan, dinini savunma 
gibi bir duruma karşı, birkısım karşıt düşüncelerle, ezme politikası aynen devam ederse ve ulusla
rarası kuruluşlar, bu zafiyetlerini ve bu duyarsızlıklarını devam ettiregelirlerse, şüphesiz ki, dünya, 
21 inci Asra, yüzü ak olarak giremeyecektir. 

Cumhuriyet Hükümeti, bu hakkın ve adaletin yılmaz savunucusudur. Cumhuriyet Hükümeti, 
kararlarda kalan, kâğıtlarda kalan, eşitlik, hak, adalet gibi ilkelerin bertaraf edilmesine karşı koy
mayı, hak ve adalet ilkelerinin, milletler hakkında uygulamasının kesinliğine olan inancını sonuna 
kadar takip edecek ve bu millî politikasını bütün gücüyle yürütmeyi sürdürecektir. 

Yüce Meclise, Hükümetimizin, -daha evvel de müteaddit defalar açıkladığı politikasını, bir ke
re daha teyiden arz ediyor; araştırma komisyonunun derhal kurularak, görevini bihakkın yapması 
konusunda, cumhuriyet Hükümeti olarak, her türlü bilgi ve belge yardımına hazır olduğumuzu be
lirtiyor; Sayın Başkanımızı ve Yüce Meclisin değerli üyelerini sevgi ve saygılanmla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül; buyurun. (RP sıralanndan alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bütün 
gruplar tarafından verilen, Bosna-Hersek'le ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge hak
kında, Grubumun görüşlerini izah etmek için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce, Sayın Bakanın da, Hükümet olarak, bu önergeye katıldıklannı açıklamalannı 
memnuniyetle karşıladık; teşekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Bosna-Hersek'te nelerin olduğunu, nasıl bir katliamın devam ettiğini, he
pimiz biliyoruz. Bunu, burada tekrar tekrar anlatmaya şu anda gerek görmüyorum; ama, şu açıkla
mayı getirmek ihtiyacındayım ki, orada bir etnik temizlik söz konusu değil, orada bir savaş da söz 
konusu değil/orada bir katliam söz konusudur. Bu katliam, etnik ayınm falan yapmadan, sadece, 
bir haçlı zihniyeti içerisinde, bir haçlı şuuru içerisinde, Avrupa'nın ortasında, ufak da olsa bir Müs
lüman devlete tahammülsüzlüğün, Avrupa'nın hoşgörüsüzlüğünün bir ifadesidir. Bütün Birleşmiş 
Milletlerin, NATO'nun, Avrupa'nın ve dünyanın gözü önünde, hatta, bunların dolaylı yardımlarıy
la devam eden bir katliamla karşı karşıyayız. 
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Bu katliamla karşı karşıya iken, maalesef, bu mazlum insanlara, gerekenler yapılmamıştır; tam 
tersi yapılmıştır. Başta, bütün dünyayla beraber, Türkiye de -üzülerek söyleyeyim ki- Bosna-Her-
sek'e uygulanan ambargoya katılmıştır. Aslında, biz, burada, Hükümetin, bir an önce, bu ambargo
yu tek taraflı kaldırdığını ilan etmesini isterdik. Gerekirse, gizli oturumlar yapılabilir, ne yapılacak
sa yapılır ve bu söylenir. Turgut Reis gemisini, hâlâ, Adriyatik Denizinde tutmak ve hâlâ, Bosna-
Hersek'e gidecek yardımları engelleyen güçlerin içerisinde bir Türk savaş gemisinin de bulunma
sına müsaade etmek, büyük utanç verici bir iştir. 

Bakın, dünkü AGİK toplantısında konuşan Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç "Biz, 
bir kurtuluş savaşı veriyoruz" diyor ve kısa konuşmasında aynen şunu söylüyor: "Bazıları, Sırpla
rın galip olduğunu ilan etti..." Gerçekten ilan ettiler. "...Batı tarafından, Bosnalı Müslümanlara 'sa
vaşı kaybettiniz, masaya oturun, topraklarınızın yüzde 70'i kaybedilmiştir, bunu artık kabul edin' 
baskısı yapılmaktadır, tıpkı bir futbol maçı değerlendirir gibi. Ama, bu futbol maçı değil ve savaş 
sürecektir. Bizi çok küçümsediniz. Ellerinde sadece hafif silahlar bulunan 100-150 kişiyle başla
dık. İki yıl içinde 150 bin kişilik bir ordu yarattık. Bunu hiç beklemiyordunuz. O zaman boyun eğ
medik; şimdi 150 bin kişinin, silahlarına yaslanıp, başlarını önlerine eğip, yenilgiyi kabullenecek
lerini mi sanıyorsunuz?" (RP sıralarından alkışlar) 

Gerçekteni Batı dünyası bunu beklememişti ve Sırpların bu saldırganlığı karşısında, Bosnalı
ların mağlup olacaklarını zannediyorlardı. Bosnalıların bu dirençleri, Batı'nın, süper devletlerin, 
Birleşmiş Milletlerin, NATO'nun moralini bozmuştur ve onları darmadağın ve rezil hale düşürmüş
tür. 

Değerli arkadaşlar, İzzetbegoviç "Bir kurtuluş savaşı veriyoruz" diyor. Türkiye de kurtuluş sa
vaşı verdi. Bu kurtuluş savaşına ilk el uzatması gereken ülkelerden birisi biziz. Bakın, Yugoslavya 
dağıldıktan sonra, herkesin bir sahibi çıktı. Sırpların sahibi çıktı; Rusya, İngiltere, Fransa, Sırplara, 
-gerek politik gerek askerî- her türlü desteği vermektedirler. Bihaç'taki son katliamın mesulleri, İn
giliz ve Fransız askerî istihbaratıdır. 

Peki, Hırvatlar, Slovenler... Bunların da destekçisi çıkmıştır; Almanlar... Niçin onlara karşı bir 
katliam uygulanamıyor; çünkü, arkalarında Almanlar var. Hırvatlar ve Slovenler bağımsızlıklarını 
ilan ettiklerinde, onları ilk tanıyan ülke Almanya olmuştur. 

Bosna'nın arkasındaki destek kim olacaktı; Bosna'nın sahibi kim olacaktı; dünyada kime so
rarsanız sorun, Bosna'nın sahibinin de Türkiye olması gerektiğini herkes kabul eder ve herkes, bu
nu, Türkiye'den beklemiştir. Peki, Türkiye, Bosna'nın sahibi olmuş mudur? 

ALİ OĞUZ (İstanbul)- Ne gezer... Gavurların yanında yer almıştır. 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Birleşmiş Milletlerde, NATO'da, AGİK'te, Türkiye'nin söyle

diğinin aynısını, dünyada söyleyen çok ülke vardır. Türkiye, söz söyleme değil, aksiyon yapma 
noktasındadır. Aksiyonu nasıl yapacak; gemisini çekecek, ambargoyu tanımadığını söyleyecek ve 
elinden gelen her şeyi yapacak. Sayın Başbakan, AGİK toplantısında yaptığı konuşmaların aynısı
nı diğer ülkelerde de yapmışlardır. Dolayısıyla, Türkiye, konuşma noktasında değildir; iş yapma 
noktasındadır. Maalesef, üzülerek görüyoruz ki, Türkiye, hâlâ, konuşarak zaman geçiriyor. 

Sayın Bakanımız, çok haklı olarak çifte standarttan bahsettiler ve dünyanın nasıl çifte standart
lı davrandığını söylediler. Peki, buraya çıkıp, "Dünyayla beraber hareket edeceğiz" diye söyleyen 
hep Hükümet olmadı mı? Azerbaycan, Bosna ve bizi ilgilendiren diğer dünya meselelerinde, dün
yayla beraber hareket edeceğimizden, küreselleşmeden bahseden hep Hükümet olmuştur. Yanılgı 
buradadır. Zaten, bizim bütün gayretimiz, bu yanılgıyı ortaya çıkarmaktır. 
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Bakın, dün, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Christophcr ne dedi; "Bosna'da men
faatimiz olmadığı için gidemeyiz." Aslında, bunu, daha önce defalarca söylediler; ama, bugün açık
ça söylüyorlar. Dolayısıyla, dünyadan bir şey beklemek, AGİK'ten bir şey beklemek!.. 

Sayın Başbakan AGÎK toplantısına giderken -Bihaç katliamı sürerken- burada, Grubunda yap
tığı konuşmada "AGİK'te her şeyi anlatacağım" dedi. AGİK'te her şeyi anlattı; ne oldu? İşte, bir hü
kümetin bunu bilmesi gerekirdi. Dolayısıyla, şu anda yapılması gereken şeyi, fiilî olarak yapmak 
gerekir. Bunun için, bu Meclis araştırması çok yerindedir. Parlamentonun, Türkiye'de devreye gir
mesi gerekir. Her şey sadece hükümete bırakılmamalıdır. 

Demokratik ülkelerde, özellikle dış politika konusunda, parlamento daima söz sahibi olmuş
tur. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası kurumlarda, karar mekanizmalarında, Türk halkının his
siyatını, görüşünü, meselenin ne kadar ciddî olduğunu ve Türkiye'nin kararlılığını tam yansıtabil
mek için, bu Meclis araştırması çok yerindedir. Bu komisyonun bir an önce kurulup, vazifeye baş
lamasını gerçekten destekliyoruz ve bu yönde oy kullanacağız. 

Bosna'da süren katliam, Endülüs'teki katliamı andırıyor. Geçmişte, Endülüs'ten yükselen fer
yatlar, bugün Bosna'da yükseliyor. Bu feryatlara hepimizin kulak vermesi gerekir. Belki, Endü
lüs'te kurtuluş savaşı olmadı; ama, Bosna'daki olay gerçek anlamda bir kurtuluş savaşıdır ve Bos
nalı müslümanlar bitmeyecektir. Orada bir ateş yanmıştır ve bu ateş giderek büyüyecektir. Bir gün 
gelecektir ki, bu devlet, tabiî sınırlarına kavuşacaktır ve dünyanın en onurlu ülkelerinden birisi ola
caktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Demin söylemek isteyip de unuttuğum bir nokta da şudur: "Türkiye, her şeyi yaptı" deniyor; 
yapmadı. Bosna-Hersek ile ilgili Batılı temas ülkeleri vardır. Kimdir bu ülkeler; Amerika Birleşik 
Devletleri, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya. Peki, bu beş ülkenin içerisinde Bosna'nın duygula
rını paylaşabilecek, Bosna'nın haklarını koruyabilecek ve Bosna'yı temsil edebilecek bir ülke var 
mı?.. Yok. İşte, bu ülke Türkiye olacaktı. O bakımdan, Hükümet, gerekeni yapmamıştır; gerektiği 
kadar aktif olamamıştır; konuşmaktan öteye gidilememiştir. Arzu ediyoruz ki, hiç değilse bu nok
tadan sonra gerekli aktivite, aksiyon gösterilsin. Önce, ambargoya katılmadığımız ilan edilir ve da
ha sonra da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün partilerinin, bütün bağımsız milletvekillerinin, 
herkesin oybirliğiyle aldığı bu kararda ve bu bildiride söylendiği gibi, biz, insanlığın yüzkarası olan 
bu çatışmayı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- ...sona erdirebilecek temel yollardan birisinin de Bosna-Her-

sekli Müslümanlara nefsi müdafaa imkân ve fırsatının verilmesi olduğuna inanıyoruz. Bunu temin 
için, Bosna-Hersek üzerindeki silah ambargosunun acilen kaldırılmasını ve Bosna-Hersek'e ekono
mik, malî, siyasî ve askerî alanlarda destek verilmesini şart telakki ediyoruz. İşte, şimdi Hüküme
te düşen şey budur artık. Meclis arkanızda, bütün gruplar arkanızda, Türk Milleti arkanızda; dola
yısıyla, yapılacak şey; bu kararı uygulamak, ambargodan vazgeçmek; her türlü yardımı -başta si
lah yardımı olmak üzere- başlatmak, bunu yapan gönüllü kuruluşları, bunu yapan halkı destekle
mektir. 

Sayın Başbakan, yaptığı hatayla, Refah Partisini vurmak istedi; fakat farkında değil ki, Refah 
Partisini vururken, aslında bu yardım kampanyasını engelleyerek, Bosna-Hersek'teki Müslümanla
rı vurdu... (RP sıralarından alkışlar) Gönül ister ki, hatasını fark eder, Grubu kendisini uyarır ve bü
tün Meclisi topyekûn arkasına alarak Bosna-Hersek'e gereken yardımı yapar. 
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Biz, Refah Partisi Grubu olarak, bu Meclis araştırması önergesine, diğer partilerle birlikte 
"evet" oyu vereceğiz ve umarız ki, kurulacak bu komisyonun -bir adım bile olsa- Bosna-Hersek da
vasının halledilmesinde faydası olur. 

Hepinize teşekkür ediyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gül. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Vehbi Dinçerler; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; hepinize saygılar sunuyorum. 

Bendeniz, geçen hafta bugün, bir gündem dışı konuşma yapmış ve orada, Bosna-Hersek me
selesinin özüne yönelik çok şeyler söylemiştim. Hatta, oturumu yöneten Sayın Başkanın müsama
hasını biraz da istismar etmiş ve konuşmam 15 dakikayı bulmuştu. Dolayısıyla, şu anda, Bosna-
Hersek meselesinin özüyle ilgili çok dar bir temasım olacak; çünkü, o gün söylediklerimi şimdi tek
rar etmek istemiyorum. Onun dışında, müsaade ederseniz, kurulacak komisyonun ne olduğu, ne ya
pacağı ve nasıl çalışacağı konusuyla ilgili olarak bazı temennilerimi dile getirmek istiyorum. 

Bunları yapmadan önce, bu kararlılığı, bu duyarlılığı gösterdiği ve fevkalade süratli karar ve
rerek bu konuyu desteklediği için Sayın Hükümete, Grubum adına ve kendi adıma teşekkür etmek 
istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, Danışma Kuruluna, Danışma Kurulu üyesi olan tüm parti gruplarına, Başkanvekilliği 
yaptığı dönemde gösterdiği hızlı ve kararlı tavrından dolayı Sayın Kalemli'ye ve Sayın Başkanımı
za, samimî teşekkürlerimi arz etmek isterim; çünkü, bu, gerçekten teşekküre müstahak bir olaydır. 

Değerli arkadaşlarım, bununla, şunu ispat etmiş oluyoruz: Bütün Parlamentonun bu konuda 
eksiksiz olarak kenetlendiğini, bütün mekanizmaların en süratli şekilde işlediğini dünyaya göster
miş oluyoruz; bunlar değerli şeylerdir. 

Bu teşekkürlerimden sonra, müsaade ederseniz bir iki konuya temas edeceğim. Bu meselede, 
Batı'mn -tümüyle Avrupa'nın ve Amerika'nın- ve hatta çok büyük bir dünya ülkeler grubunun bü
yük bir tuzak ve yanlış içinde olduğunu görüyoruz. O da, hakkı ve adaleti aramak yerine, sadece, 
günlük, geçici, devletlerin ve milletlerin hayatında çok fazla değeri olmayan bazı maddî menfaat-
ların peşinde olmalarıdır. 

Burada söylendi; tekrar etmekte fayda gördüğüm için söylüyorum; daha dün, bir süper gücün, 
tek süper güç olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletlerinin Dışişleri Bakanı, Körfez'de ol
duğu kadar, Amerikan kamuoyunu ve hatta belki dünyayı ilgilendiren menfaatları olmadığı için bu 
meseleye müdahale etmediklerini söyleyebilmiştir. Sayın Başbakan da veya diğer yetkililer de, çe
şitli görüşlerinde, bunların nasıl söylendiğine şaştıklarını ifade etmişlerdir, haklı olarak; ben de şa
şıyorum; yani, bunu nasıl söylersiniz?.. 

Bir taraftan insan hakları şampiyonu olacaksınız, şampiyonluğuna oynayacaksınız ve iddia 
edeceksiniz; öbür taraftan, insan haklarını, yıllardır müttefikiniz olan Türkiye'nin aleyhinde bir si
lah ve şantaj malzemesi olarak kullanacaksınız; ondan sonra, orada, büyük bir insan hakkı çiğnen
mesi ve vahşeti yaşanırken "bizim menfaatimiz yok, petrol yok; biz oraya gitmeyiz" diyeceksiniz... 
Olmaz! Ya süper devletin görevini yaparsınız veya "biz süper devlet değiliz" dersiniz... Müsaade 
ederseniz, bunu da, zabıtlara geçmesi için söylemek istiyorum. 
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Dolayısıyla, eğer, bu komisyon, bu fikri, buralara gider anlatırsa ve bu konuda, az da olsa bir 
yol alırsa, bence, çok büyük bir hizmet yapmış olur. Tabiî ki, bu konudaki görüşlerin, iddialann ne 
kadar başarılı olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil. 

İkinci mesele şu: Milletimize şükran borçluyuz. Yüce Meclisin de aldığı kararda ve ilan ettiği 
beyanında yazdığı gibi, milletten aldığımız ilhamla, Meclis olarak, Türkiye'nin icra kuruluşları ola
rak bu işin peşine gidiyoruz. Eksik oldu, fazla oldu; bunu burada tartışmak istemiyorum; çünkü, şu 
anda büyük bir beraberlik var; bu beraberliği kuvvetlendirerek götürmekte fayda görüyorum. 

Ne yapılmışsa yapılmıştır; ama, bundan sonra daha iyinin yapılması için herkes müttefiktir, 
benim kutlamak istediğim mesele de bu noktadır. Icrasıyla, Hükümetiyle, partisiyle ve bizden da
ha ileri olan milletin ilhamıyla beraberiz; buna şükran duymalıyız, teşekkür etmeliyiz. îşte, güç bu
rada odaklaşmıştır ve büyümüştür. 

Neden millet bizden ileri -bizden derken, hem Parlamentoyu söylüyorum hem de bütün ku
rumlarıyla devletimizi söylüyorum- çünkü, gencecik insanlar, kendi başlarına, kimseye danışma
dan, karar verip, gidip orada savaşmışlardır; çünkü, milletimiz, daha dün, bu iş için, alyansını der
hal ç"ıkaıip veren asil, yüce duygulara sahip bir sürü kızımızla, hanımlarımızla doludur; gençleri
miz, ihtiyarlarımız, tüccarlarımız, herkes elinden gelen yardımı yapmaktadır. Devlet de, bugüne ka
dar,'gerçekten, yapılabilecek şeyleri, bir genel çerçeve içerisinde yapmıştır; eksik bulabilirsiniz, 
fazla bulabilirsiniz -tekrar söylüyorum, bugün, bunun tartışılma zamanını ben şahsen uygun gör
müyorum- ama, milletin hakkını da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu milletin desteği arkamız
da olduğu sürece, orada kurtuluş savaşı yapanlara, bizim Kurtuluş Savaşımızdaki kadar olmasa bi
le, büyük destek vermekle, vicdanen de mükellefiz, mesulüz; bu dünyada da mesulüz, öbür dünya
da da mesulüz. İşte bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, Sayın Başbakana atfen memnuniyet verici bir ifade okudum. O da şudur: Sayın Başba
kan, Dışişleri Bakanlığında, Bosna-Hersek için, Azerbaycan için, Kıbrıs için ve daha birkaç konu 
için, özel olarak koordinatörlük müessesesi kurduklarını söylüyorlar. Eğer bu gazete haberi doğ
ruysa, ben, şahsım adına, bunun çok basiretli bir düşünce olduğunu, bunu desteklemekten memnun 
olacağımızı ifade etmek isterim ve bir an evvel hayata geçirilmesini dilerim; çünkü, Hariciye teş
kilatının çalışma tarzına pek uymayan, istisnaî; fakat belki, çok sonuç alıcı bir metottur. Bu Hükü
met, eğer bu metodu uygulatabilirse, gerek dünya platformlarında gerek Türkiye'de 6u konuda eğer 
kaybettiklerimiz varsa, inanın, onları kazanmak için, bu, bir fırsattır. Hükümet, inşallah, buna mu
vaffak olur diyerek, görüşümü belirtmek istiyorum. 

Efendim, bu komisyon ne yapacak?.. Bu komisyon, zannedilmesin ki, Bosna-Hersek mesele
sini çözmeyecek, berbat edecek, orada en şiddetli vahşetin yaşanmasına fırsat veren karar odakla
rıyla görüşmeyecek, onlarla boğuşmayacak... Tam tersine, bu komisyon, kamuoyu oluşturan diğer 
parlamentolarla görüşeceği gibi, diğer parlamentoların ilgili komisyonlarıyla bir irtibat sağlayıp, 
kendi görüşünü onlara anlatıp, İngiltere'de, Fransa'da, gerekirse Rusya'da, gerekirse Amerika Bir
leşik Devletlerinde, gerekirse dünyanın her yerinde, o parlamentoların düşüncelerinin değişmesine 
ve hükümetlerini etkilemesine yardımcı olacağı gibi, ana görevi, karar odaklarıyla görüşmek ve ka
rar odaklarını etkilemektir. Yani, bizim komisyonumuz, bir noktada, doğrudan doğruya NATO ile, 
doğrudan doğruya Birleşmiş Milletlerle, doğrudan doğruya Avrupa Birliğiyle, doğrudan doğruya 
BAB'ın yetkilileriyle, ama aynı zamanda Güvenlik Konseyi üyeleriyle, Güvenlik Konseyi üyesi hü
kümetlerle, Güvenlik Konseyi üyesi hükümetlerin karar merkezleriyle görüşüp, millî siyasetimizi, 
Parlamentomuzun birliğini, beraberliğini ve Parlamentomuzun, bütünüyle, Hükümetimizin yapaca
ğı şu, şu, şu işlerin yanında olduğunu söylemesi gerekiyor. 
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Bunu özellikle söylüyorum; çünkü -komisyon kurma konusunda bir mutabakat var ve inşal
lah, komisyon da çok süratle kurulacaktır- komisyonun ana görev çerçevesini de, böylece, yüce hu
zurunuzda tespit etmiş oluyoruz. Yani, bu komisyon, bir kamuoyu oluşturma ve bir seyahat komis
yonu olmamalıdır. 

İkinci nokta şudur: Bu komisyon, eğer mümkünse, çalışmasını bir ayda tamamlamalı, belge
lerini ve raporunu alıp, getirip, Yüce Heyetinize arz etmelidir ve eğer mümkünse, mütehassıs ko
misyonlarımız (Dışişleri, Savunma, Adalet ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarımız), bu ko
misyonun .çalışmasından sonra, bu komisyonun bulgulanm ve önerilerini, süratle ve devamlı takip 
etmek üzere, birer alt komisyon kurmalıdırlar; böylece, Hükümete, yani icraya ve Hükümetin dı
şındaki devletin diğer kurumlarına -askeriye dahil, Cumhurbaşkanlığı dahil- bütün gücüyle Parla
mentonun desteğini devam ettirmelidirler; bunu da temenni ediyoruz. İnşallah, yarın, komisyonlar
da da bu kararları alma fırsatını buluruz; bunu ümit ediyorum. 

Bu noktada, İçtüzüğün labirentlerine girmenin gereği yok. Bu, çok hassas bir noktadır ve İç
tüzükte de, alt komisyon kurulmasına bir mani yoktur. Partilerimizin ve Hükümetimizin bu konu
daki karan da müspet olursa, inşallah o konuları da gündeme getiririz. 

Benim, gerek parti olarak gerekse kişi olarak, bir istirhamım daha var, onu da kayıtlara geçir
mek istiyorum. O da şu: Eğer izin verirseniz, uygun görürseniz, bu komisyonlara, gerek iktidar ge
rek muhalefet partilerinden, bu konulara gerçekten çok yakın ilgi duyan, tecrübesi olan, siyaset ha
yatının dışında da bu konularla ilgili olan -hatta, Hükümette bulunmuş veya bulunmamış olsun; 
ama, bu konulara çok yakınlık gösteren- kişilerin seçilmesinde fayda görüyoruz; çünkü, çok sürat
le ve çok çabuk bir rapor hazırlanması lazım. Dolayısıyla, şu kararın verilmesindeki süratin, gerek 
Hükümetçe gerek partilerce gerek Parlamentoca gösterilen basiretin, komisyonun çalışmasında da 
aynen sergilenmesinde büyük faydalar gördüğümü belirtmek istiyorum. 

Bu duygularla, tekrar, emeği geçen bütün ilgililere, Partimizin teşekkürlerini teyit ederek, ko
misyonun bir an önce kurulmasını ve raporunu en süratli şekilde vermesini; ancak, bunu yaparken 
de -Sayın Bakanın konuşmasında da belirttiği gibi, vaat ettiği gibi, Hükümetin esirgemeyeceğine 
inandığımız yardımıyla- dışişleri, uluslararası hukuk ve savunma uzmanlarının komisyonda en iyi 
şekilde değerlendirilmesini ve kullanılmasını öneriyorum. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 

SHP Grubu adına, Sayın Ercan Karakaş; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ko

nuşmama başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Grupların, ortak anlayışla, Bosna-Hersek konusunda bir araştırma komisyonu kurmak isteme

lerini destekliyoruz; önce, bunu peşinen söylemek istiyorum. Zaten, bizim de orada imzamız var. 
Gerçekten, üç yıldır, Bosna-Hersek'te, Avrupa'nın göbeğinde, büyük bir katliam, büyük bir 

vahşet yaşanmakta. Bunu, artık, bütün dünya biliyor; duymayan kalmadı. Son günlerde, bu katli
am Bihaç'ta yaşanmaya başladı ve bugüne kadar olduğu gibi, bu saldırı, bu katliam da henüz dur-
durulabilmiş değil. 

İkinci Dünya Savaşından bu yana, Hitler faşizminden bu yana, Avrupa'da böylesi bir katliam, 
böylesi insanlık dışı bir vahşet yaşanmamıştı. Gerçekten, yüreğinde insan sevgisi olan, insan hak-
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lan duygusu olan herkesin yüzünü kızartan bir vahşetle, uygarlık, karşı karşıya... Bu vahşet sonu
cunda, onbinlerce, yüzbinlerce insan öldü; milyonun Üzerinde insan, yerinden yurdundan edildi. Bu 
yüzyılın sonunda, onbinlerce kadına tecavüz edildi. Tarihî eserler yok edildi. Çocuklar bile avlanı
yor âdeta... Bu kriz, artık, Avrupa'nın krizi değil, dünyanın krizi durumuna geldi. Sayın İzzetbego-
viç'in AGÎK'te söylediği gibi, bu, bir dünya krizidir; dünyanın, bu krizi çözme sorumluluğu vardır; 
herhangi bir ülkenin, tek başına bu krizi çözmesi beklenemez. 

Olayın bence en düşündürücü tarafı, bu vahşetin, bu katliamın, uygarlığın geliştiği, insan hak
larının yerleştiği, demokrasinin yerleştiği Avrupa'nın merkezinde olmasıdır. Avrupa, bütün kurum
larıyla bu katliamı önleyememiştir; uluslararası kuruluşlar da, Avrupa ötesi kuruluşlar da, aynı şe
kilde, etkili olamamıştır, tümü birden sınıfta kalmıştır; gerek Birleşmiş Milletler, gerek NATO, Av
rupa Birliği, Avrupa Konseyi, AGÎK ve bu gibi örgütler, bu gibi kuruluşlar, maalesef, görevlerini, 
işlevlerini yerine getirememişlerdir. 

Aslında, bu kuruluşlar, iki kutuplu dünyanın, dehşet dengesiyle geçici barış sağlayan dünya
nın kurumlarıdır, kuruluşlarıdır ve bugünkü dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapılanmaya 
sahip değillerdir. O nedenle, Bosna-Hersek krizini çözmeye çalışırken, Sovyetler Birliğinin dağıl
masından sonra ortaya çıkan yeni durumda, bu gibi uluslararası kuruluşların yeniden yapılanmala
rı ve özellikle barışı korumak bakımından daha etkin hale getirilmeleri sorununu da, bütün dünyay
la birlikte düşünmeliyiz ve bu kuruluşların yeniden yapılanmasına katkıda bulunmalıyız. Aksi tak
dirde bu kuruluşlar, barışı sağlayacak etkin müdahaleleri yapacak kuruluşlar olamayacaklar. Onun 
için, Dışişleri Bakanlığında, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bu kuruluşların yeniden yapı
lanmasına ilişkin geliştirilen görüşleri tartışmalıyız ve bu konuda hızlı karar verilmesine, bizler de 
katkıda bulunmalıyız. 

Tabiî, bu kuruluşlar, saldırıları önleyemediği sürece, yeni saldırıların gelmesi de kaçınılmaz 
olmaktadır; çünkü, saldırgan gereken cevabı almazsa, cesaretleniyor ve yenilerine teşebbüs ediyor. 
İşte, bugünlerde, Bihaç'ta olanların nedeni budur. Bugüne kadar saldırganlara ciddî müdahaleler ol
madığı için, bundan cesaret alarak, şimdi yeni saldırılara geçmekteler. Bihaç'ta olan bitenler, Sırp
ların, ırkçı, milliyetçi Sırpların, bir bakıma NATO'ya ve Birleşmiş Milletlere meydan okumasıdır. 

Tanklarla, toplarla, Bihaç'a yapılan saldırıyı günlerdir izliyoruz. Biliyorsunuz, Belediye Baş
kanı bütün dünyayı yardıma çağırdı, sesi Avrupa'ya ulaştı ve işin ilginç yanı, Bihaç'ta bir güvenli 
bölge var ve bu güvenli bölgeyi de, Birleşmiş Milletler ilan etmiş; yani, Birleşmiş Milletler, kendi 
ilan ettiği güvenli bölgeyi savunmaz durumda ve bu konuda görevini yapmaz durumda. O neden
le, bizce, her şeyden evvel, Birleşmiş Milletlerin, Bosna-Hersek'te güvenli bölge olarak ilan ettiği 
yerleri sahiplenmesi ve onları korumak için gerekeni yapması gerekir. Aynı zamanda, bugünlerde 
Bihaç'ta olanlar, 5 ülkenin temsilcilerinden oluşan Batılı temas grubunun barış planına da vuru
lan bir darbedir. Oysa, Bosna-Hersek sorununun -Bosna-Hersek yönetiminin de kabul ettiği gibi-
barışcıl çözümü için, bu temas grubunun barış planını ilerletmek, yaşama geçirmek gerekir. Çün
kü, bu barış planına gelmek için de çok büyük gayretler sarf edilmiştir ve sonuç olarak bu plan or
taya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Bosna-Hersek yönetimi bu planı kabul etmiştir; Hır
vatlar kabul etmiştir, hatta Miloseviç, Belgrad kabul etmek durumunda kalmıştır; kabul etmeyen, 
sadece, Bosna'daki Sırplardır, onların sözcüleridir. Onun için, bizce, bu barış planının uygulanma
sı, bu barış planından geri adım atılmaması çok önemli. Gerçi, burada, Belgrad'ın, bu barış planı
nı, bazı zorunluluklardan ötürü ya da kendisine karşı uygulanan ambargonun gevşetilmesi için ka-
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bul ettiği söylenebilir; ama, buna rağmen, ortada bir banş planı vardır, kabul eden ülkeler vardır; 
bunda ısrar edilmelidir. Bosna-Hersek'teki Sırplar ise bu barış planına katılmayarak Büyük Sırbis
tan'ı kurmaya çalışmaktadırlar, bir konfederal sistemle Sırplarla birleşmeyi istemektedirler. 

Az önceki konuşmacı arkadaşımızın da söylediği gibi, bu beşli temas grubuna Türkiye'nin de 
katılması, elbette çok yararlı olur; çünkü, orada, gerçekten, mazlum olanın tarafında da bir ülke, 
yani ülkemiz bulunmuş olur ve mazlumların haklarını savunur, onların görüşlerini orada dile geti
rir. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda girişimleri olduğunu biliyoruz; bundan olumlu bir sonuç 
alınmasını diliyoruz. , 

Değerli milletvekilleri, yine -zannediyorum- Bosna-Hersek Başbakanı "Bosna'da barış olmaz
sa, Avrupa'da barış kurulamaz" dedi. Bu da gerçekten çok doğru bir saptama; çünkü, barış bir bü
tündür. Eğer, Avrupa'nın ortasında böyle bir katliam yıllarca devam ediyorsa, bunun elbette acıla
rı olacaktır, bunun devamı olacaktır; o nedenle, barış, Avrupa'da olacaksa, önce Bosna- Hersek'te 
sağlanmalıdır. 

Hepimizin bildiği gibi, Bosna-Hersek'in tarihî sınırları bulunmaktadır. Bu sınırlar, Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu zamanında da vardı. Bosna-
Herseklilerin istediği, bu sınırlar içerisinde, çeşitli milliyetlerden insanlarla, çeşitli dini inançtan in
sanlarla barış içerisinde yaşamaktan ibarettir; bu da onların çok haklı bir talebidir. Onun için, biz
ler de, elbette, Türkiye olarak, parti olarak, Bosna-Hersek'in tarihî sınırlan içerisinde bağımsızlığı
nı savunuyoruz ve çeşitli milliyetlerden, çeşitli inançlardan olan insanların, orada, bir arada, beş-
yüz yıldır olduğu gibi, yaşayabileceğine inanıyoruz. 

Bosna-Hersek konusunda yapılması gereken acil işlerden birisi, mutlaka, silah ambargosunun 
kaldırılmasıdır; çünkü, saldırgan Sırplar, silah açısından herhangi bir sıkıntı çekmemektedirler -Bi-
haç'a da tanklarla, toplarla saldırmışlardır; bu tankların, topların nereden geldiğini de biliyoruz-
ama, Bosna-Hersekliler, bu konuda da mağdurdur, kendilerini savunacak silahtan da yoksundurlar. 
Birleşmiş Milletler, bu konuda bir karar aldı; ama, maalesef, Güvenlik Konseyi, bu kararı uygula
mıyor. Eğer, beşli temas grubunun barış planı, en kısa zamanda yaşama geçmeyecekse, bu konuyu 
çözmek için atılacak ilk adım, Bosna-Hersek'e uygulanan silah ambargosunun kaldırılması olmalı
dır; biz, böyle düşünüyoruz. 

Tabiî, Türkiye'nin bu konudaki yardımlarını biliyoruz; son günlerde, yetkili ağızlardan, eski 
görevlilerden, bu, kamuoyuna da yansıtıldı. Yansıtılmalı mıydı; bu ayn bir mesele; ama, Türkiye 
kamuoyu, Türkiye'nin, birçok yardımın yanı sıra, bu konuda da yardım yaptığını görmüş oldu. 
Muhtemel bir ambargonun kaldırılması kararma karşı da hazırlıklı olmak gerekir; bunun bir planı
nın şimdiden hazırlanması gerekir. 

Diğer taraftan, oradaki katliam ve vahşet, ortada savaş suçlularının olduğunu göstermektedir... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Bu savaş suçlularının yargılanması da hızla yapılmalıdır ve 

savaş suçlularının, orada meydana gelen bütün zararları ödemesi de, elbette sağlanmalıdır. En azın
dan bu sağlanırsa, Bosna-Hersek'in yeniden inşasında bir katkı olur. 

Tabiî, NATO'nun son günlerde yapmış olduğu bazı hava akınları vardı; onlar, şimdi durdurul
du; bunu da doğru bulmuyoruz. NATO'nun bu etkinliklerinin devam etmesi gerekir. Aslında, NA
TO, Birleşmiş Milletlerden talimat bekliyor ve burada, karşılıklı olarak ciddî bir koordinasyon yok. 
Halbuki, her iki kuruluşun birden kararlı olması halinde, Sırplann saldınlan belli ölçüde önlenebilir. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Karayalçın, biliyorsunuz, şu anda, Dışişleri Bakanlığına da ve
kâlet etmektedir. Kendisi yurt dışında. Temas grubuyla görüşmeler var; biliyorsunuz, islam Kon
feransı Örgütü üyelerinin de bir temas grubu var; o görüşmeler yapılmaktadır. 8 Aralıkta, Zagreb'te, 
Bosna-Hersek, Türkiye ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları bir araya gelecektir; bu da son derece 
önemli; çünkü, orada yeni gelişmeler ışığında, yeni stratejiler saptanacaktır. Daha sonra Kazablan-
ka toplantısı var, islam Konferansı Örgütünün toplantısı var. Biz, Türkiye'nin, bütün bu toplantılar
da -bugüne kadar olduğu gibi- Bosna-Hersek'te bansın sağlanması için elinden geleni yapacağına 
inanıyoruz ve bu toplantılarda ilerleme sağlanmasını diliyoruz. 

Son olarak, bir konuya daha değinmek istiyorum. Bosna-Hersekli yetkililerle görüştüğümüz
de, yardımlar konusunda bazı şikâyetlerinin olduğunu, kendilerinden öğreniyoruz. 

Değerli milletvekilleri, o da şudur: Biliyorsunuz, orada bir hükümet var, orada düzenli bir or
du var, Bosna-Hersek'in savunmasını yapıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Bu yetkililer bizlere şunu söylemektedirler: "Bir içere, yar

dımlar, hükümetlerden hükümetlere ya da Türkiye'deki kuruluşlardan hükümetlere olmalı." 
ABDULLAH GÜL (Kayseri)-İllegal... Ambargo var... Hükümet yardım edemiyor... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Hayır Sayın Gül, o yetkililerin bir kısmıyla görüştük; sade

ce, onlann bize ilettiklerini iletiyorum. 
Şu bakımdan önemli diyorlar: Çünkü, yardımlann yerinde kulanılabilmesi, koordine ve disip

line edilebilmesi buna bağlı. Aksi takdirde, yardımlar, gereken etkiyi sağlamayabilir. Kendi Kur
tuluş Savaşımızı da düşünürsek, belki aynı sorun orada da burada da vardı; -bir düzenli ordu var
dı, bir Ankara yönetimi vardı, bir de, yine, Kurtuluş Savaşıyla uğraşan başka gruplar vardı; ama, 
bunların koordine edilmesiyle başarıya daha çabuk gidildi. Bu isteklerini iletmek istiyorum. 

•f 

Başta da söylediğim gibi, SHP Grubu olarak, Bosna-Hersek konusunda bir komisyon kurul
masını ve bu komisyonun, Sayın Dinçerler'in söylediği gibi, kısa sürede çok etkili bir çalışma yap
masını ve çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmasını istiyoruz. 

Ayrıca, Dışişleri, Savunma, Adalet ve insan Haklannı inceleme Komisyonlarımızın da, birer 
alt komite kurarak, bu konuyu sürekli izlemeleri konusundaki görüşe de katılıyoruz ve bu düşün
celerle, hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Kilercioğlu, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; Parti Grubum adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başla
madan evvel, Yüce Meclisin Bosna-Hersek konusunda, bugüne kadar göstermiş olduğu ve göste
receği hassasiyete şükranlarımızı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla başlayan Bosna dramı, maalesef, 
insanlık âleminin gözleri önünde ve önemini artırarak devam etmektedir. Birleşmiş Milletlerin gü
venlik bölgesi olarak tespit edilen Bihaç'a, Sırp saldırıları halen devam etmektedir. Sup saldırıla
rına teslim edilen Bihaç'tan dünyaya gönderilen mesaj, sadece, gözyaşı, kan ve ıstıraptır. Ne acıdır 
ki, Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve Müslüman âlemi, bugüne kadar olan olayları, sadece seyir
le yetinmiştir. 
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Bosna-Hersek dramını -Bosna-Hersek'le ilgilenen bir arkadaşımz olarak- gerek Bakanlığım 
döneminde gerekse Bosna-Hcrsek'e yapmış olduğum ziyarette ve Türkiye'de teşkil ettiğimiz misa
firhanelerde yaşadım. Bosna-Hersek'te ve özellikle Bihaç bölgesinde Sırpların sürdürmekte olduk
ları saldırılar sonucu, bu bölgedeki durum, halen hassasiyetini korumaktadır. Kentte yaşayan yak
laşık 70 bine yakın Boşnak, açlık ve her türlü tıbbî imkânlardan yoksun olarak günlerini geçirmek
te ve insanlık âlemi de bunu seyretmektedir. 

Değerli milletvekilleri, İkinci Dünya Savaşından sonra, Avrupa'nın ortasında, toplama kamp
larını ve bir soykırımını tekrar görmekteyiz. Bosna-Hersek'te yaşanan vahşet tablosunda, savunma
sız yüzbinlerce insan ölmüş ve milyonlarca insan da, topraklarından, evlerinden sürülmüştür. Bos
na'da yaşanan bu dram karşısında, dünya devletleriyse, tepkisiz ve etkisiz olarak, bu tabloyu sey
retmektedir. Bosna'da yaşanan bu dramda, Birleşmiş Milletlerin güvenilirliğini kaybettiğini gör
mekteyiz ve Bosna yerle bir edilirken, NATO'nun da, neticede görevini yapamadığını hepimiz ya
şamaktayız. 

Değerli milletvekilleri, bu gelişmeleri, yakından ve endişeyle, Yüce Türk Milleti de izlemek
tedir. Geçtiğimiz hafta boyunca, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız başta olmak üze
re, Hükümet yetkilileri ve diğer kuruluşlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı liderler nezdinde 
gereken girişimleri sürdürmüşlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla güvenli bölge 
ilan edilmiş bulunan Bihaç'ın bu statüsünün korunması büyük önem taşır. Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi ve NATO'nun harekete geçirilmesi, hâlâ önem taşımaktadır; ama, bugüne kadar da, 
maalesef, müspet bir sonuç alınamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Bihaç'ın güvenli bölge statüsünün korunması için Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin almış olduğu 836 sayılı karar çerçevesinde girişimlerin devam ettirilmesi ve 
Bosna-Hersek sorununa acil ve kalıcı çözüm bulunması konusunda, Bosna-Hersek'in toprak bütün
lüğü, birliği ve bağımsızlığının korunması ilkelerine özel olarak önem vermekteyiz. 

Bu çerçevede, Boşnaklar ile Bosnalı Hırvatlar arasında yakınlaşmanın sağlanmasında baştan 
beri büyük gayretlerin sarf edildiği ve Boşnaklar ile Bosnalı Hırvatlar arasında kurulmuş olan fe
derasyonun oluşumunda da Hükümetimizin büyük katkıları olduğu malumlarınızdır. Bu itibarla, 
Bosna-Hersek ve Hırvatistan ile başlatılmış bulunan üçlü birliğin, bu mekanizmanın, tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla bir an önce hayata geçirilmesi, Bosna-Hersek için hayatîdir. Bununla beraber, yapı
lacak çalışmaların başında, silah ambargosunun kaldırılması, Sırp saldırılarının sona erdirilmesi, 
Bihaç'taki halka insanî yardımın devam ettirilmesi gelir; bunlar da hayatî sorunlar arasındadır. Ay
rıca, çatışmaların diğer bölgelere yayılmasının önlenmesi de, Balkanlar için büyük önem taşımak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, son olaylar da göstermiştir ki, ne Birleşmiş Milletler ne NATO'nun gi
rişimleri ne sözde insan hakları savunucularının sahte çabalan ve ne de yapılan barış planlarıyla, 
Sırp saldırganlığı önlenememiştir ve bundan sonra da önlenemeyeği yolundaki şüphe yaygındır. Bu 
yetersizlik sonucu Bosna, bugün bir dünya krizi halini almıştır. Sırplar, sadece kendi etnik köke
ninden, kendi dininden ve kendi siyasî düşüncesinden olanları, bu topraklarda istemektedir. Buna 
karşın, Bosnalılar, özgürlük ve var olmak için savaşmaktadırlar; imkânsızlıklar içinde kendi kurtu
luş savaşlarını sürdürmektedirler; bu savaşı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, Bosna'nın toprak bütünlüğüne, orada yaşayan insanların haklarına say
gı gösterilmeli; bunun için, her şeyden önce, Bosna'ya, kendini savunma hakkı verilmelidir. Bos
na-Hersek konusunda bugün, Amerika Birleşik Devletleri politikasının, maalesef, istikrarlı olma-
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dığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, bu konuda, sık sık değişen bir politika izlemiştir. 
Bunun neticesinde, Büyük Sırbistan'ın teşkiline ve bunun müsaadesine kadar uzanan bu politika 
değişikliği, dünyada bu ülkeye olan güveni de sarsmaktadır. 

Ne acıdır ki, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna'da menfaati olmadığı gerekçesiyle savaşa 
müdahale etmediğini, özellikle kendi Dışişleri Bakanının ağzından söylemiştir. Bunun neticesinde, 
Birleşmiş Milletler, NATO, AGÎK ve benzeri kuruluşlar, Sırp katliamı karşısında etkisiz kalmışlar 
ve hatta, Sırp saldırısını teşvik ve tescil etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Bosna-Hersek dramında, insanlık âlemi için olduğu kadar, Türkiye için 
de alınacak bir çok dersler vardır. Bir defa, Birleşmiş Milletler Teşkilatının, artık, güvenirliğini ve 
müessiriyetini yitirdiği ortadadır, açıktır. Batı, Birleşmiş Milletler Teşkilatını, kendi hedefleri isti
kametinde kullanmıştır ve kullanmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri, tarihin her devrinde olduğu gibi, Avrupalı müttefiklerine bu dö
nemde de boyun eğmiştir ve ayrıca, insan hakları da büyük ölçüde çiğnenmiştir. 

Türkiye, Bosna davasında, iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm Meclisiyle, her türlü desteği göster
miştir ve göstermeye de devam edecektir; nitekim, bunu, tüm Türk halkı, aynı şekilde terennüm et
mektedir. Bundan sonraki dönemde daha da dikkatli ve olayların önüne geçen bir politikanın uy
gulanması önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kimse, Bosna Hcrsek'te yaşanan ıstıraplara başını çeviremez, mütecavi
ze karşı ve masum olanın arkasında tarafsız kalamaz; haksızlık karşısında, yardım isteklerini geri 
çeviremez. 

Bu bakımdan, Parti Grubu olarak, Meclisimizin kuracağı komisyonu destekliyoruz ve bu ko
nuda kurulacak komisyonla ilgili, bu kürsüden biraz önce konuşan değerli milletvekili arkadaşları
mın temennilerine ve tekliflerine biz de katılıyoruz. 

Sözlerime son verirken, hepinize, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Şemsek; buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde fevkalade mühim bir konuyu görüşüyoruz. 
Uzun bir süredir, Bosna Hcrsek'te yürütülen bir vahşeti ve bu vahşetle ilgili -Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak- alınabilecek tedbirleri görüşmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, 15 Ekim 1991 tarihinde kuruldu. Bosna Par
lamentosu, Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra, 15 Ekim 1991'de bağımsızlık ilan etti. Bu 
ilanla birlikte, Avrupa Topluluğu ülkeleri, bu bağımsızlığın, referandum şartıyla kabul edilebilece
ği açıklamasını yaptı ve bilahara, Bosna-Hersek'te referandum yapıldıktan sonra da, Avrupa Top
luluğu ülkeleri, Bosna-Hersek'i tanıdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, 6 Şubat 1992'de Bosna-
Hersek Cumhuriyetini tanıyan bir ülke olarak, bu sıraya girdi. 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti kurulduktan sonra, görünürde, Bosna-Hersek'te yaşayan Sırplar 
olmak üzere, esasta da, arkasında Rusya'nın bulunduğu Sırbistan'ın açık desteğiyle yürütülen bir sa
vaş meydana getirildi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; meselenin doğru tahlil edilebilmesi için, tarihî bir pers
pektif içerisinde meselenin değerlendirilmesinde zaruret vardır. Tarih seyri içerisinde Balkanlara 
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bakıldığı zaman, bu bölge, devamlı surette ihtilaf bölgesi olmuştur ve bu ihtilaflar da, çoğu zaman 
savaşlarla neticelenmiştir. 

Balkanlarda, bugün, tespit edebildiğimiz, 6'nın üzerinde ihtilaf konusu vardır ve bu ihtilafla
rın her biri de, bu ülkeleri karşı karşıya getirebilecek ağırlıkta ihtilaflardır. 

Bunlardan birisi, Türk-Yunan ihtilafıdır ve bu ihtilaf, Balkanlar, Kıbrıs, Batı Trakya, kıta sa
hanlığı, karasuları ve hava sahası meselelerinden oluşmaktadır. 

Bir diğer ihtilaf, Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya arasındaki ihtilaftır. 

Bir başka ihtilaf konusu, Makedonya Cumhuriyetinin bağımsızlık kararının, Yunanistan'ın en
gellemesine rağmen, Avrupa Topluluğu tarafından tanınması, Yunanistan'ın, ileride kendi toprak
larında da hak iddia edebilir düşüncesiyle bunu tanımaması ve bunun ciddî bir krize dönüşmesidir. 

Bir başka anlaşmazlık konusu da, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri hususudur. Bu da, zaman za
man, Bulgaristan'ın, kendi topraklarında yaşayan Türklere karşı uyguladığı politikalara göre yumu
şayan veya sertleşen bir seyir içerisinde devamlı surette meydanda olan bir problemdir. 

Bir başka problem ise, Yunanistan - Arnavutluk problemidir; ki, yine aym şekilde, Yunanis
tan ile Arnavutluk arasında, Kuzey Epir ve Güney Epir bölgeleri arasındaki ihtilafları ihtiva etmek
tedir. 

Bir başka ihtilaf da, Kosova bölgesi ihtilafıdır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya siyasetinde ikiyüz - üçyüz yıldır yönlendirici ba

zı faktörler bulunmaktadır: 
l.r Slav dünyasının önderliğini yapan Rusya veya Rus Devleti, 
2.- Anglosakson dünyasının önderliğini yapan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, 
3.- Germen dünyasının liderliğini yapan Almanya, 
4.- Türk ve Müslüman dünyasının liderliğini yapan Osmanlı Devleti, 
Kuvvet merkezleridir. 
Dünyadaki bu siyasî kamplaşmanın dışında, bir de fiilen, dinî kamplaşma söz konusudur. Bu 

da, Hınstiyan dünyası ve bu dünyayı temsil eden Anglosaksonlar, Slavlar ve Germenler kutbu ile 
îslam dünyası ve bu dünyayı temsil eden Türkler şeklinde kutuplaşmalara sebep olmuştur. Son bin 
yıldır, Araplar, İslam dünyasını, ne temsil edebilmişler ne de önderi olabilmişlerdir. İslam dünya
sının yükü, sadece Türklere kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, gerek siyasî bloklaşmada gerekse dinî kamplaşmada Türkler, hem 
Türk dünyasımn hem de İslam dünyasının temsilcisi olarak daima taraf olmuşlar ve bir kutbun ön
deri durumunda görünmüşlerdir. Son ikiyüz yıldır, hem Batılı hem de Hıristiyan olan Amerika Bir
leşik Devletleri, Rusya, Almanya, İngiltere -büyük güçler- dünya hâkimiyetinde, hem kendi arala
rında rekabet etmiş hem de kendi dışlarında; yani, hepsinin karşısında ayrı bir blok oluşturan Türk
lere karşı cephe almışlardır. 

İşte, dinî bloklaşma açısından baktığımızda, bu iki büyük dinî-ideolojik kampı görmekteyiz. 
Bu dinî-ideölojik iki kampın birincisi, Hıristiyan kampı, ikincisi de İslam kampıdır. 

Değerli milletvekilleri, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan ve Araplar parçalanıp bölündükten 
ve sömürgeleştirildikten sonra, İslam dünyası başsız ve sahipsiz kalmıştır. Arapların İslam dünya
sına sahip çıkması mümkün olmamıştır; yine, Türkler, İslam dünyasına sahip çıkabilecek ve tem
sil edebilecek güç ve potansiyel olarak hüküm sürmüştür. 
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Sovyet dünyasının dağılmasından sonra, Türklerin, hem Türk dünyasını hem de islam dünya
sını temsil edebilecek potansiyel güce sahip oldukları ihtimali ortaya çıkınca, Hıristiyan dünyası, 
Türk-İslam dünyası karşısında, yeniden, blok halinde, birlikte hareket etmeye başlamıştır. 

Türkiye, bugün, Osmanlı dünyasına, İslam dünyasına, ayrıca kendi Türk dünyasına hitap ede
bilecek güçte ve potansiyelde bir ülke olarak gelişmektedir. 

Hıristiyan dünyasının büyük güçleri, -Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve ingil
tere- Türkiye'nin veya Türklerin hitap edebileceği coğrafî sahayı, kültür sahasını, dinî sahayı da
raltmak istemektedir. Yine, Hıristiyan dünyası, Osmanlı, Türk ve islam dünyasında Türklerin tari
hî ve siyasî misyonunu görmezden gelmekte ve reddetmektedir. Nitekim, Hıristiyan dünyası, bu 
maksatla, evvela Osmanlı Devletini yıkmıştır. Bunun için, önce, Balkanlarda, Hıristiyanı Türkler
den ayırmış ve eski Bizansı ihya etmeye çalışmıştır. Bilahara, Balkanlarda, Türk olmayan Müslü-
manı, Türk'ten ayırmıştır. Aynı şeyi, Anadolu'da, Ermenileri ve Rumları kullanarak yapmak iste
miştir. Bunda basan sağlayamamıştır; ancak, Müslüman Arap'ı, Müslüman Türk'ten ayırmayı ba
şarmıştır. Bugün de, Müslüman Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'yü Türk'ten ayırmanın peşindedir; 
Türkistan Tüklerini de, Osmanlı Batı Türklerinden daha evvel ayırmamış mıydı? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde, Türk dünyasında ve islam dünyasında uya
nış başlamıştır. Türk ve islam dünyaları, kendi potansiyellerini keşfetmeye başlamış durumdadır
lar. Hıristiyan dünyası da bunu fark etmiştir. Ermeni'nin, Yahudi'nin, Yunan'ın ve Hıristiyan büyük 
güçldrin telaşı bundandır. Bu telaş neticesinde, Hıristiyan dünyası, gözlerini tekrar Türk ve islam 
dünyasına çevirmiştir. Maksat, Türklerin tekrar, Batı karşısında güçlü bir kamp oluşturmasını, is
lam ve Türk dünyasının manevî ve maddî lideri olmasını önlemektir. Bunun için ne yapması lazım
dır; önce, Balkanlarda Hıristiyan dünyası için yakın tehlike gibi görünen ve Türklerle tarihî ve di
nî bağları bulunan Boşnakları, daha sonra da Kosova ve Arnavut Müslumanlarını yok etmesi ge
rekmektedir. Bu görevi Sırplara vermiştir. Batı Trakya Türklerini yok etme görevini de Yunanis
tan'a vermiş durumdadır. Balkanlardaki Müslümanların yok edilmesiyle, Hıristiyan dünyası, Türk
lerin, Balkanlardaki tarihî ve dinî ilgisini kesmek istemektedir. Bu, Türklerin siyaseten önünü kes
mek anlamına gelmektedir. Yoksa, konu, sadece Boşnakların soykırım hareketiyle yok edilmesi de
ğildir. Böyle olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri, ingiltere, Fransa ve Almanya'da yaşayan mil
yonlarca Müslüman önce yok edilirdi. Halbuki, konu, Türk ve islam dünyasının toparlanmasını en
gellemekten geçmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin veya Türklerin, Balkanlarda, Müslüman Boşnak, Arnavut Po-
maklar vasıtasıyla ilgisinin sürmesi, Germen ve Slav dünyalarını fevkalade rahatsız etmektedir; Hı
ristiyanlık adına bütün Avrupa'yı da endişeye düşürmektedir, işte, Bosna-Hersek meselesine, bu açı
dan, yani, dünya hâkimiyeti ve dünya siyaseti, dinî-ideoloji açısından bakmak lazımdır; sadece Bal
kanlar açısından bakılırsa, fevkalade yanıltıcı bir sonuca varılabilir. Türkiye de, bu şeklilde bakma
lı ve olayı bu açıdan değerlendirmelidir. Bunun için de her türlü vasıtayı denemek durumundadır. 

Bosna-Hersek'in istiklali, Kosova'nın istiklali, bizim için, Türkiye'nin istiklaliylc eşdeğer gö
rülmelidir. Her büyük güç, kendisine, ön bahçem, arka bahçem, yan bahçem diye sınır ve etki sa
hası çizerken; Türkiye de, tarihî bahçesine, manevî bahçesine, kültür bahçesine mutlaka sahip çık
malıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu cümleden olmak üzere, Türkiye'de bu meseleye -bu
gün de fevkalade sevindirici bir şekilde müşahede ettiğimiz üzere- millî bir mesele, partilerüstü bir 
mesele olarak bakılmalıdır. 
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Silah ambargosunun kaldırılması yönünde uluslararası gayretler artırılmalı; mümkün olmuyor 
ise, Almanya'nın, kendi taraftarı durumunda olan bağımsız ülkeye yaptığı gibi, Türkiye'nin de, 
Bosna-Hersek'e uygun yollarla silah yardımı yapması gerekir. 

Türkiye, hiç kimse ulaşmasa bile ve tek başına kalsa bile, Bosna-Hersek'e uluslararası sahada 
her zaman yardımcı ve destek olmalı; Türkiye'nin caydıncı gücü, Sırpların saldırılarını önleyecek 
yönde kullanılmalıdır. 

Bosna-Hersek'e yapılacak yardımlar, devlet eliyle yapılmalı; vatandaşlarımızın bu duygusu is
tismar edilmemeli ve mutlaka organize bir yardım kampanyası açılmalıdır. 

Ayrıca, bütün siyasî partilerimizin katılacağı ve Türk kamuoyunun da beklentisi durumunda 
olan, bütün siyasî parti liderlerinin iştirak edeceği, Bosna-Hersek'e yardım ve Sırp zulmünü protes
to mitingleri yapılmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, araştırma önergelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını, kurulacak ko
misyonun başarılı çalışmalar yapmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Muhterem milletvekilleri, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeleri -birlikte- oylarınıza sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
M.VEHBÎ DİNÇERLER(Ankara)-İttifakla... 
BAŞKAN- Meclis araştırması yapacak komisyonun, 7 üyeden kurulmasını oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyonun 7 üyeden kurulması kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere 2 ay olmasını oylarını
za sunacağım. Yalnız, önergede, "en geç iki ay" denmiştir; yani, son süre iki aydır. Komisyonun 
çalışma süresini önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Bosna'da bile... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- "Yurt dışı" denmesi daha iyi olur. 

BAŞKAN- Efendim, "Ankara dışı" denmiştir. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkanım, Yunanistan, milletvekillerini Sırbistan'a gönder

miş; Yunan milletvekilleri Sırbistan'da dolaşıyorlar, Bosnalı Sırpların yanında dolaşıyorlar. Bizim 
milletvckillerimiz de oraya gidebilmeli. 

BAŞKAN- Gitsinler; bağlayan yok ki; herkes gidebilmeli. Başkanlık, onu yerine getirir efen
dim. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Komisyon, gerek gördüğünde yurt dışında da çalışabilmeli Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

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

BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakere
lerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

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

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair kanun Tasarısının müzakerele

rine başlayacağız. 

BAŞKAN-Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının mü
zakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'Hn Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

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

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
.Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (11355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN- Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayaca
ğız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok 
Ertelenmiştir. 
10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 
BAŞKAN- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 

Yetki Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (211142) (S. Sayısı: 699) 
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BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Kanu
nu Teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok 
Ertelenmiştir. 

12. - Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (11701) (S. Sayısı: 683) 

BAŞKAN- Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakerele
rine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
75. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/201,1/319) 
(S. Sayısı: 58 ve 5&e 1 inci Ek) 

BAŞKAN- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

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

Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN- Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlaya
cağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
75. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık. İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 11181, 1152. 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 
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BAŞKAN-Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamele ilgi
li tasarının görüşmeleri, tasarının maddeleri daha önce Komisyonca geri alındığı için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

19. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamele ilgili tasa
rının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
20. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemleriy

le Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddeleri
ne Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN- (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasanmn 
müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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22. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu raporu (J/576) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN- Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon... Yok. 

Ertelenmiştir. 

23. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN- Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?., Yok. 

Ertelenmiştir. 

24. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

25.- Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın 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 İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN- (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

26. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu raporu (11574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlaya
cağız. 

Komisyon?... Yok. 

Ertelenmiştir. 
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27. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

BAŞKAN- Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

28. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
ramam "nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN- 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

29.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
30. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Elci Cetvellere Bir ilave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karamamele ilgili 
tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

31. - Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı: 599) (1) 

BAŞKAN- Alınan karar gereğince, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada 

(1) 599 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkanım, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN- ... oylarınıza sunacağım; ancak, karar yetersayısının aranması istenmiştir; karar 

yetersayısını arayacağım. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkanım, 10 dakika ara verin. 
BAŞKAN-Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.01 

— © - ' 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.10 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

© -

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

31. - Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı: 599) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı ile Adalet " 
ve Sanayi ve Teknoloji Komisyonlan raporlarının görüşmelerine başlamıştık; görüşmelere kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. ' 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz ettiğim sırada, karar yeter

sayısı istenmişti. Bu konuyu tekrar oylarınıza arz edeceğim ve karar yetersayısını arayacağım. 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı, maalesef 

yine bulunamamıştır. 
Bu saatten sonra bulunma ihtimali de yoktur. 
Alınan karar gereğince kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için, 7 Aralık 1994 Çarşamba gü

nü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum 
Kapanma Saati: 18.12 

— © 
VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kuruluşlarının elinde bulunan araçların yakıt 

tüketim miktarlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nın yazılı cevabı 
(714502) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Tüm Bakanlıklara ve Bakanlıklara bağlı ilgili kuruluş ve birimlere ait resmî araçların 
yakıt tüketim miktarları ve mukabilinde ödenen TL'sı ile ilgili olarak; 

1. 1993 yılı itibariyle zamdan önceki ve zamdan sonraki yakıt tüketim miktarlarını ve ödenen 
TL'sı miktarların aylık dökümünü bir çizelge dahilinde gösterebilir misiniz? 
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2. Resmî araçların yakıt tüketimi hangi yolla, hangi sistemle yapılmaktadır? Herbir aracın ya
kıt tüketim hesabı ve kontrolü nasıl yapılmaktadır? 

3. Yapılan kontrollerin şekli kurumlara göre değişmekte midir? Yoksa, Başbakanlık bu husus
ta bir usul belirlemiş midir? Belirlemişse, bu usul nedir? Şayet böyle bir usul yoksa ve her kuruluş 
kendi kontrol sistemini oluşturmuşsa, bunun da detaylı dökümünü verebilir misiniz? 

TC. 
Çevre Bakanlığı 5.12.1994 

îdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı 
, Sayı: B.19.0.İMÎD.030.00.01/2611/7280 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği 7/4502 esas nu
maralı yazılı soru önergelerinde bahsedilen Bakanlığımız araçlarının yakıt tüketimleri, yapılan öde
meler ve yakıtın temin ediliş şeklini gösterir bilgiler ekteki cetvelde sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Araç 
Sayısı 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Tarih 
Ocak 1993 
Şubat 1993 
Mart 1993 
Nisan 1993 
Mayıs 1993 
Haziran 1993 
Temmuz 1993 
Ağustos 1993 
•Eylül 1993 
Ekim 1993 
Kasım 1993 
Aralık 1993 

Aylar itibariyle 
Tüketim İt 
3 250 
3 198 
3 407 
3 259 
3 515 
3 205 
3 250 
3 269 
3 273 
3 277 
3 196 
3 506 

Tüketim bedeli 
zamdan önce (TL) 

18 413 242 
18 173 749 
19 305 280 
18466 343 
19 917406 
18 160 493 

-
-
-
-
-
— 

Rıza Akçalı 
Çevre Bakanı 

Tüketim bedeli 
zamdan sonra (TU 

-
. -

-
• - ' • 

-
-

21 683 618 
21 810 263 
21 838 287 
21 866 426 
21 326 569 
23 393 161 

2, Bakanlığımızın akaryakıt ihtiyacı Petrol Ofisi Bayiilerinden 2886 sayılı yasanın ilgili mad
desi uyarınca % 2 iskonto ile mübaya usulü temin edilmektedir. 

3. Benzin tüketiminin denetimi T.C. Standart Formu 3.6.107 nolu araç görevlendirme formu 
ve şoförlere verilen fişler vasıtasıyla kontrol edilmektedir. 

2.-Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, kolera salgım olduğu iddialarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sağlık Bakam Doğan Baran'm yazılı cevabı (7/4947) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
25.8.1994 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 
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Sağlık Bakanlığının kolera salgım yok açıklamalarına rağmen sadece Ankara'da 10 Ağustos 
1994 tarihi itibariyle 100'e yakın kişide kolera vakasına rastlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığının hastane başhekimlerine vakaların kesinlikle açıklanmaması ve hastaların 
adının dosyalarına yazılmaması emrini verdiği öne sürülüyor. 

Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt ve Kırklareli gibi illerde kolera salgınına 
rastlandığı TTB merkez konseyi Başkanı Dr. Selim Ölçer tarafından ve Ankara Tabib Odasının 
açıklamalarından da anlaşılmıştır. 

Refah Partili belediyelere bağlı İSKİ ve Sağlık Daire Başkanlığı ise dün yayımladığı açıkla
mada yine "Şebeke suyu içilebilir" demekte ısrar ediyor. Oysa İstanbul Valiliği il çevre komisyo
nunun raporları, şebeke suyunda insan dışkısı dahil her türlü mikrobun bulunduğu gerçeğinin orta
ya koymuş bulunuyor. 

Dilova Kasabasında 2 gün içerisinde 3 bin kişinin sağlık ocaklarına başvurduğu, durumları 
ağır olan 500 dolayında kişinin İstanbul ve İzmit'teki daha donanımlı hastanelere sevk edildiği öğ
renildi. Ankara'da kolera vakalarının sayısı ise 2 bine ulaştığı öne sürüldü. 

Türkiye'yi etkisi altına alan kolera salgını can almaya devam ederken hastalığın yayılmasında 
RP'li belediyelerin etkili olduğu öne sürülüyor. 

Ankara Tabib Odası Başkanı Mehmet Altınok İstanbul ve Ankara'daki belediye yönetimleri
nin "abdest bozar" gerekçesiyle suları klorlamadıklan kuşkusunu taşıdıklarını söylerken Refah Par
tisi Dilovası belediyesinin içme suyu şebekesi ile taşıma sularını klorlamadığı, hastaların yaygın
laştığı ve yayıldığı bölgelerde inceleme yapan sağlık heyeti Refah Partili belediyelerin "Su sıkıntı
sı yaşanmaması için" şebeke suyuna kaynağı belirsiz tanker suyu boşalttığının belirlendiği açıklan
dı. Heyetin görüştüğü kişiler, "Refah Partisi günah diye suları klorlamıyor" iddiasında bulundular. 

Ayrıca özel bir TV kanalının hazırlamış olduğu bir programı da kolera salgının İstanbul'da 
çok ciddî boyutlara ulaştığı, aynı programda İstanbul'un 8 ayrı semtinde yaptığı araştırma sonucun
da şehir suyu şebekesinde klora rastlanmadığı tespit edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığının kolera salgını yoktur açıklamasına rağmen özellikle Refah Partili Beledi
yelerin bulunduğu başta Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Çankırı, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşe
hir, Şanlıurfa, Siirt ve Kırklareli gibi illerde kolera salgınına rastlandığı TTB merkez konseyi baş
kanı Dr. Selim Ölçer tarafından ve Ankara Tabib Odasının açıklamalarından da anlaşılmıştır. 

Refah Partili belediyelere bağlı İSKİ ve Sağlık daire başkanlığı ise dün yayımladığı açıklama
da yine "Şebeke suyu içilebilir" demekte ısrar ediyor. Oysa İstanbul Valiliği il çevre komisyonu
nun raporları, şebeke suyunda insan dışkısı dahil her türlü mikrobun bulunduğu gerçeğini ortaya 
koymuş bulunuyor. 

1. Sağlık Bakanlığının açıklamaları, sağlık kuruluşları (TTB ve Ankara Tabib Odası)nın ra
porları, 

Valiliklere bağlı il sağlık müdürlükleri ve il çevre komisyonunun raporları ve belediye yetki
lilerin açıklamaları birbirini tutmamaktadır. Doğrunun tek olduğu bilinmekle birlikte, halkın doğ
ruları öğrenmesi engellenmektedir. 

Kimler, ne amaçlarla doğruları halkımızdan saklamaktadır? 
2. Özellikle Refah Partili belediyelerin yönetimde olduğu illerde kolera salgınının çok daha 

fazla olduğu iddialarıyla da ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen belediye yetkililerinin klorlamanın ab-
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desti bozacağı şekildeki basında çıkan söylentilerin doğruluk derecesi nedir? Şayet doğru ise; so
runlar hakkında yasal işlemler yapılmış mıdır? . ' . . * . 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3344 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.9.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4947-10911/41319 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kcrimoğlu tarafından, Kolera vak'aları ile ilgili olarak Sa
yın Başbakan'a yöneltilen ve Sayın Başbakanımızca, Bakanlığımca cevaplandırılması tensip olu
nan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu tarafından, Sayın Başbakan'a yöneltilen kole

ra vak'aları ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru 1. "Sağlık Bakanlığının açıklamaları, sağlık kuruluşları (TTB ve Ankara Tabib Oda
sının raporları, Valiliklere bağlı il sağlık müdürlükleri ve il çevre komisyonunun raporları ve be
lediye yetkililerinin açıklamaları birbirini tutmamaktadır. Doğrunun tek olduğu bilinmekle birlik
te, halkın doğrulan öğrenmesi engellenmektedir. 

Kimler, ne amaçlarla doğrulan halkımızdan saklamaktadır?" 

Cevap 1. Sağlık Bakanlığımız tarafından Valiliklere gönderilen 4.8.1994 tarih ve 09344 ve 
9.8.1994 tarih ve 09515 ve 09516 sayılı genelgeler ile; yaz ayjannda meydana gelmesi muhtemel 
su sıkıntılarına ve buna bağlı olarak gelişebilecek bulaşıcı hastalıklar artışına karşı gerekli tedbir
lerin alınması ve bu meyanda özellikle suların etkin ve sürekli bir şekilde dezenfeksiyonun yapıl
ması istenilmiş (EK-1); mahallî sağlık teşkilatlanmızdan alınan bilgilere göre de, özellikle beledi
ye teşkilatı olan yerleşim birimlerinde sulann etkin ve sürekli bir şekilde dezenfeksiyonunun yapıl
dığı anlaşılmıştır. 

"Kolera vak'alarının açıklanmaması" yolunda Sağlık Bakanlığımızca Baştabipliklere veya 
sağlık teşkilatına verilmiş hiçbir talimat bulunmadığı gibi; 1593 sayılı Umumî Hıfzıssılıha Kanu
nunun 57 nci maddesine göre, Kolera, "ihbarı mecburî" hastalıklardan olup, önergede belirtilen id
dia ve haberlerin ait olduğu devreyi takiben Bakanlığa intikal etmiş veya bildirilmiş herhangi bir 
"kolera vak'ası"na rastlanılmamış olduğu Sağlık Bakanlığımızın istatistik kayıtlarından anlaşıl
maktadır. 

Soru 2. "Özellikle Refah Partili belediyelerin yönetimde olduğu illerde kolera salgınının çok 
daha fazla olduğu iddiaları da ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen belediye yetkililerinin klorlamanın 
abdesti bozacağı şekildeki basında çıkan söylentilerin doğruluk derecesi nedir? Şayet doğru ise; so
runlar hakkında yasal işlemler yapılmış mıdır?" 

Cevap 2. Yukarıda da açıklandığı üzere; özellikle belediye teşkilatı bulunan yerleşim birim
lerinde, suların etkin ve düzenli bir şekilde dezenfeksiyonunun yapılması sağlanmıştır. 

' - 2 0 8 -



T.B.M.M. B:4Ğ 6 .12 .1994 0 : 2 

Klorlu sular ile abdest alınamayacağı veya bu suların abdesti bozacağı yolunda çıkan söylen
tilerin, dezenfekte edilmiş suların kullanımını azaltması ve halkın sağlığını olumsuz yönde etkile
mesi gibi bir durum ile karşılaşılmış olmadığı gibi; aynı gerekçeler ile şehirlerin içme ve kullanma 
sularını dezenfekte etmekten imtina ettiği ileri sürülerek hakkında müşteki olunan belediye teşki
latı olmamıştır. Hangi sebeple olursa olsun, halkın sağlığını tehlike içine atacak tutum ve davranış
ların tasvip edilmeyeceği ve böyle bir tutum olduğunda ilgililer hakkında gereğinin yapılacağı ta
biîdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4.5.1994 gün ve 5621 sayılı genelge. 

ilgi genelgemizde belirtilen hususlara titizlikle uyulmasının yanısıra, yerleşim yerlerinde ve 
özellikle büyükşehir ve kasabalarımızda içme ve kullanma suyu teminindeki yetersizliğin, ayrıca 
kanalizasyon sistemlerinin birçok bölgede yetersiz ve sağlıksız oluşumunun, çeşitli bölgelerde su
lamada kullanılan dere, çay, göl gibi yüzeysel suların kanalizasyon sulan ile kirlenmiş olmasının 
bulaşıcı hastalıklar ve özellikle de barsak enfeksiyonlarının yayılmasında büyük etken olduğu bi
linmektedir. 

Tüketime verilen içme ve kullanma sulan ile sebze, meyve ve diğer gıda maddelerinin kirlen
mesinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak tüketiciye sağlıklı olarak intikal ettirilmesi, halk 
sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. 

İçinde bulunduğumuz aylann barsak enfeksiyonlan yönünden hassas dönem olarak kabul edil
mesi ve bu yıl yurdumuzda görülen kuraklık nedeniyle, konuya ilişkin ilgi genelgelerimizin de dik
kate alınarak aşağıdaki tedbirlerin titizlikle uyulması zorunlu görülmüştür. 

1. Belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerlerinde, tüketime verilen içme ve kullanma sulan-
nın temin edilmesi, suyun kaynağının ve isale hattının her türlü kirlenmelere karşı korunması ve 
dezenfeksiyonunun aksatılmadan yapılması çalışmaları, ilgili belediyelerin görevleridir. Belediye
lerin, yasalarla kendilerine verilmiş olan bu görevlerini aksatmadan yürütmeleri, dezenfeksiyon 
için gerekli olan cihaz ve klorlu bileşikleri temin ederek düzenli ve sürekli olarak dezenfeksiyonu 
sağlamaları gerekmektedir. 

Dolayısıyla, belediyelerin sorumluluğunda olan şebeke sularının sürekli ve yeterli, gerekli gö
rüldüğünde de süper düzeyde klorlanmasının temini ve denetlenmesi, 

2. Belediye teşkilatı bulunmayan, ancak bulaşıcı hastalık yönünden özellik arzeden yerleşim 
yerlerinde tüketime verilen şebeke sularının da sürekli dezenfeksiyonunun sağlanması, buralarda 
ihtiyaç duyulacak klorlu bileşiğin Valiliğiniz koordinatörlüğünde, özel idare, İller Bankası, Köy 
Hizmetleri Teşkilatı gibi kuruluşlar tarafından temin edilmesinin sağlanması, 

3. Klorlama cihazlarının günün 24 saatinde mutlaka çalışır durumda bulundurulması; ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak arızalanan cihazların derhal tamiri yoluna gidilmesi ve en 
kısa sürede yeniden devreye alınması; bu arada geçici önlemlerin ihmal edilmemesi, 
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4. Şebeke sularında bakiye klor aranmasının günde beş defa ve şebekelerin uç kısımlarından 
değişik semtlerden ve/veya noktalardan alınarak yapılması; sudaki serbest klor mi ktannm hiçbir 
şekilde 0,5 ppm.in altına düşürülmemesinin temini hususuna dikkat edilmesi, 

5. Şebeke suyu bulunmayan bölgelerde kullanılan kuyu, sarnıç, tanker ve diğer yerlerden te
min edilen suların mutlaka klorlanarak tüketilmesinin sağlanması, 

6. Ferdi dezenfeksiyon için (gerekli bölgelerde) evlere klor solüsyonu dağıtılması ve halk 
eğitiminin yapılması, 

7. Dezenfeksiyon işlemlerinin yeterli yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla tüketime veri
len içme ve kullanma suyunun bakteriyolojik analizine bilhassa önem verilmesi, 

8. Yapılan kontrollerde kirli bulunan içme ve kullanma sularının kirlilik nedenlerinin araştı
rılarak kirlenmesi odağının izale edilmesi; kirlilik giderilinceye kadar bu su kaynaklarının tüketil
mesine engel olunması, 

9. Sebze bahçelerinde kullanılan suların kirli ve bulaşık olmasına dikkat edilmesi, bulaşık 
sularla sulamanın önlenmesi, 

10. Su şebekesi.bulunmayan veya şebeke suyu yetersiz olan bölgelerde kullanılan mahallî 
çeşmelere depo yapılması, suların bu depolarda klorlanmasının sağlanması, 

11. Maden suyu, kaynak suyu, içme ve kaplıca suyu, işletmeleri ile gıda maddeleri üretilen ve 
satılan yerler, lokanta, otel, motel, kahvehane, pastahane, turistik tesisler, yüzme havuzları ve ben
zeri bilumum tesislerin ilgili mevzuat doğrultusunda denetlenmesi ve buralarda çalışanlann sağlık 
yönünden kontrol edilmeleri, ruhsatsız olanların veya sağlık koşullan düzeltilemeyenlerin kapatıl
ması, • . - • ' . 

12. Toplu beslenme yapılan resmî ve özel kuruluş yemekhanelerinin ve buralarda çalışanların 
sağlık kontrollerinin yapılması, 

13. Hava ve deniz limanları ile karayollarındaki giriş ve çıkış kapılarının, otogar, terminal vb. 
umumî mahallerin temizliğine, sağlık kurallarına uygun olmasına; buralarda bulunan yiyecek, içe
cek satılan lokanta, büfeler ile hela vs. gibi hassas yerlerin, ayrıca buralarda çalışan personelin 
kontrol ve muayenelerine itina gösterilmesi, denetimlerin sıklaştırılması; 

14. Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından, ıslah veya izalesi gereken gayrı sıhhî he
la ve çöp birikintilerinin tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gereğinin yapıl
ması, 

15. Sağlık müdürlükleri bünyesindeki (başta çevre sağlığı ekipleri olmak üzere) ilgili perso
nelin, sağlık ocaklarında mevcut ilgili personel ve ekiplerle çok daha yakın işbirliği içinde ve ko-
ordineli görev yapmalarının temini, 

16. Yapılan çalışmalar sırasında elde edilecek sonuçların, ilçe ve/veya İl Hıfzıssıhha Kurulla
rında ortaya konularak, mevcut durum, başta belediyeler olmak üzere ilgili bütün kuruluş temsilci
lerinin katkılarıyla değerlendirilmesi ve alınması gereken acil tedbirlerin tespit edilerek derhal uy
gulamaya konulması; uygulamaların da sürekli olarak takip edilmesi; v 

VBilginizi ve yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim. 

Op. Dr. K. Yavuz Tür 
Genel Müdür 
Bakan adına 

- 2 1 0 -



T.B.M.M. B : 4 5 6 .12 .1994 0 : 2 

Sayı:B.100.TSH.01.00001-09515 9.8.1994 
Belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerlerinde, halkın ihtiyacını karşılamak üzere tüketime ve

rilen içme ve kullanma sularının yeterli ve sağlıklı olması; suların kaynağında kirlenmelere karşı 
korunması, suyun taşınması ve dağıtımı ile ilgili tesislerin hijyenik ve teknik koşullara uygun ol
ması, bakım ve onarımının zamanında yapılması, suların sürekli ve yeterli düzeyde dezenfekte edil
mesi gibi hususlar, 831 sayılı Sular Kanunu, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı Umumî 
Hıfzıssıhha Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun gereğince 
Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarına verilmiştir. 

Belediyelerin, yasalarla kendilerine verilmiş bulunan bu görevlerini aksatmadan yürütmeleri, 
tüketime verilen içme ve kullanma sularını her türlü kirlenmelere karşı korunmaları, dezenfeksiyon 
için gerekli olan cihaz ve klorlu bileşikleri temin ederek düzenli ve sürekli olarak dezenfeksiyonu 
sağlamaları gerekmektedir. 

Bunun yanısıra yerleşim yerlerinde ve özellikle büyükşehir ve kasabalarımızda içme ve kul
lanma suyu teminindeki yetersizliğin, ayrıca kanalizasyon sistemlerinin birçok bölgede yetersiz ve 
sağlıksız oluşunun, çeşitli bölgelerde sulamalarda kullanılan dere, çay, göl gibi yüzeysel suların ka
nalizasyon suları ile kirlenmiş olmasında büyük etkin olduğu bilinmektedir. 

Tüketime verilen içme ve kullanma sulan ile sebze, meyve ye diğer gıda maddelerinin kirlen
mesinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak tüketiciye sağlıklı olarak intikal ettirilmesi, halk 
sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. 

İçinde bulunduğumuz ayların barsak enfeksiyonları yönünden hassas dönem olarak kabul edil
mesi ve bu yıl yurdumuzda görülen kuraklık nedeniyle aşağıdaki tedbirlere titizlikle uyulması zo
runlu görülmüştür. 

Dolayısıyla Belediye teşkilatlarınca; 
Şebeke sularının sürekli ve yeterli, gerekli görüldüğünde süper düzeyde klorlanmasının temi

ni ve denetlenmesi, 
- Klorlama cihazlarının günün 24 saatinde mutlaka çalışır durumda bulundurulması; ilgili ku

rum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak arızalanan cihazların derhal tamiri yoluna gidilmesi ve en kı
sa sürede yeniden devreye alınması; bu arada geçici önlemlerin ihmal edilmemesi, 

- Şebeke sularında bakiye klor aranmasının günde beş defa ve şebekelerin uç kısımlarından 
değişik semtlerden veya noktalardan alınarak yapılması; sudaki serbest klor miktarının hiçbir şe
kilde 0.5 ppm.in altına düşürülmemesinin temini hususunda dikkat edilmesi, 

- Şebeke suyu bulunmayan bölgelerde kullanılan kuyu, sarnıç, tanker ve diğer yerlerden temin 
edilen suların mutlaka klorlanarak tüketilmesinin sağlanması, 

- Ferdi dezenfeksiyon için (gerekli bölgelerde) evlere klor solüsyonu dağıtılması ve halk eği
timinin yapılması, 

- Dezenfeksiyon işlemlerinin yeterli yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla tüketime verilen 
içme ve kullanma suyunun bakteriyolojik analizine bilhassa önem verilmesi, 

- Yapılan kontrollerde kirli bulunan içme ve kullanma sularının kirlilik nedenlerinin araştırı
larak kirlenme odağının izale edilmesi; kirlilik giderilinceye kadar bu su kaynaklarının tüketilme
sine engel olunması, 

- Sebze bahçelerinde kullanılan suların kirli ve bulaşık olmasına dikkat edilmesi, bulaşık su
larla sulamanın önlenmesi, 
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- Şu şebekesi bulunmayan veya şebeke suyu yetersiz olan bölgelerde kullanılan mahallî çeş
melere depo yapılması, suların bu depolarda klorlanmasının sağlanması, 

- Maden suyu, kaynak suyu, içme ve kaplıca suyu, işletmeleri ile gıda maddeleri üretilen ve 
satılan yerler, lokanta, otel, motel, kahvehane, pastahane, turistik tesisler, yüzme havuzlan ve ben
zeri bilumum tesislerin ilgili mevzuat doğrultusunda denetlenmesi ve buralarda çalışanların sağlık 
yönünden kontrol edilmeleri, ruhsatsız olanların veya sağlık koşullan düzeltilemeyenlerin kapatıl
ması, . ' , . ' , • ' • 

- Toplu beslenme yapılan resmî ve özel kuruluş yemekhanelerinin ve buralarda çalışanların 
sağhk kontrollerinin yapılması, 

- Şehir giriş ve çıkış kapılannm, otogar, terminal vb. umumî mahallerin temizliğine, sağlık ku
rallarına uygun olmasına; buralarda bulunan yiyecek, içecek satılan lokanta, büfeler ile hela vs. gi
bi hassas yerlerin, aynca buralarda çalışan personelin kontrol ve muayenelerine itina gösterilmesi, 
denetimlerin sıklaştınlması; 

- Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından, ıslah veya izalesi gereken gayn sıhhî hela 
ve çöp birikintilerinin tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gereğinin yapılma
sı gerekmektedir. 

Bilginizi ve gereğini rica ederim. 
Uzm. Dr. F. Cihanser Erel 

Genel Müdür V. 
Bakan adına 

Sayı: B100TSH010001-09616 9.8.1994 
Belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerlerinde, halkın ihtiyacını karşılamak üzere tüketime ve

rilen içme ve kullanma sulannın yeterli ve sağlıklı olması; suların kaynağında kirlenmelere karşı 
korunması, suyun taşınması ve dağıtımı ile ilgili tesislerin hijyenik ve teknik koşullara uygun ol
ması, bakım ve onarımının zamanında yapılması, sulann sürekli ve yeterli düzeyde dezenfekte edil
mesi gibi hususlar, 831 sayılı Sular Kanunu, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 Sayılı Umumî 
Hıfzıssıhha Kanunu, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun gereğin
ce Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklanna verilmiştir. 

Belediyelerin, yasalarla kendilerine verilmiş bulunan bu görevlerini aksatmadan yürütmeleri, 
tüketime verilen içme ve kullanma sularını her türlü kirlenmelere karşı korumaları, dezenfeksiyon 
için gerekli olan cihaz ve klorlu bileşikleri temin ederek düzenli ve sürek i olarak dezenfeksiyonu 
sağlamaları gerekmektedir. 

Bunun yanısıra yerleşim yerlerinde ve Özellikle büyükşehir ve kasal alarimızda içme ve kul
lanma suyu teminindeki yetersizliğin, ayrıca kanalizasyon sistemlerinin birçok bölgede yetersiz ve 
sağlıksız oluşunun çeşitli bölgelerde sulamalarda kullanılan dere, çay, göl gibi yüzeysel suların ka
nalizasyon suları ile kirlenmiş olmasında büyük etken olduğu bilinmektec ir. 

Tüketime verilen içme ve kullanma suları ile sebze, meyve ve diğer gıda maddelerinin kirlen
mesinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak tüketiciye sağlıklı olaral: intikal ettirilmesi, halk 
sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. 

içinde bulunduğumuz ayların barsak enfeksiyonları yönünden hassas < lönem olarak kabul edil
mesi ve bu yıl yurdumuzda görülen kuraklık nedeniyle aşağıdaki tedbirlere titizlikle uyulması zo
runlu görülmüştür. 
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Dolayısıyla Belediye teşkilatlarınca; 
- Şebeke sularının sürekli ve yeterli, gerekli görüldüğünde süper düzeyde klorlanmasının te

mini ve denetlenmesi, 
- Klorlama cihazlarının günün 24 saatinde mutlaka çalışır durumda bulundurulması; ilgili ku

rum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak arızalanan cihazların derhal tamiri yoluna gidilmesi ve en kı
sa sürede yeniden devreye alınması; bu arada geçici önlemlerin ihmal edilmemesi, 

- Şebeke sularında bakiye klor aranmasının günde beş defa ve şebekelerin uç kısımlarından 
değişik semtlerden veya noktalardan alınarak yapılması; sudaki serbest klor miktarının hiçbir şe
kilde 0.5 ppm.in altına düşürülmemesinin temini hususunda dikkat edilmesi, 

- Şebeke suyu bulunmayan bölgelerde kullanılan kuyu, sarnıç, tanker ve diğer yerlerden temin 
edilen suların mutlaka klorlanarak tüketilmesinin sağlanması, 

- Ferdi dezenfeksiyon için. (gerekli bölgelerde) evlere klor solüsyonu dağıtılması ve halk eği
timinin yapılması, 

- Dezenfeksiyon işlemlerinin yeterli yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla tüketime verilen 
içme ve kullanma suyunun bakteriyolojik analizine bilhassa önem verilmesi, 

- Yapılan kontrollerde kirli bulunan içme ve kullanma sularının kirlilik nedenlerinin araştırı
larak kirlenme odağının izale edilmesi; kirlilik giderilinceye kadar busu kaynaklarının tüketilme
sine engel olunması, 

- Sebze bahçelerinde kullanılan suların kirli ve bulaşık olmasına dikkat edilmesi, bulaşık su
larla sulamanın önlenmesi, 

- Su şebekesi bulunmayan veya şebeke suyu yetersiz olan bölgelerde kullanılan mahallî çeş
melere depo yapılması, suların bu depolarda klorlanmasının sağlanması, 

- Maden suyu, kaynak suyu, içme ve kaplıca suyu, işletmeleri ile gıda maddeleri üretilen ve 
satılan yerler, lokanta, otel, motel, kahvehane, pastahane, turistik tesisler, yüzme havuzları ve ben
zeri bilumum tesislerin ilgili mevzuat doğrultusunda denetlenmesi ve buralarda çalışanların sağlık 
yönünden kontrol edilmeleri, ruhsatsız olanların veya sağlık koşulları düzeltilemeyenlerin kapatıl
ması, \ 

- Toplu beslenme yapılan resmî ve özel kuruluş yemekhanelerinin ve buralarda çalışanların 
sağlık kontrollerinin yapılması, 

- Şehir giriş ve çıkış kapılarının, otogar, terminal vb. umumî mahallerin temizliğine, sağlık ku
rallarına uygun olmasına; buralarda bulunan yiyecek, içecek satılan lokanta, büfeler ile hela vs. gi
bi hassas yerlerin, ayrıca buralarda çalışan personelin kontrol ve muayenelerine itina gösterilmesi, 
denetimlerin sıklaştırılması; 

- Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından, ıslah veya izalesi gereken gayri sıhhi hela 
ve çöp birikintilerinin tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gereğinin yapılma
sı gerekmektedir. 

Söz konusu hususların iliniz dahilindeki tüm belediyelere bildirilerek uygulamaların denetlen
mesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim. 

Uzm. Dr. Cihanser Erel 
Genel Müdür V. 

Bakan adına 
3. -Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Millî Eğitim Geliştirme Projesine ilişkin sorusu ve 

Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazdı cevabı (7/4990) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde eğitim standardının yükseltilmesi, Millî Eğitim sistemimizin geliştirilmesi, öğre
nim kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan 1985 yılında uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 
Dünya Bankası ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında Millî Eğitim Geliştirme Projesi adı altında bir 
proje anlaşması 1990 yılında imzalanmış olup, 7 yıllık bir uygulama süreci belirlenerek 1993 yılın
da uygulama çalışmalarına başlanması öngörülmüştür. 

Ancak 1993 yılında uygulamaya geçilmediği gibi 1994-1995 öğretim yılında Türkiye çapında 
27'si Ankara'da olmak üzere 7 bölgede 208 okul "Müfredat Laboratuar Okulu" adı altında uygu
lama hazırlıkları yapılmış 8.8.1994 tarih ve 1994/50 sayılı M.E.B. Eğitim Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Başkanlığının Müsteşar Bener Çordan imzası ile ilgili okullara gönderilen genelge gereği 
kayıt çalışmalarının da başlatıldığı bu proje, 24.8.1994 tarihli bu kez orta öğretim genel müdürlüğü 
çıkışlı ve aynı müsteşar imzalı başka bir genelge ile Müfredat Laboratuar Okullarının bulunduğu 
bölgelerdeki öğrencilerin, diğer okulların kapasitelerini artıracağı gerekçesi ile yeni bir emre kadar 
durdurulmuştur. 

Millî Eğitimi Geliştirme Projesi ele alındığında olumsuz yanlarının süreç içinde düzeltilerek 
uygulanabilir yararlı olarak uygulanacağı yerine, plansızlık, programsızlık nedeniyle uygulama za
manı gelindiğinde ertelemek veya keyfiyete uygun bir biçimde iptal edilerek gelişme ve standart
laşma mümkün olmayacaktır. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 6.9.1994 

İbrahim Özdiş 
Adana 

1. Uluslararası bir sözleşme niteliği taşıyan Millî Eğitim Geliştirme Projesi Millî Eğitimimi
zin planlaması ve proje programının ertelenmesi anlamına gelen 8.8.1994 ile 24 Ağustos 1994 ta
rihli birbiri ile çelişen genelgeleri yayınlama yetkisini hangi yasal dayanağa dayandırmaktadır. 

2. Millî Eğitimimizin önemli bir programlamaya ve atılımına hizmet edeceğini düşündüğü
müz bu projenin Türk eğitimcilerini ve eğitim kurumlarımızı (dernek, vakıf ve sendikalar) dışarı
da tutularak'ülkemizi tam olarak tanımayan ABD'li uzmanlara teslim edilmesinin ileride açacağı 
zararların neler olabileceği düşünüldü mü? 

3. 1992 yılından bu yana proje kapsamında istihdam edilen 61 danışman uzmanlara ortalama 
10 000 Dolar maaş verildiği doğru mudur? 

4. Doğru ise projede öngörülen 6.7 milyon dolarlık ödeneğin şimdiden iki katının harcanmış 
olduğu gerçeğinden yola çıkarak, projenin 7 yıl sonunda gerçekleşme faaliyetinin ne olacağı plan
lanmış mıdır? 

5. Proje kapsamında basında çıkan Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünün Bilgisayar Donanım ve Programları konulu uluslararası firmalara dönük bir ihale 
açtığınız doğru mu? 

6. Doğru ise 1994-95 öğretim yılında kullanılmayacağına göre 3.3 milyon dolarlık bu ihale 
sonucu alınacak olan mal ve hizmetler nerelerde kullanılacaktır? 

7. Dünya Bankasının taahhüt ettiği 90.2 milyon dolarlık kredinin kullanım koşulları ve faiz
leri nedir? Bu kredi kullanılacak mıdır? Geri ödenmesi nasıl yapılacaktır? 

8. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında taahhüt edilen 87 milyon dolarlık devlet büt
çesinden ayrılacak olan kaynağın şimdiye kadar ne kadarı kullanılmıştır? 
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9. Proje kapsamında 1993-94 yıllan içinde toplam kaç okul yapılmıştır? Qkul ihalesi ve ona-
nmlar 5 Nisan Tasarruf Tedbirleri gerekçesi ile engellenmiş midir? 

10. Müfredat Laboratuar Okulları olarak adlandırılan Ankara Ayrancı Lisesinin de içinde bu
lunduğu 208 okulda kayıtlar konusunda 15 günde iki ayrı ve birbirine zıt genelge doğrultusunda 
yürütülen kargaşanın sorumluları hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

11. Zamanında ve gerektiği gibi uygulanmayan bu proje nedeniyle ülkemizin güvenirliği ve 
saygınlığı konusunda sözleşmelere taraf yabancı kuruluşlarda bir kuşkunun doğabileceğini düşünü
yor musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3101 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 26.9.1994 gün ve Kan.Kar.Md. 7/4990-10989/41499 sayı
lı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş'in "Millî Eğitim Geliştirme Projesine" ilişkin soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. 24.8.1994 tarih ve 13080 sayılı genelge Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında bulu
nan müfredat laboratuvar okullarına öğrenci kaydının yapılmasında yeni ihtiyaçlar gözönüne alına
rak yayımlanmıştır. Bu genelgedeki esaslar, 8.8.1994 tarih ve 1994/50 sayılı genelgenin yeniden 
düzenlemesine yönelik olduğundan mevzuata aykırı bir durum sözkonusu değildir. 

2. Projedeki yabancı uzmanlar, Bakanlığımızın projeden sorumlu birimlerince seçilmektedir. 
Bu yabancı uzmanlarla beraber alanında söz sahibi olan üniversitelerimizin öğretim elemanlan da 
görev yapmaktadır. 

Yerli ve yabancı uzmanların hazırladıklan aylık raporlar incelenmektedir. Bu uzmanlann ça
lışmalarının ülkemize zarar vermesi sözkonusu değildir. 

3. Projede 31 yabancı ve 30 yerli uzman çalışmaktadır. 2 yabancı uzmana ayda 15 000, diğer
lerine 7 610 ABD doları ücret ödenmektedir. Yerli uzmanlara ise ayda 3 000 ABD doları verilmek
tedir. 

4. Proje kapsamında bugüne kadar yapılan harcama miktarı 4 945 894,21 ABD dolarıdır. 
5. İlk ve ortaöğretimde 53 Bilgisayar Deneme Okulunda laboratuvar kurulması için 21, idarî 

hizmetlere 1 bilgisayar, bunların yazılım, donanım ve eğitim hizmetlerinin satın alınması için 
27.9.1994 tarihinde basma, halka ve katılan firmaların temsilcilerine açık olarak uluslararası ihale 
yapılmıştır. 

Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen projelerin uluslararası satınalmaları, bankaya üye tüm 
ülke firmalarına açıktır. İhaleler Dünya Bankasının satmalına esas ve usullerine göre yapılmakta
dır. Ancak, Dünya Bankası ile yapılan anlaşmada yerli firmaların tercihi sözkonusu olup bunların 
% 15 oranında gözetileceği açıkça belirlenmiştir. 
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6. Yukarıda açıklanan ihalenin teknik değerlendirilmesi yapılmaktadır. 53 okulun bilgisa
yarla donanımının 1994-1995 öğretim yılının ikinci yansında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

7. Projenin maliyeti 177.2 milyon ABD Dolandır. Bunun 90.2 milyon ABD Dolan Dünya 
Bankası, 87 milyon TL ABD Doları Hükümetimiz katkısıdır. Bu projenin 141.9 milyon ABD Do
lan Bakanlığımız, geriye kalanı Yükseköğretim Kurulunca projede hedeflenen amaçlar doğrultu
sunda kullanılacaktır. 

Sağlanan kredinin faizi % 7,23 'dür. Geri ödeme 15 Ağustos 2006 yılına kadar her yılın 15 Şu
bat ve 15 Ağustosunda 3 760 000,15 Şubat 2007'de ise, 3 720 000 ABD Dolan olarak yapılacak
tır. 

8. Müfredat laboratuvar okullannda fizikî imkân sağlanması ve kapasite oluşturulması için 
2 000 000 ABD Dolan harcanmıştır. -

9. Proje anlaşmasında okul binası yapımı bulunmamaktadır. Müfredat laboratuvar ve bilgi
sayar deneme okullarındaki onarımlar için ödenek sıkıntısı sözkonusu değildir. 

10. Bu sorunun cevabı, linçi maddede verilmiştir. 
11. Millî Eğitim Geliştirme Projesi anlaşması 10 Temmuz 1990 tarih ve 20570 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanmıştır. 1991 yılının sonuna kadar gecikmeler olmuş ise de, 1992 yılı başından 
bugüne kadar yapılan çalışmalarla gecikmeler telafi edilmiştir. 

Bakanlığımız, projenin öngörülen sürede tamamlanması için gereken her türlü tedbiri almak
ta kararlıdır. Dolayısıyla, uluslararası platformlarda ülkemizin saygınlığı ve güvenirliği konusunda 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DİE Başkanının görevden alınmasına ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/5027) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru: İkinci Koalisyon Hükümetinin Başbakanı olarak bürokrat atama ve görevden alma usul

leriniz doğrusu dikkat çekicidir. Özellikle, çok iyi yetişmiş, fedakârca çalışmalarını sürdüren, tem
sil etmiş olduğu kuruma herhangi bir lekenin gelmemesine azamî gayreti gösteren ve de kamuoyu
nun takdirini kazanmış, nesli az bulunan bürokratların görevden alınması üzüntü vericidir. Bu ta
nıma uyan bürokratlarımızdan DİE Başkanı Sayın Orhan Güvenen'in aniden görevden alınması 
son örnek olarak gösterilebilir. 

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığınız döneminde hükümetin ilk aylarında yapılmış olan 
KİT zamlarının o ay ki enflasyon hesabına dahil edilmemesi yolunda Sayın Orhan Güvenen'e bir 
talepte bulundunuz mu? 

Şayet bu talebiniz olmuş ise, bu talebinizi ve tutturmak istediğiniz enflasyon hedefini tuttura
mayacağınızı anladığınız ve Sayın Orhan Güvenen'le bu durumu sansürlemeyeceğinizden dolayı 
mı görevden alma gereği duydunuz? 
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Aynca, sizce Sayın Orhan Güvenen başarısız mıydı? 
Kamuoyunun takdirine mazhar olmuş, nesli az bulunan bu tür bürokratların tırpanlanmasına 

daha ne zamana kadar devam edilecektir? 
T.C 

Devlet Bakanlığı 2.12.1994 
Sayı: B.02.0.003/2-1/01243 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
a) TBMM Başkanlığının 26.9.1994 gün ve GNS/7/5027-11075/41673 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığı (Sn. Daçe)nın 18.10.1994 gün ve 6.0/2-2290 sayılı yazısı. 
Bilecik Mv. Sn. Mehmet Seven'in Sn. Başbakanımıza yönelttiği "Devlet İstatistik Enstitüsü 

verileri Hk." ilgi (a) ekindeki yazılı soru önergesi Bakanlığım tarafından cevaplandırılmak üzere il
gi (b) yazı ile intikal ettirilmiştir. 

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

Dr. Yıldırım Aktuna 
Devlet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 

Çağdaş kamu yönetimlerinde ülkede var veya yok olanın gerçeklere dayanılarak bilinmesinin 
temel göstergesi sayılardır. Bu sayılar yine çağdaş kamu yönetimlerde kısa, orta ve uzun vadeli 
plan ve programlann yapılmasında ve uygulamaya konmasında temel baz değerlidir. Bu sayılann 
gerçeklere dayanmaması ileriye yönelik bütün çalışmaların bir değer ifade etmemesine neden olur 
ki bu anlayış özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik rejimlerin ve yönetimlerinin kabullenemeyeceği 
bir tutumdur. Bir çeşit kendi kendini aldatmadır.. 

Bu nedenlerle gerçekçi baz değerleri saptamakta görevli ve yükümlü bulunan teknik bir kuru
luş olan Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsüne Hükümetimizce Ürettikleri verilerin en küçük sa
yısına dahi bir müdahale yansıtılmamıştır. 

Dünyada haklı olarak bir üne sahip bu kamu kuruluşumuzun çeşitli konularda yayınladığı ba
sılı eserler, haber bültenleri incelendiğinde bu ünün nereden kaynaklandığı açık ve seçik anlaşıl
maktadır. 

Başarılı olan bürokratlar ya görevlerine devam ederler, ya da üst bir görev ile ödüllendirilir. 
Hiç bir ciddî yönetim başarılı bir bürokratını tırpanlayarak kendi bindiği dalı kesmemiştir. Hükü
metimizin de yönetim mantığı budur. 

Enstitünün başında bulunan Prof. Dr. Orhan Güvenen bu görevi 1988 yılından beri sürdürmek
tedir. Kurumun çağdaşlaşmasında büyük katkısı olmuştur. Başarılı bir bürokrat ve bilim adamıdır. 
Aynca temsil ettiği Ana Bilim Dalında dünyaca tanınmış bir otoritedir. Kendisine T.C. Büyükelçi
si unvanı verilerek onurlandırılmış ekonomik işbirliği ve gelişme teşkilatı nezline Türkiye daimi 
temsilciliğine atanmıştır. 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terör olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5035) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Hükümetiniz döneminde iddialarınızın aksine terör artmıştır. Okulların açıldığı gün 6 öğret
men öldürülmüş, Sivas'ta vatandaşlarımız aynı gün katledilmiştir. 

Soru 1. Ellinci Hükümetiniz döneminde kaç terör olayı olmuş, kaç terörist, kaç vatandaş, kaç 
güvenlik görevlisi ve kaç korucu hayatını kaybetmiştir? 

Soru 2. Şu anda kaç okul kapalıdır? Birinci Koalisyon Hükümeti kaç okul kapalı olarak devir 
almış, kaç okul kapalı olarak sizin hükümetinize bırakmıştır? 

Sizin döneminizde kaç okul kapanmış, kaç okul yakılmıştır? 
Soru 3. Her iki Koalisyon Hükümetleriniz döneminde kaç köy boşaltılmıştır? Boşaltılan köy

lerin halkından kaç kişiye, kaç köye devlet konut sağlamıştır? Boşaltılan köylerin halkına başka ne 
gibi yardım yapılmıştır? 

• T . C . '•' 

içişleri Bakanlığı 29.11.1994 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara 
HRK : 7504-1292-94/ASYŞ.Ş.ŞlK.( 10956) 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Devlet Bakanlığının 18.10.1994 gün ve B.02.0.006.0/2.02286 sayılı yazısı. 
istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ellinci hükümet döneminde kaç terör olayının 

meydana geldiği, kaç okulun kapalı olduğu ve'kaç köy boşaltıldığı konularını içeren soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 30.11.1991*04.07.1993 tarihleri ile 05.07.1993-25.10.1994 tarihleri arasında meydana ge
len terör olaylannda ele geçen terörist miktarı, şehit olan güvenlik güçleri ve hayatını kaybeden va
tandaşların miktarını gösterir çizelge EK-A'da sunulmuştur. 

2. Aym dönemler içerisinde boşaltılan köy sayısı, kapalı okul sayısı, yakılan okul sayısı ve 
konut yardımı yapılan aile miktarlarını gösterir çizelge EK-B'de sunulmuştur. Bilgilerinize arz ede
rim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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EK-A 
Şehit Olan Güvenlik Güçleri, Hayatını Kaybeden Vatandaş ve Ele Geçen Terörist Miktarı 

30.11.1991-04.07.1993 05.07.1993-25.10.1994 Genel 

Olay Sayısı 
Ele geçen terörist 
Ölen vatandaş 
Şehit olan güvenlik 
görevlisi 

tarihleri arasında 

2 268 
2 421 

757 

790 (143'ü GKK.) 

tarihleri arasında 

5 525 
6 390 
1 676 

1 505 (384'ü GKK) 

toplam 

7793 
8811 
2 433 

2 295 

EK-B 
Boşaltılan Köy, Kapalı Okul, Yakılan Okul ve Konut Yardımı Yapılan Aile Miktarı 

Boşaltılan Konut yardımı Kapalı Yakılan 
Sıra köy ve yapılan okul okul 
No 

1. 

2. 

3. 

Y E R 

Hassas ve 
mücavir iller 
Hassas ve 
mücavir iller 
OHAL bölgesi 

T A R İ H 

01.12:1991 
05.07.1993 

05.07.1993 
20.10.1994 

01.12.1991 
20.10.1994 

mezra sayısı 

26 

79 

2 010 
(D.Bakır'da 

aile miktarı 

5 

4 

2415 

sayısı 

1013 

771 

3 426 

sayısı 

17 

75 

. 100 

500 konut ' . -
yapımı devam 
etmektedir.) 

TOPLAM 2 115 2424 5 210 192 
6. -İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'in, İstanbul'un çöp sorununa ilişkin Başbakandan 

sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5040) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede-

Saygılanmla. 
Elaaddin Elmas 

İstanbul 
Belediye seçimleri sırasında propagandanızın başlangıç noktalarından olan İstanbul'un çöple

rinin gelişigüzel stoklandığı çöplük yerlerinin durumu hepimizin malumlarıdır. Felaketlere yol 
açan bu yerlerle ilgili olarak, 

1. Ne gibi tedbirler üretilmiştir. 
2. Kısa zamanda bu yerlerle ilgili çalışmalar başlatılacak mıdır? 
3. Bu yerler üzerinde yaşayan insanlarımızı korumaya matuf projeleriniz var mıdır? 

A. Bu insanlarımıza başka yerleşim yerlerinde ikamet sağlamayı düşünüyor musunuz? 
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... ' T.C. 
İçişleri Bakanlığı 5.12.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/2016 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Elaaddin Elmas'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.9.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5040-11103/41765 
sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'in Sayın Başbakan'a tevcih ettiği, Sayın Başbakan'm da 
önergenin Devlet Bakam Sayın Bekir Sami Daçe'nin koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını ten
sip buyurdukları ve Bakanlığıma intikal eden "İstanbul'un çöp sorunlarına ilişkin" yazılı soru öner
gesiyle ilgili olarak Valilik vasıtasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgi
lerden : 

İstanbul'da yaşayan 10 milyon kişinin ürettiği çöp sorunlarına çözüm getirmek amacıyla plan
lanan ve 23.6.1992 tarihinde ihalesi yapılan "Katı Atık Projesi"nin inşaatına 14.10.1994 tarihinde 
başlanıldığı, 1995 Haziranında bitirilerek işletmeye açılmasının planlandığı, 

Bu proje kapsamında Anadolu ve Rumeli yakalarında olmak üzere iki adet çöp depolama ala
nı, bir adet hastane atıkları yakma tesisi ve sekiz adet çöp aktarma istasyonunun bulunduğu, aktar
ma istasyonlarından beşinin Rumeli, üçünün Anadolu yakasında olduğu ve inşaatlarının devam et
tiği, 

Projenin faaliyete geçmesinden sonra, kaynağında toplanan günlük çöplerin Önce en yakın 
transfer istasyonlarına taşınacağı, sıkıştırıldıktan sonra tırlarla depolama alanlanna nakledileceği 
bu imha alanlarının her türlü geçirimsizliğinin sağlanacağı, gerek çöp suyu ve gerekse yağmur su
yu drenaj sistemi inşa edileceği, bu sistemle toplanan atık sulann arıtma tesislerinden geçirildikten 
sonra zararsız olarak doğaya verileceği, ayrıca gaz toplama bacalan ve şebekesi ile sağlıklı bir şe
kilde toplanacak olan çöpün ürettiği metan gazından elektrik üretileceği, 

Hijyenik dolgu gereği olarak günlük gelen çöpün üzeri toprakla örtüleceğinden çevreye koku 
vb. gibi sağlıksız etkilerinin de önlenmiş olacağı, , 

Halihazırda Ümraniye, Kemerburgaz çöplüklerinin rehabilitasyon projelerinin belediyece yap-
tınldığı, Halkalı Çöplüğünün rehabilitasyon projesinin de Çevre Bakanlığınca hazırlanmakta oldu
ğu, anılan projenin 1995 yılında işletmeye açılmasından sonra mevcut açık çöplüklere çöp dökü
münün durdurulacağı, 

Açık çöp döküm sahalarının kapatılıp rehabilitasyon yapılmasıyla, buralarda yaşayan insanla
ra ve çevreye verdikleri her türlü olumsuz etkilerin de ortadan kalkacağı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Katranlı Köyünün sağlıkevi ihti
yacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in yazılı cevabı (7/5164) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 5.9.1994 

ZekiÜnal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Katranlı Köyü Sağlıkevine ne zaman kavuşturulacaktır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3337 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5164-11300/42152 sayılı yazıları. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Ermenek-Katranlı Köyünün Sağ-

lıkevi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
' Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek'e bağlı Katranlı Köyünün sağlı-
kcvi ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Soru : "Karaman-Ermenek ilçesi Katranlı Köyü Sağlıkevine ne zaman kavuşturulacaktır?" 
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka

nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Durumu, ilgili mevzuat ve kriterlere göre değerlendirilmiş olan Katranlı Köyümüze sağlıkevi 
açılması planlanmıştır. Hizmet binasının inşaası ise, gelecek yıllar Yatırım Programlarına dahil edi
lecek olup; Bütçe imkânları çerçevesinde yapımının gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Sarıvadi Köyünün sağlıkevi ihti
yacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/5165) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 6.9.1994 

ZekiÜnal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Sarıvadi Köyü Sağlıkevine ne zaman kavuşturulacaktır? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Say/: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3342 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.10,1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5165-11301/42153 sayılı yazılan. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Ermenek-Sarıvadi Köyünün Sağ-

lıkevi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek'e bağlı Sarıvadi Köyünün Sağlı
kevi ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Ermenek ilçesi Sarıvadi Köyü Sağlıkevine ne zaman kavuşturulacaktır? 
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka

nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama'7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. / 

Durumu, ilgili mevzuat ve kriterlere göre değerlendirilmiş olan Sarıvadi Köyümüze sağlıkevi 
açılması planlanmıştır. Hizmet binasının inşaası da, gelecek yıllar yatırım programlarına dahil edi
lecek olup; Bütçe imkânları çerçevesinde yapımının gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

9. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesinin bazı köylerine ortak hiz
met verecek bir sağlık ocağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in yazılı ce
vabı (715167) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 6.9.1994 
Zeki Ünal 
Karaman 

Uygun bir yere, Karaman-Ermenek ilçesi, Üçbölük, Yaylapazarı, İkizçınar, Çatalbadem ve 
Olukpınar'a ortak hizmet götürecek olan bir sağlık ocağı yapılması konusunda Bakanlığınızda yü
rütülmekte olan bir çalışma var midir? 

' T.C. '.' 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği t 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3335 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5167-11303/42155 sayılı yazıları. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Ermenek İlçesine bağlı bazı köy
lerin Sağlık Ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakam 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek İlçesine bağlı bazı köylerin Sağ

lık Ocağı ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 
Soru : "Uygun bir yere, Karaman-Ermenek ilçesi, Üçbölük, Yaylapazan, tkizçınar, Çatalba-

dem ve Olukpınar'a ortak hizmet götürecek olan bir sağlık ocağı yapılması konusunda Bakanlığı
nızda yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanun'da ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre, Üçbölük Köyünün nüfusu 964'dür. Bu Köyümüze bağ
lanabilecek diğer köylerimizle birlikte toplam nüfusun sağlık ocağı planlamasına esas alınan kriter 
olan (5 000)'den az olması sebebiyle, durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip de
ğerlendirilmiş olan, ancak nüfusu, yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adıgeçen köylerimize bu 
haliyle sağlık ocağı açılması mümkün görülememektedir. Bu konuda, Karaman Valiliğinin herhan
gi bir talebi de bulunmamaktadır. 

10. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Yaylapazarı Köyünün sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/5168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 6.9.1994 
. Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman-Ermenek ilçesi Yaylapazan Köyünde haftada iki gün pazar kurulmaktadır. Civar 

köy ve beldelerin dışında Mersin ilçelerinden de gelen vatandaşlarla kalabalık 20 bin kişiyi bul
makta ve bu durumda bir sağlık ocağına ihtiyaç duyulmaktadır. 

. İlgili mevzuat ve kriterler 276 nüfuslu bir köye sağlık ocağı'açılmasını engellediğine göre, söz-
konusu özel şartlar nedeniyle Yaylapazar Köyüne bir sağlık ocağı hizmet binası yapılıp yapılma
ması konusunda Bakanlığınızca ne düşünülmektedir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3338 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• İlgi: 20.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5168-11304/42156 sayılı yazılan. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Ermenek-Yaylapazan Köyünün 
Sağlık Ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek-Yaylapazan Köyünün sağlık 

ocağı ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 
Soru : "Karaman-Ermenek ilçesi Yaylapazarı köyünde haftada iki gün pazar kurulmaktadır. 

Civar köy ve beldelerin dışında Mersin ilçelerinden de gelen vatandaşlarla kalabalık 20 bin kişiyi 
bulmakta ve bu durumda bir sağlık ocağına ihtiyaç duyulmaktadır. 

ilgili mevzuat ve kriterler 276 nüfuslu bir köye sağlık ocağı açılmasını engellediğine göre, söz-
konusu özel şartlar nedeniyle Yaylapazarı Köyüne bir sağlık ocağı hizmet binası yapılıp yapılma
ması konusunda Bakanlığınızca ne düşünülmektedir." 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin ikinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre; yerleşik nüfusu (276) olan ve halen Kazancı Sağlık Oca
ğına bağlı Ikizçınar Sağlıkevinden hizmet alan Yaylapazarı Köyümüzün durumu, ilgili mevzuat ve 
kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla birlikte; nüfusu, yukarıda belirtilen kri
terlere uymayan adıgeçen Köyümüze bu haliyle sağlık ocağı planlanması mümkün olmamıştır. Zi
ra, Sağlık Ocağı planlanmalarında nüfus kriteri olarak, yerleşik nüfus esas alınmaktadır. Bunun ya
nında, geçici nüfus yoğunluklarından dolayı, belirli günlerde daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç 
duyulması halinde, ilgili il Sağlık Müdürlüklerince seyyar hizmet verilmesi gibi gerekli tedbirlerin 
alınabileceği de tabiîdir. 

11.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek Balgusan Köyünün sağlıkevi ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5169) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 8.9.1994 
Zeki Ünal 
Karaman 

Önemli yerleşim birimlerine uzak olan Karaman-Ermenek-Balgusan Köyüne sağlıkevi yapıl
ması konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı ' 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3336 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 20.10.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5169-11305/42157 sayılı yazıları. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Ermenek-Balgusan Köyünün 
Sağlıkevi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
, Sağlık Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermcnck'e bağlı Balgusan Köyünün sağ

lıkevi ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru: "Önemli yerleşim birimlerine uzak olan Karaman-Ermenek-Balgusan köyüne sağlıkevi 
yapılması konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimiz ise, mahallinden talep 
gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Durumu, ilgili mevzuat ve kriterlere göre değerlendirilmiş olan Balgusan Köyümüze sağlıke
vi açılması planlanmıştır. Hizmet binasının inşaası da, gelecek yıllar Yatırım Programlarına dahil 
edilecek olup; Bütçe imkânları çerçevesinde de yapımının gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Olukpınar Köyü sağlıkevi ihtiya
cına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'm yazılı cevabı (7/5170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 14.9.1994 

Zeki Ünal 
Karaman 

îlçe merkezine 35 km. uzaklıkta olan Karaman-Ermenek ilçesi Olukpınar Köyü ne zaman sağ-
lıkevine kavuşturulacaktır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00,9239/3343 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5170-11306/42158 sayılı yazıları. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Ermenek-Olukpınar Köyünün 

Sağlıkevi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
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Karaman Milletvekieli Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek'e bağlı Olukpınar Köyünün 
sağlıkevi ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Soru : "İlçe merkezine 35 km. uzaklıkta olan Karaman-Ermenek ilçesi Olukpınar Köyü ne za
man sağlıkevine kavuşturulacaktır?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 
7 000) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte 
herhangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimiz ise, mahallinden 
talep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Durumu, ilgili mevzuat ve kriterlere göre değerlendirilmiş olan Olukpınar Köyümüze sağlıke
vi açılması planlanmıştır. Hizmet binasının inşaası da, gelecek yıllar yatırım programlanna dahil 
edilecek olup; Bütçe imkânları çerçevesinde yapımının gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

13. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler-Çevrekavak-Civandere-Orta-
köy ve Civler köylerinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in ya
zılı cevabı(7/5171) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 8.9.1994 

Zeki Ünal 
Karaman 

Nüfus toplamları 5 000 üzerinde olan Karaman-Sanveliler ilçesi Çevrekavak, Civandere, Or-
taköy ve Civler köylerinin ortaklaşa faydalanabilecekleri bir sağlık ocağının yapımı konusunda Ba
kanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3334 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.10.1994 tarih ve A.Oj.O.GNS.0.10.00.02-7/5171-11307/42159 sayılı yazıları. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Sanveliler İlçesine bağlı bazı 
köylerin Sağlık Ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Sarıveliler İlçesine bağlı bazı köylerin 
sağlık ocağı ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Soru : "Nüfus toplamları 5 000 üzerinde olan Karaman-Sarıveliler İlçesi Çevrekavak, Civan-
dere, Ortaköy ve Civler köylerinin ortaklaşa faydalanabilecekleri bir sağlık ocağının yapımı konu
sunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre; sağlıkevi planlanan ve bir ebe ile halen hizmet veren Civ
ler Köyünün nüfusu (1 473), Civanderc Köyünün nüfusu (481), Ortaköy'ün nüfusu (469) ve bölge 
haritasının tedkikinden mahalle konumunda olduğu anlaşılan Çevrekavak'ın nüfusu (355) 'dir. 
Köylerimizin toplama nüfusu sağlık ocağı planlamasına esas alman kriter olan (5 000)'den az ol
ması sebebiyle durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olan ve 
fakat nüfusu, yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adıgeçen köylerimize bu haliyle sağlık ocağı 
açılması mümkün görülememektedir. Bu konuda, Karaman Valiliğinin herhangi bir talebi de bu
lunmamaktadır. 

14. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yaptırılan tu
ristik otelin Sağlık Bakanlığınca satın alınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan 
Baran'in yazılı cevabı (7/5193) 

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

reğini say gılanmla arz ederim. 26.9.1994 
Ahmet Kabil 

Rize 
Rize İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan ve halen inşaatı devam eden 3 yıl

dızlı turistik otelin Bakanlığınızca satın alınması talebi İl Genel Meclisinde tartışılmış ve satışla il
gili Rize İl Genel Meclisinin 2.2.1994 tarih ve 33 sayılı karan Bakanlığınıza bildirilmişti. 

Ancak daha sonra bedelle ilgili değişik tarihlerde talebinize uygun değişik bedeller bildirilme
sine rağmen Bakanlığınızdan kesin bir cevap alınamamıştır. 

Satın alınması halinde hastaneye dönüşmesi için binada büyük bir tadilat yapılması gerekece
ğinden, talebinizde bugüne kadar binada hiçbir çalışma yapılmamıştır. Kalorifer ve sıhhi tesisatlar 
çürümeye terk edilmiş, Kalkınma Bankasından alman 5 milyar 400 milyonun bugün 25 milyarı 
geçtiği görülmektedir. 

Binadaki her türlü tesisatın çürümesini önlemek, bugüne kadar yapılan yatırımları atıl durum
dan kurtarmak için ne yapılacağına biran önce karar vermek gerektiği kanaatindeyim. 

Soru 1. Rize İl Özel İdaresince 4 179 m2 arsa üzerinde deniz kenarında yapımı devam eden ve 
% 85 bitmiş durumda olan Uç Yıldızlı otel, tadil edilerek Yüksek İhtisas Hastanesi yapılmak üzere 
satın alınacaktır? 
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Soru 2. 1990 yılında Rize Hükümet Konağına 1 700 m. mevcut hastaneye 1 400 m. mesafe
de Hayrat Mevkiinde hastane yeri alınmış ve daha sonra keşif ve projeleri yapılmış olan bu yerde 
modern bir devlet hastanesinin yapılması daha uygun değil midir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı:B.10.0,HKM.0.00.00.00-9239/3341 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.10.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5193-11341/42254 sayılı yazılan. 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından, Rize İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yap-
tınlan otelin Bakanlığımızca satın alınması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. -

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in Rize îl Özel İdare Müdürlüğünce yaptınİan otelin Bakanlı
ğımızca satın alınacağı iddiası ile alakalı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru 1. "Rize İl Özel İdaresince 4 170 m2 arsa üzerinde deniz kenannda yapımı devam eden 
ve % 85 bitmiş durumda olan 3 yıldızlı otel tâdil edilerek Yüksek İhtisas Hastanesi yapılmak üze
re satın alınacak mı?" 

Cevap 1. Rize İl Özel İdaresince otel olarak kullanılmak üzere inşaasına başlanan binanın, sa
tın alınarak Rize ve çevre illere hizmet verecek şekilde Yüksek İhtisas Hastanesine dönüştürülme
si düşünülmüş ise de; bu maksatla Bakanlığımızın teknik elemanlannca yapılan araştırma ye ince
lemeler neticesinde tanzim olunan 8.9.1994 tarihli Raporda: "Binanın, hastane olarak kullanımına 
fiziksel olarak uygun bulunmadığı ve bu maksatla yapılacak değişikliklerin maliyetinin de çok yük
sek olacağı" belirtildiğinden ve dolayısı ile, sözkonusu binanın yataklı tedavi kururriuna dönüştü
rülmesi hizmetin gerekleri ve kamu yararı açısından uygun bulunamadığından; satınalınmaması, 
11.10.1994 tarih ve 7816 sayılı Makam Onayı ile kararlaştırılmış ve satınalma işinden vazgeçilmiş
tir. 

Soru 2. "1990 yılında Rize Hükümet Konacağına 1 700 m. mevcut hastaneye 1 400 m. mesa
fede Hayrat Mevkiinde hastane yeri alınmış ve daha sonra keşif ve projeleri yapılmış olan bu yer
de modern bir devlet hastanesinin yapılması daha uygun değil midir? 

Cevap 2. Rize ilimizde yeni bir hastane yapımı, Bakanlığımız tarafından halen planlanmış de
ğildir. Bütçe imkânları ve yörenin mevcut ve ileride doğacak muhtemel ihtiyaçları çerçevesinde, 
adıgeçen ilimize yeni bir histane yapımının ileriki yıllar yatırım programlarına alınması değerlen
dirilecektir. 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki sağlık ocakla
rına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5219) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki birçok sağlık ocağının kapalı olduğu ve mevcut 
sağlık ocaklarının ise yeterli ölçüde sağlık hizmetlerini veremediği yolunda bilgiler gelmekte. 

Halihazırda her iki bölgemizde faal durumda bulunan sağlık ocağı adedi nedir? Kaç tane sağ-
lık ocağı kapalı durumdadır? Kapatılan sağlık ocaklarının kapatılma nedeni nedir? Aynca, mevcut 
sağlık ocaklarının doktor, hemşire, ebe hemşire ve diğer tüm personelleri ile birlikte sıhhi araç ve 
gereçleri yeterli midir? Yeterli hizmeti veremeyen sağlık ocaklannı daha etkin, daha aktif kılmak 
için ne gibi çalışmalannız mevcut? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3340 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5 219-11416/42433 sayılı yazılan. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından,-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin
deki sağlık ocakları ile ilgili olarak veriyen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sağlık 

ocakları ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 
Soru : "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki birçok sağlık ocağının kapalı olduğu ve mevcut 

sağlık ocaklannın ise yeterli ölçüde sağlık hizmetlerini veremediği yolunda bilgiler gelmekte. 
Halihazırda her iki bölgemizde faal durumda bulunan sağlık ocağı adedi nedir? Kaç tane sağ

lık ocağı kapalı durumdadır? Ayrıca, mevcut sağlık ocaklarının doktor, hemşire ve diğer tüm per
sonelleri ile birlikte sıhhi araç ve gereçleri yeterli midir? Yeterli hizmet veremeyen sağlık ocakla
nnı daha etkin, daha aktif kılmak için ne gibi çalışmalarınız mevcut?" 

Cevaplar : Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunan 22 ilimizde toplam 970 adet 
sağlık ocağı planlanmış olup, bunlardan 829'u için yatırım, kira, hibe ve benzeri yollar ile bina te
min edilmiş ve bu sağlık ocaklarımız hizmete açılmıştır. Geriye kalan planlanmış 141 sağlık ocağı 
için de bina teminine çalışılmaktadır. Bina temimini müteakiben, bu sağlık ocaklarımızın da hiz
mete açılması mümkün olacaktır. 

Sağlık kuruluşlarımızın, ihtiyaç duyulan personelin istihdamında ortaya çıkan ve çeşitli sebep
lere bağlı olan bazı imkânsızlıklardan dolayı, istenilen şekil ve Ölçüde faaliyette bulunamamaları 
gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak, bu gibi durumlar devamlı olmayıp, anzî ni
teliktedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde hizmet vermekte olan sağlık ocaklarımız için 
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de bu gibi durumlar zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. Adları geçen bölgelerimizin içinde bu
lunduğu şartlara bağlı olarak, bu bölgelerimizdeki illerden alınan son bilgilere göre; 85 sağlık oca
ğımızda personel istihdamında karşılaşılan güçlükler sebebiyle ve 4 sağlık ocağımızda da binala
rından kaynaklanan sebeplerden dolayı geçici olarak istenilen şekilde hizmet verilememektedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde çalışan sağlık personelinin iller bazında dağılı
mını gösteren listeler ilişikte sunulmuştur. Pratisyen tabip ihtiyacı bulunan sağlık ocaklarımızın ih
tiyaçları da, 2514 sayılı Kanun mucibince yapılan hekim atamalarında giderilmeye çalışılmaktadır. 
Bu çerçevede 1.8.1994 ila 1.11.1994 tarihleri arasında bu bölgelerimize 628 pratisyen hekim ata
ması yapılmıştır. Diğer yardımcı sağlık personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalarda 
devam etmektedir. Kadro temin edildiği takdirde, çoğunluğu bu bölgelerimize olmak üzere toplam 
16 812 yardımcı sağlık personelinin ataması yapılabilecektir. 

Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde görev yapmayı teşvik etmek maksadıy
la, bu bölgelerimizde çalışan sağlık personelinin malî ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler 
sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bu konudaki hazırlanan Kanun Taslağı TBMM 
Genel Kurulu gündemindedir. Personel istihdamında karşılaşılan sıkıntılar giderilerek, hizmet 
maksadına uygun çalışamayan" sağlık ocaklarımızın hizmet verir hale getirilmesine çalışılacaktır. 

Diğer taraftan, adıgeçen bölgelerimizde hizmet veren sağlık ocaklarımız araç, gereç ve malze
me yönünden çeşitli projeler adı altında sürekli olarak takviye edilmekte, dolayısıyla bu yönde bü
yük bir sıkıntı çekilmemektedir. Bütçe imkânlan ve yatırım programlan çerçevesinde bahsedilen 
bölgelerimize yerilen sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ede
cektir. 
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİNDEKİ 
PRATİSYEN HEKİM DURUMU 

İLİN ADL 
ADIYAMAN 
AĞRI 
ARDAHAN 
BATMAN 
BAYBURT 
BİNGÖL 
BİTLİS 
DİYARBAKIR 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
HAKKARİ 
İĞDIR 
KARS 
MALATYA 
MARDİN 
MUŞ 
SİİRT 
ŞANLIURFA 
ŞIRNAK 
TUNCELİ 
VAN 

TOPLAM 

Standar t 
112 
78 
64 
70 
39 
79 
87 
155 
143 • 
101 
189 
207 
49 
42 
90 
156 
125 
119 
79 
162 
62 
51 
131 

Çalışan 
177 
49 
59 
43 
53 
59 
84 

217 
247 
119 
219 
296 
51 
49 
77 

255 
110 
95 
68 
178 
53 
54 
111 ' 

ihtiyaç/Fazlası 
65 
-29 
-5 

-27 
14 

-20 
-3 
62 
104 
18 
30 
89 
2 
7 

-13 
99 
-15 
-24 '. 
-11 
16 
-9 
3 

-20 

2390 2723 333 
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TÜRKİYE GENELİNDE EBELERİN STANDART DURUMU 
İLLER 

ADİYAMAN 
AĞRI 
BİNGÖL 
BİTLİS 
DİYARBAKIR 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
HAKKARİ 
KARS 
MALATYA 
MARDİN 
MUŞ 
SİİRT 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
VAN 
BAYBURT 
BATMAN 
ŞIRNAK 
ARDAHAN 
İĞDIR 
[TOPLAM 

STAN 
338 
323 
209 
436 
600 
446 
284 
679 
597 
117 
317 
620 
396 
352 
231 
175 
536 
371 
115 
245 
149 
185 
122 

7843 

ÇAL I 
-.257 

i 1 0 5 •'•'• 

87 " . 
72 I 
397 | 

I ' 3 7 2 
| 130 
| 335 
I 353 

54 
206 
497 
158 
126 
78 
186 
224 
224 
46 
99 
44 
91. 
117 

4258 g 
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TÜRKİYE GENELİNDE HEMŞİRELERİN STANDART DURUMU 
İLLER 

ADIYAMAN 
AĞRI 
BİNGÖL 
BİTLİS 
DİYARBAKIR 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
HAKKARİ 
KARS 
MALATYA 
MARDİN 
MUŞ 
SİİRT 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
VAN 
BAYBURT 
BATMAN 
ŞIRNAK 
ARDAHAN 
İĞDIR 
TOPLAM 

STANDART 

306 
179 
222 
183 

929 
346 
286 
885 
650 
91 

267 
605 
345 
268 
181 
90 

501 
609 
53 
116 

101 
124 
60 

7397 

ÇALIŞAN 

235 
91 
82 
86 

377 
287 
128 
368 

286 
48 
130 

489 
185 
86 
85 
107 

177 
193 
48 
77 

41 
64 
45 

3440 
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TÜRKİYE GENELİNDE ÇEVRE SAĞ.TEK.STANDART DURUMU 
İLLER 

ADIYAMAN 

AĞRI 

BİNGÖL 

BİTLİS 

DİYARBAKIR 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

GAZİANTEP 

HAKKARİ 

KARS 

MALATYA 

MARDİN 

MUŞ 

SİİRT 

TUNCELİ 

ŞANLIURFA 
VAN 
BAYBURT 

BATMAN 

ŞIRNAK 

ARDAHAN 

İĞDIR 

TOPLAM 

STANDART 

23 

5 

14 

15 

26 

44 

20 

38 

59 

4 

23 

38 

29 

32 

17 

11 

38 
39 

• • • 8 . 

17 

13 

12 

9 

513 

ÇALIŞAN 

19 
4 

9 

2 

87 

32 

4 

«51 
10 

24 

7 

55 

• 23 

17 

13 

37 

14 
16 
6 

10 

6 

2 

5 
453 
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TÜRKİYE GENELİNDE SAĞLIK MEMURU STANDART DURUMU 

İLLER 
ADIYAMAN 
AĞRI 
BİNGÖL 
BİTLİS 
DİYARBAKIR 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
HAKKARİ 
KARS 

MALATYA 
MARDİN 
MUŞ 

SİİRT 
TUNCELİ 

STAN 
67 
45 
43 

50 
98 
107 
63 
132 
149 
25 
63 
121 
85 . 
83 

45 

33 
ŞANLIURFA 101 
VAN 
BAYBURT 

BATMAN 
ŞIRNAK 

ARDAHAN 
İĞDIR 

TOPLAM 

98 
22 

44 
35 

36 
29 

1574 

ÇAL 

77 

72 
25 

y? 
88 
42 
27 

109 

112 
^ 

12£ 
81 
27 

63 
,16 

23 
82 
15 
35 
h0' 
18 

17 
12 

1185 
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16. - //ata.y Milletvekili Fuat Çay'ın, dışarıdan lise bitirmelerinde uygulanan yönteme ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5227) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Fuat Çay 
Hatay 

Eğitim bir toplum için en pahalı yatırımlardan bir tanesidir. Dolayısıyla alınan kararların bir 
plan, program çerçevesinde yapılması gerekir. Bu nedenle, dışardan bitirmeler genel liselerde, 
açıkögretim liselerine devredildiği halde meslek liselerinde serbest bırakılmasının nedenleri neler
dir? Bu uygulamaya niçin gerek duyulmuştur? 

Uygulamada öğrencilerden ders geçme için bağış adı altında yüklü paralar alındığı doğru mu
dur? Doğruysa takibat başlatılmış mıdır? 

Bu uygulama ile kuran kursu mezunlarını lise mezunu yapmak amaçlanmakta mıdır? 
T.C. 

- Millî Eğitim Bakanlığı 5.12.1994 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
. Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3102 

Konu: Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 20.10.1994 gün ve 7/5227-11434/42478 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın "Dışardan lise bitirmelerinde uygulanan yönteme iliş
kin" soru önergesi incelenmiştir. 

1992-1993 öğretim yılından itibaren Açıkögretim Lisesi faaliyete geçirilerek, genel liselerde 
dışardan bitirme uygulamasına son verilmiştin Ancak, ilk yıllarda radyo ve televizyondan yayın
lanması gereken ders programları ve öğrencilere ulaştırılması gereken ders notlarını hazırlayabil
mek için gerekli altyapının henüz oluşturulamaması sebebiyle, meslek liseleri Açıkögretim Lisesi 
kapsamına alınamamıştır. 

Okul dışından bitirme sınavına girenlerden bağış adı altında para talep edilmesi söz konusu de
ğildir. Bu konuda Bakanlığımıza ulaşmış bir şikâyet bulunmamaktadır. 

Kur'an Kursu mezunlarının lise mezunu olabilmeleri için, öncelikle ortaokulu bitirmeleri ge
rekmektedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
17. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez-Cumalı Köyünün sağlık ocağı ih

tiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/5249) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru: Bilecik ili merkez ilçeye bağlı Cumalı Köyünün ihtiyacı olan sağlık ocağının yapımı po
litik nedenlerle geciktirilmekte olduğu köy halkı tarafından söylenmektedir. Böyle bir şey söz ko
nusu mudur? 

Soru: Gerçekten politik sebeplerle sağlık ocağı yaptırılmıyorsa, köy halkının vebalini çekebi
lecek misiniz? 

Soru : Adı geçen köyümüzün sağlık ocağı ne zaman yapılacaktır? 
T.Ç. 

Sağlık Bakanlığı 5.12.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3339 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 20.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5249-11486/42612 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik-Merkez-Cumalı Köyünün sağlık 

ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Merkez-Cumalı Köyünün sağlık ocağı 
ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

"Soru : Bilecik ili merkez ilçeye bağlı Cumalı Köyünün ihtiyacı olan sağlık ocağının yapımı 
politik nedenlerle geciktirilmekte olduğu köy halkı tarafından söylenmektedir. $öyle bir şey söz 
konusu mudur?" 

"Soru : Gerçekten politik sebeplerle sağlık ocağı yaptırılmıyorsa, köy halkının vebalini çeke
bilecek misiniz?" 

"Soru : Adı geçen köyümüzün sağlık ocağı ne zaman yapılacaktır?" 
Cevaplar: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka: 

nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyelleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimiz ise, mahallinden talep 
gelmesi halinde, sağlıkcvi kurulabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre, Cumalı Köyünün nüfusu 371'dir. Bu Köyümüz, halen 
Yarhisar (İlyasbey) Sağlık Ocağı ile İlyasca Sağlıkevinden faydalanmaktadır. Durumu, ilgili mev
zuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu, yukarıda belirti-
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len kriterlere uymayan Cumalı Köyüne, bu haliyle sağlık ocağı veya sağlıkevi açılması mümkün 
görülememektedir. 

Sağlık kurum ve kuruluşlarının tesisinde, hizmet gerekleri, kamu yararı ve kamu kaynakları
nın rasyonel kullammı ile planlama ilkeleri geçerli olup; sağlık ocağı yapımının politik sebeplerle 
geciktirilmesi asla sözkonusu değildir. 

18. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Ankara-Merkez ve Balâ ilçesindeki öğretmen açığına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5317) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Dinçer 
Ankara 

Başkent Ankara'nın yakını köylerinde öğretmensizlik nedeniyle Millî Eğitimde sorunların ol
duğu basma yansımaktadır. Bu nedenle; 

Ankara İli Balâ İlçesinde mevcut okul sayısı ve bu okullarda görevli öğretmen sayısı ne ka
dardır? 

Balâ İlçesinde öğretmen açığı olan köyler hangileridir? 
Ankara merkez ve Balâ İlçesi merkezde depo tayin tutulan öğretmen sayısı ne kadardır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3104 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 3.11.1994 gün ve Kan.Kar. Md. 7/5317-11686/43280 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer'in, "Ankara-Merkez ve Balâ ilçesindeki öğretmen açı
ğına" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Balâ ilçesinde 62 ilkokul, 14 ilköğretim okulu ve lise mevcut olup, 188 öğretmen görev yap
maktadır. Standart kadroya göre toplam 100 öğretmene ihtiyaç vardır. Ayrıca Bahçe Karadalak, 
Eğribasan, Yaylaköy, Sırapınar okullarına atanan öğretmenler göreve başlamadıkları için okullar 
öğretime açılamamıştır. Önümüzdeki günlerde Bakanlığımızca yapılacak yeni öğretmen atamala
rında öncelikle göreve başlamayan öğretmenlerin yerlerine yeni öğretmen atamaları yapılarak, bu
ralardaki ihtiyaçlar giderilecektir. 

Ankara Merkez ve Balâ ilçesinde depo tayini öğretmen bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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19. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Aktaş Elektrik'in TEK ile yaptığı işletme hakkı devir söz
leşmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/5329) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Çay 
Hatay 

Danıştay'ın verdiği kararla Aktaş Elektrik'in TEK ile yaptığı işletme hakkı devir sözleşmesi 
iptal edilmiştir. Buna rağmen sözleşmesi iptal edilmiş olan bu şirket halen o bölgedeki abonelerle 
sözleşme yenilemektedir. 

Adı geçen şirketin sözleşme yenileme hakkı var mıdır? Yoksa neye dayanarak bunu yapmak
tadır? Danıştay'ın karanna rağmen bir kazanç değil midir? Öyle ise, bu şirket hakkında cezaî bir 
işlem yapılmış mıdır? Bölgedeki abonelerin durumu ne olacaktır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 5.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.0.APK.0.23-300-1924/14794 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7 Kasım 1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5329-11714/43342 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/5329 sayılı ya

zılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın 7/5329 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevaplan : 
Danıştay'ın verdiği kararla Aktaş Elektrik'in TEK ile yaptığı İşletme Hakkı Devir Sözleşme

si iptal edilmiştir. Buna rağmen sözleşmesi iptal edilmiş olan bu şirket halen o bölgedeki aboneler
le sözleşme yenilemektedir. 

Soru : Adı geçen şirketin sözleşme yenileme hakkı var mıdır? Yoksa neye dayanarak bunu 
yapmaktadır? Danıştayın karanna rağmen bu haksız bir kazanç değil midir? Öyle ise, bu şirket hak
kında cezaî bir işlem yapılmış mıdır? Bölgedeki abonelerin durumu ne olacaktır? 

Cevap : Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı 
ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 3096 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, elekt
rik ile ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş sermaye şirketlerinin Devlet Planlama Teşkilatının 
olumlu görüşü Bakanlığın önerisi ile önceden yönetmelikle belirlenmiş "Görev Belgeleri"nde Ba
kanlar Kurulu Kararı ile elektrik üretim iletim ve dağıtımı ile ticaretini yapmak üzere görevlendi
rilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 
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Bakanlık sözkonusu madde hükmüne dayanarak talepte bulunan Aktaş Elk. Tic. A.Ş.'nin 16 
ncı Görev Bölgesi olan istanbul îli Anadolu yakasında, Bakanlar Kurulunun 24.8.1989 tarih ve 
89/14393 sayılı karan ile görevli şirket olarak görevlendirilmesi uygun görülerek ilgili şirket ile 
24.11.1989 tarihinde görev verme sözleşmesi akdedilmiştir. 

Görev verme sözleşmesinin 11 inci maddesi B fıkrası uyarınca TEK ile Aktaş Elk. Tic. A.Ş. 
arasında 30.3.1990 tarihinde işletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Danıştay'ın iptal karan, işletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile ilgili olup, 30% sayılı Kanun ge
reği Bakanlıkla imzalanmış olan görev sözleşmesi halen yürürlükte bulunmaktadır, iptal edilen iş
letme Hakkı Devir Sözleşmesini, TEK; denetimden geçirmek üzere Danıştay'a göndermiştir. 
1.3.1994 tarih 3974 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ve anılan kanunun ek 5 inci maddesi ile, bah
se konu sözleşmelerin imtiyaz teşkil etmediği hüküm altına alınmıştır. Madde hükmüne istinaden 
Danıştay 1 inci Dairesi sözkonusu sözleşmenin incelenmesine gerek görmemiş ve 7.4.1994 tarihin
de TEK'na bu konudaki görüşünü bildirmiştir. Bilahara Anayasa Mahkemesi 3974 sayılı Kanunun 
yürürlüğüne 11.4.1994 tarihinde durdurma karan alıp, 3974 sayılı Kanun ile ilgili nihaî karar bu
güne kadar alınamamıştır. 

Şirketin abone ile ilgili olarak yaptığı işlemler 3096 sayılı Kanun, bağlı yönetmelik ve 
89/14393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Bakanlıkla şirket arasında akdedilen görev 
sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bu sözleşmenin "şirket müşteri ilişkileri"ni düzenleyen 12 nci maddesinde; şirket müşteriler
le olan münasebetlerin tanzimine dair Bakanlık tarafından yürürlüğe konmuş veya konacak yönet
meliklere aynen riayeti peşinen kabul edeceği, 13 üncü maddesinde ise, şirket enerjiyi en küçük 
müşteriye bile özel sözleşmelerle vereceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, 15 inci maddede, şirket bütün müşterilerine anza halleri hariç günün her saatinde 
elektrik enerjisi vermeye mecbur tutulmuştur. 

Bu nedenle; görev verme sözleşmesinin ilgili hükmüne dayanılarak hazırlanan ve Danıştay ka
ran ile iptal edilen işletme hakkı devir sözleşmesi yeniden gözden geçirilmiş ve Danıştay deneti
mine sunulması aşamasına gelinmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesinin 3974 sayılı Yasa hakkında 
yereceği karann neticesi beklenmektedir. 

Yukanda zikredilen sebeplerden dolayı, görev verme sözleşmesinin de yürürlükte olduğu dik
kate alındığında, adı geçen şirketin görev bölgesinde faaliyet göstermesinde bir sakınca görülme
mekte olup, şirketin haksız kazanç sağlaması veya hakkında cezaî bir işlem yapılması gibi bir hu
sus şimdilik söz konusu olmamaktadır. 

20. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, kayıp olduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5348) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de son yıllarda "faili meçhul cinayetler ve gözaltında kayıplar" hızla artmış, halkın 

güvenlik güçlerine ve giderek devlete olan güveni sarsılmıştır. Bu tür olaylar güvenlik kuvvetleri
nin içinde bazı sorumsuz kişilerin göstermiş olduğu zaaf değilse, devletin halka eziyet eden bir ku
rum olarak yönetme iddiasında olduğu ortaya çıkacaktır ki; devletin böyle bir yolla yönetme iddi
asında olabileceğini düşünmemekteyim. 

Bu sebeple; aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı ola
rak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.10.1994 

ibrahim Özdiş 
Adana 
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1. 1959 Tunceli doğumlu Kenan Bilgin adlı yurttaşın 12 Eylül 1994 gününden bu yana kayıp 
olduğu biliniyor. Bu kişinin akibeti hakkında şimdiye kadar bir inceleme yapılmış mıdır? 

2. Kayıp tarihinin "12 Eylül" olması bir raslantı mıdır? 
3. Kenan Bilgin hakkında şimdiye kadar bir gözaltı, soruşturma veya adlî bir incelemeye ih

tiyaç duyulmuş mudur? 

4. Kenan Bilgin'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görüldüğü söy
lentisi bulunmaktadır. Bu şahıs 12 Eylül 1994 tarihinden bu yana emniyet güçlerince gözaltına alın
mış mıdır? 

5. Bu tür esrarengiz kayıplar ve failî meçhul cinayetlerin önünün alınmasına yönelik bakanlı
ğınızın bir çalışması var mıdır? Varsa nelerdir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 5.12.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü • 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/311724 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 21.11.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5348-11763/43486 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş tarafıdan TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ce
vaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Önergede sözü edilen 1959 Tunceli doğumlu Kenan Bilgin adlı bir şahıs Ankara Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınmamıştır. 

Ayrıca, anılan Emniyet Müdürlüğü arşivlerinde ilişik kaydının bulunmadığı gibi aranan şahıs
lardan da olmadığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

21. - Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Fen Liseleri sınavının değerlendirilmesine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5 355) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Tınaz Titiz 

Ankara 

Soru : 1994 yılı Fen Liseleri sınavında, bir din dersi sorusunun üç matematik sorusuna eşde
ğer sayılacak şekilde, -sorularda değişiklik yapılmadan ve böylece dikkaüerden uzak tutularak-
ağırlıklandırma puanlarıyla oynanıldığı konusunda iddia edilmektedir. 

Bu konuda, Millî Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu ve basında yer alan bir açıklama oldu-
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ğunu ve "böyle bir şeyin söz konusu olmadığını" ifade eden cevabı tatminkâr bulmuyor ve ekteki 
iddianın geçiştirilemeyecek kadar net olduğunu düşünüyorum. 

Bu iddianın aynı şekilde ve istisnaları örnek olarak almayacak şekilde cevaplanmasını rica edi
yorum. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

.Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3103 

Konu: Som önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 21.11.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/5355-11786/43571 sa
yılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Tınaz Titiz'in "Fen Liseleri sınavının değerlendirilmesine 
ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1993-1994 öğretim yılında Fen Liseleri giriş sınavında sosyal grubu sorularının Matematik ve 
Fen grubu sorularından daha büyük bir oranda payı olduğu şeklindeki iddiaya katılmak mümkün 
değildir. 

Sınav kılavuzunun hazırlanmasında Bakanlığımızın ilgili tüm öğretim dairelerinin görüşü ve 
onayı alınmış olup kılavuz, öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi için sınav öncesi hizmete sunul
muştur. 

Bir öğrenci Matematik grubundan en çok 90.09667 puan alırken, din kültürü ahlak bilgisi ve 
sosyal grubundan en çok 77.33736 puan toplayabilmektedir. Dolayısıyla toplam standart puanda, 
Matematik Grubu puanımn Sosyal Grubu puanına göre daha büyük ağırlığı vardır. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

22. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy 'un, Afyon İncehisar'da bulunan tarihî köprülere 
ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş 'in yazılı cevabı (7/5384) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı Sayın Timurçin Savaş tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

• H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Afyon İli İscehisar İlçesi içinde eski Roma ve Bizanlılara ait tarihî köprüler vardır. Bu köprü 
sahipsizlikten dolayı kaybolmaya başlamıştır. Bu tarihî eserin koruma altına alınması ve etrafının 
park haline dönüştürülmesi için herhangi bir tetkik yaptırmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
Kültür Bakanlığı 6.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940/694 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 21.11.1994 gün ve Kan. Kar. Müd. 7/5384-11838/43754 sayılı 
yazısı. 

Afyon-lscehisar'da bulunan tarihî köprülere ilişkin Afyon Milletvekili Sayın Halil ibrahim 
Özsoy'un yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Timurçin Savaş 
Kültür Bakanı 

Afyon İli, İscehisar ilçesinde yeralan tarihî köprünün koruma altına alınması ve etrafının park 
haline dönüştürülmesi, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulunun 22.6.1992 gün ve 
1353 sayılı kararıyla II nci grup korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek, 
köprünün onarımı için onaylanan ve ilgili belediyesince hazırlatılan röleve projesine uygun olarak 
hazırlanacak restorasyon projesinin onaylanmak üzere ilgili Koruma Kuruluna iletilmesine karar 
verilmiştir. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 7.7.1993 gün ve 1692 sayılı 
kararlarıyla da iscehisar İlçe Merkezinde bulunan İscehisar Köprüsünün onarımının onaylanan res
torasyon projesine uygun olarak yapılabileceği ve onanm sonrası fotoğrafların Koruma Kuruluna 
iletilmesi hususu ifade olunmaktadır. , ' 

iscehisar Belediye Başkanlığının 12.5.1994 gün ve 94/182 sayılı Konya Koruma Kuruluna hi
taplı yazısında, Karayolları Konya Bölge Müdürlüğü ve İscehisar Belediyesince ortaklaşa maliye
tin karşılanması şeklinde köprü onanm ve restorasyonunun gerçekleştirilmekte olduğu belirtilmek
tedir. 

2863 sayılı Yasanın 15 inci maddesinin C fıkrasında, korunması gerekli taşınmaz kültür ve ta
biat varlıklarının koruma alanlan imar planında yol, otopark, yeşil sahaya rastlıyorsa bunlann be
lediyelerce kamulaştırılması hükmü yeralmaktadır. 

Bu çerçevede anılan köprünün etrafının park haline dönüştürülmesi hususunda da, ilgili bele
diyeden köprü etrafının çevre düzenleme planının hazırlattıralarak ilgili Koruma Kurulunda değer
lendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir. 

Sözkonusu köprünün ilgili belediyece hazırlanacak çevre düzenleme planıyla ilgili olarak Kül
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda alınacak karar doğrultusunda gerekli işlem yapılacak
tır. 

© 
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1 _ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk'ün, 775 Sayılı Gecekondu K'anununun 
37 ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 
inci maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

; 3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS'ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa 
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

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

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

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleı. 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12'arkadaşının,'kamu.kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alacttin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykır,ı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

8. — tzrnir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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. 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGöRÜŞMELER 

10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu per&o-
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. •— Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

15. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

16. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) . 

19. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
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almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

20̂  — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

21a — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

22. —: Ankara Milletvekili lj Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili ökikeş vŞendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

24. — İstanbul Millet vekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci* İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca l*ir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

26. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşbların ıeko-
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir.Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

27- — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

30. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sekıtörünün 
içinde bulunduğu dummu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı-' 
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

33. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uj'gulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişikin önergesi (10/56) 

35. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleıi uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

36. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilâç imalâtı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/58) 

37. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında Öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişikin önergesi (10/59) 

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 

— S — 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi ti Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

41. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

42. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

43. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddelen uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

44. — İstanbul Mii^vekiÜ Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarım ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

46. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa.-
mn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

47. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

6 ~ 
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48. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

49. — tzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
ili Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

51. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, orrnanla-
nmızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

53. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

54. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

56. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

— E — 
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57. — Antalya Milletvekili Deniz Baykıal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana 
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

59. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

60,— Manisa Milletvekili Tevfik Dikeır ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

61. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 'önergesi (10/93) 

62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

63 â — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgin* olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

64. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marııflu ve 12 arkadaşının, uygula
nan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

65. — Kahıramaıımaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın» 
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sonınlarm çözümü 
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için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97). 

66. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

67. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

68. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

69. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

70. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir. radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

72. — Çorum Milletvekili Muharrem §emsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

73. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

74. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
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yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

75. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

76. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli-
likaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

78. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

79. -— Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

80. — Çorum Milletvekili Muharrem Sermek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

Sİ. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

82. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmam 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

83. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 
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84. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

85. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

86. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/133) 

87. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

88. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldüıüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

90. — Ş/ırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 11 arkadaşının, Diyarbaku'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

91. — Diyarbakır Milletvekili M, Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/M8) 

92. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

93. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
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iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

94. __ Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi* 
ne bağlı Aitınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

95. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

96. — Van Milletvekili Remzi Kaırtol ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

97. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

98. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

99. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

100. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

101. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Sımak Cizre-Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

103. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K, E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
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soranlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

104. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın-Elmadağ 
ilçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

105. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

107. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

108. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

110. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına, İlişkin önergesi (10/157) 

111. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 

112. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir îvîeciis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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113. —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ye 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bitderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

119. —- Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

120. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav
gat Çay.ı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

121. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu v< 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal-
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tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

124. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,t ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

125.'— Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'dcki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 

126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

127. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

129. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazine'nin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

130. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdu
rulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması ge
reken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

131. — Bartm Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

132. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
sorunları araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafından 
Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-Çelik fabrikalarının 
zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dııllatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

136- — Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili 
olarak, ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

138. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 

139. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş.ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185) 

141. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu 
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Falbrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/49) 

143 — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı 
iddialarını araştırmak aamacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde 
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

146. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado-
luda bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103'üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi .(10/191) 

148.— İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

149. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

150. —"Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

151. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başba
kanın mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/196) 

152. — Çorum Milletvekili Muharrem germek ve 12 arkadaşının, siyasî partiler 
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197) 

153. —- Çorum Milletvekili Muharrem vŞemsek ve 12 arkadaşının* Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alınan kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50) 

154. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven vo 9 arkadaşının, Türkinvcst A.O.G. 
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ünoü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

155. — Bartın Milletvokili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 101 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200) 

156. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Dcmir-
Çelik A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili 
Eyüp Aşık'm Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basünın gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/202) 

158, — Ankara Milletvekili H. Ulııç Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nın Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşuta bağlamasına Hükümetin yeterli 
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 in
ci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51) 

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları ta
rafından kullanılan fon.kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

160. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52) 

161. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/53) . v 

162.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204) 

163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Söven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından 
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasaanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54) 

166. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı 'iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/207) 

167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 
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168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşımı
nın sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

169. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu 
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk' ve 
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacryla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis alış
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

170. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası 
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına Piş
kin önergesi (10/211) 

' 171'. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul -
Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/213) 

172. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 Arkadaşının, Doğu ye Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak hu^ur 
ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayj'sa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına ilişkin önergesli (10/214) 

173. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 16 Arkadaşının, Tunceli'de gü
venlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

174. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan'ın, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı 
'köylerin yakıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

175. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, İstanbul Fener 
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217) 
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*1; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandmlması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ukşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırıbnası Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5, istanbul Milletveküi Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi-
leyı bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

*8. —v İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na/da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

*11. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Bkşbakandan sözlü soru önergesi (6/374) • > 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

14. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkalmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*15. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
Tani ile Celal Talabani'ye- Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
atözlü soru önergesi (6/422) 

16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nm Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*17, — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

18. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) • 

19. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) • 

20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'ııın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

21. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

22. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı, yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 
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24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdüılüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/502) 

*25. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın lan 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*26. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

27. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Saflık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

28< —- Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk: ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketl-'.rin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/i'16) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından srzlü 
soru önergesi (6/519) 

33. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ili?kin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

*35. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

36. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'ııın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

37. — Bingöl MUletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl Sağlık Müdürî'iğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü sora önergesi (6/536) 
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38, — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TB;T'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

39. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*40. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/588) (1) 

41. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

43 .— Kocaeli Milletvekili Şevket' Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
ralından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

*44i — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'ım, günlük bir gazetede yer alan 
«T£K'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
%ouı önergesi (6/562) 

45. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım-
laıun «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

46. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

"'47. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
söıdü soru önergesi (6/719) (1) 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1; 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
sijaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) . 

. ' • • — 2 4 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

54. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı SağUk Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/722) (1) 

55. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*56. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bıka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/592) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*60. —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî işler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

61. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkammn ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

62. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id- ' 
diasına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 
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64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla-. 
rma ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz-< 
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*67. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*68. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/783) (1) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*70. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) . 

7İ. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,'SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

72. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele-
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*74. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, i. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lma ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka* 
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

"'75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (î) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilam yapılmayan 
iha'elere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

77. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

78. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

79. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

80. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

81. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
gaip işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

82. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık vo 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

83< — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*84. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

85. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

86. — Ankara Milleî'ekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

*87. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki îl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
ran olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü- soru öner
gesi (6/815) (1) 

*89. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 
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90. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

91. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

92. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sımak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) ,. 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakansndan sözlü soru 
önergesi (6/636) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som öner
gesi (6/638) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
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103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

105. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

107. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişki.! Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

108. —'• Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

110. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge,'! (6/834) (1) 

111. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

112. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

*114.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

115. — Kütatıya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 
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118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad-
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner» 
gesi (6/664) 

119. -— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

120. ~- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

123. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.1. Seyitömcr ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alman işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

126. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesf 
(6/672) 

127. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

128. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir*in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

129. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

13Q.— Giresun Milletvekili Burhan Kara'mn, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi (6/825) (1) 
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131. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

132. —. Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

133. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit. Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*137. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

138. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

139. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

140. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

143. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 
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146. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

147. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

148. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

151. —.İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

152. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*.l53. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

154. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

155. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınma Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yaptvlan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

*158. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

160. — İstanbul 'Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 
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161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna .ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

162. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve îsfkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

165. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılmast için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

166. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/741) 

167. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

170,— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

171. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

İ75j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
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176.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

178. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin * Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

180.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

181. -—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

182.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

183/— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) , 

184. — Kahramanmaraş! Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

185. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

• • • • • • • . ' 

187. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki İzlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit. Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

190. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

192. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

193. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

194. _ İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

195. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

196< — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntrinra 
ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/773) 

197. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne karlar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) * 

198. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonurun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakandan Yardımcısından sö,v.lü 
soru önergesi (6/774) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılıpda 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

200. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Ge*ael 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü som önergesi 
(6/777) 

202. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

203. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emiak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan södü 
soru önergesi (6/778) 

— 35 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

204. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü s*ıru 
önergesi (6/779) 

205. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların öziük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

206. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

207. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen t;öp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kurlalarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

209. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

210. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

211. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilimin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

"212. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

213. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

214. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Hinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından •' sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

215. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/806) 

216. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

217. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

218. — Ordu Milletvekili Şaıdi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Autalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Knynakl&r Bakamdan sözlü soru önergesi (6/809) 
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219. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
saflık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

220. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerltkaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sö.£İü sora önergesi (6/827) 

221. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nım Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

222. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

224,, — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

225. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

226. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

227. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve. Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

228. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

. 229. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

230. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 
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231. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo« 
nu'ndan Erzurum ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/922) (1) 

232. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/887) (1) 

233. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/888) (1) 

234. — Kütahya' Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

235. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/890) (1) 

236. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

237. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka* 
nından sözlü som önergesi (6/892) (1) 

238. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu ndan Konya ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/893) (1) 

239. —Muğla Milletvekili Nevşat özerin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo^ 
nu'ndan Muğla ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/894) (1) 

240. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara üişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü som önergesi (6/895) (1) 

241H— Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-. 
nu'ndan Muş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara üişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/896) (1) 

242. — istanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-> 
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/897) (1) 

— 38 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

243 < —' Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

244. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

245.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

246. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevendin, Bakanlığa, bağlı ü teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

247. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında, 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

248* — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

249. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

250. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

251. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

252. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

253,— İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

254, — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/928) (1) 

255.; — Kastamonu Mıületvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 
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256. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

257. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Halü Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) O) 

259. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

260. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

261. — Ankara Milletvekili Hamdi Briş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

262. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

263. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

264. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

265. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

266. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

267. — Büecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 
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268. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

269. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

270. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

271. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

272. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

273. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

274. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

275. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

276. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

277. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıuı, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856). 

278. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

279. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

280. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine.ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 
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281, — Manisa Milletvekilli Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

282. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.Oâ 

Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

283.— İstanbul Milletvekili Feyzi îşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) . 

284. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

285. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 oku] 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

286. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı-. 
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

287. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertüğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

289. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

290. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

291. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

292. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

294. — İstanbul Milletvekili Ba'hattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

295. — İstanbul MilletvdkiJi Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 
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296. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

297. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

299. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

300. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

301. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

302. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

303. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

304. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde dleri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

306. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

307. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

308. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 
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309. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

310. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

311. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Naırman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

312. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

313. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

314. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

315. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

316. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

317. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

318. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

319. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

320. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SefaköyMe Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

321. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksini Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

322. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

323. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 
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324. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1077) (1) 

325. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

326. — îstan'bul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 

327. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

329. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

330. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

331. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

332. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahinin, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) ; :̂ ;;-̂ |̂pp̂ 3 

333. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

334. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

335.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

336. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 
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337. istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

338. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

339. _ Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

340. — Adana Milletvekili, İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

3411 — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesli 
(6/1015) (1) 

342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

343. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

344. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

345. _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

346. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda« 
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

347. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

348. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Ba'kanından sözlü som önergesi (6/1018) (1) 

349. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

350. — Malatya MiUetveldili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 
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351. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre (Bakanından sözlü soru önergesi (6/054) 

352. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

353. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

354. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

355. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

356. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çahştırılmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

357. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımızın slorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

358. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

359. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

360. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

361. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

362. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

363. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

364,, — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 
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365. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 

366. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

367. — Ankara Milletvekili Hamdi ErişMn, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

368. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

369. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

370. — İstanbul Milletvekili Hali] Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/ 970) 

371. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

372. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

373. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir 'Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) 

374. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 

375. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/973) 

376. -— İstanbul. Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

377. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî Eği
tim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

378. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 
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379. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ıın, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

380. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulul'un, SHP Tunceli Ü Başkanının İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

381. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

382. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

383.; — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

384. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

385. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl-
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

386. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

387. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/981) 

388. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

389. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sör'i 
soru önergesi (6/983) 

390. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliııkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi 
(6/984) 

391. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 
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392. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

393. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) 

394. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

395. •— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

396. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Mıiıllî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

397. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 

398. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

399. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, gözaltına alındıktan sonra kaybol
duğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1176) (1) 

400. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

401. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

402. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin isi 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOÖP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

403. — İstanbul Mjlletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-KOOP'la kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) (1) 

404. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKI tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (i) 

405. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 
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406. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

407. _ istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

408. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

410̂  — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lılarm bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

4UL — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İŞ arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

412. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 

413. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

414. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıın, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

415. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

416. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

417. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

418. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 
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419. —' Sırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, toplu sözleşmeli memur sendika
sının ne zaman çıkarılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

420. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Riva - Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

421. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî idareler seçimlerinden 
önce "bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

422. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

423. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru öneregesi (6/1197) (1) 

424. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

425. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

426. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

427,, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

428. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

429. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

431. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 
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433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilattnın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

434. — IConya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

436. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

437. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

438. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

439. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

440. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

441. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

442. — Konya Milletvelkili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

443. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

444. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

445. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

446. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1200) (1) 

— 53 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

447. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seveıı'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tofrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önerisi 
(6/1201) (1) 

448. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdirie-
rin odalarının tofrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru örer-
gesi (6/1202) (1) 

449. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sinlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

450. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maraflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/l(rl4) 

451. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

452. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşar Vekiline iliş-
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

453; — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahattna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

454i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 

455. — Şanlıurfa -Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1264) (1) 

456. — İzmir Milletvekili Cengiz Bıılut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

457. — izmir Milletvekili Cengiz Bıılut'un, K.t.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

458. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 

459. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

460. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nm, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başfoalkandan ısözlü soru önergesi (6/1266) (1) 

461. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürünün usul
süz atamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1267) (1) 
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462. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1268) (1) 

463. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğüne dı
şarıdan emekli sözleşmeli personel alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1268).(1) 

464. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

465. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

466. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

467. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

468. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Refah Partisinin Bosna için topla
dığı yardım parasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) (1) 

469. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1) 

470. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1) 

471. — Kahramanmaraş Milletvekilli Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1) 

472. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1276) (1) 

473. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, hayalî ihracata karışmış şirketlerin 
mahkemeye veriliş tarihleri ile sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1277) (1) 

474. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

475. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

476. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
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477. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden 
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1279) (1) 

478,.— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

479. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

480. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

481. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1) 

482. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) . 

483. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

484. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt 
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1283) (1) 

485. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedenliyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

486. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

487. — İstanbul Milletvekili Hallit Dumankaya'nın, Sivas Dem'ir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

488. — Mantml Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

489. —. İzmir Milletvekili Atilla Mutman'm, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

490. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

49İ. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, hayalî ihracat iddiasıyla-savcılıklara 
intikal ettirilen dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) (1) 
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492. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1) 

493. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1292) (1) 

494. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 

495. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

496. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1295) (1) 

497. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

498. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ntn, Gaziantep Et Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

499. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, faaliyetlerine son verilen bazı bankala
rın mevduat sahiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1298) (1) 

500. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Bağ - Kıır'un içinde bulunduğu malî 
sıkıntıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1299) (1) 

501. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 

502. — Bursa Milletvekili Feridun Pehllvan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

503. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

504. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1) 

505. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (1303) (1) 

506. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 
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507. — Adana Milletvekilli İbrahim özdiş'in, enerji politikalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1305) (1) 

508. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü -soru önergesi 
(6/1065) 

509. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 

510. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

511. — Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, Bağ - Kur üyelerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1308) (1) 

512. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

513. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik işletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

514. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1310) (1) 

515. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çel'ik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1311) (1) 

516. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çel'ik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/1312) (1) 

517. — Bilecik. Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas D em ir-Çelik'in bir firmaya 
zamanında teslim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1313) (1) 

518. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'dn, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

519. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

520. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

521. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te iş akdi fes
hedilenlere ilişkin Başbakandan sözlü s'oru önergesi (6/1317) (1) 
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522. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

523. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdürlüğünün neden taşınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1319) (1) 

524. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Torpilli Genel 'Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1320) (1) 

525. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1.) 

526. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kumlu Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

527. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1) 

.528. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, şirketlerle 
yaptığı satış sözleşmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1324) (1) 

529. — Bilecik Miilletvekili Mehmet Seven'in, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait otolara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1325) (1) 

530. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimenkullerinc ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

531. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Şeker Fabrikalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) (1) 

532. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Mazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1328) (1) 

533. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

534. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü s/oru öner
gesi (6/1330) (1) 

535. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1331) (1) 

536. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkinvest firmasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1332) (1) 
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537. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, 'ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

538. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Er öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1) 

539. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yemden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

540. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik A.Ş.'nde per
sonel maaşlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) (1) 

541. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

542. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Celal Bayar Üniversitesi Rektörünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) '(1) 

543. — Manlisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü- soru önergesi 
(6/1338) (1) 

544.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Açık öğretim Fakültesi mezunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1339) (1) 

545. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

546. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından stözlü soru önergesi (6/1071) 

547, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne ikinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

548, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda (ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

549., — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan halberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/1340) (1) 

550. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

551. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/1342) (1) 
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552. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

553. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/1092) 

554. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

555. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.t.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

556. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Başbakan'ın ABD Başkanı Clinton ile 
yaptığı görüşmenin zapta geçirilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1344) (1) 

557. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

558. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

559. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

560. —istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

561. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

562. — Ankara Milletvekili M. Tınaz TitizMn, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma dcnizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

563. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

564. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba-
toakandan sözlü soru önergesi (6/1346) (1) 

565. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sermaye piyasasındaki aracı kuru
luşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1347) (1) 

566. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1348) (1) 
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567. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

568. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar ve Çalköy'de 
kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1350) (1) 

569. — Kütahya AdÜlletvekİl'i Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar ve Çalköy'de 
(kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) (1) 

570. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 

571. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın yazılı matbuatlarının 
yaptırıldığı yerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1353) (1) 

572. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

573. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürünün 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna gönderdiği bir yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1355) (1) 

574. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

575. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

576. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

577. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

578. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Marina Mü
dürünü teftişle görevlendirilen müfettişe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1360) (1) 

579. —- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğü tara 
fından ihaleye sunulan Kuşadası Akaryakıt İkmal İstasyonuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1361) (1) 

580. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

581. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 
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582. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1364) (1) 

583. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Sağlık Meslek Liseleri giriş sınavları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1365) (1) 

584. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, özelleştirme programına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1366) (1) 

585. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, göreve başladığı günden itibaren de
ğiştirilen ve görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1367) (1) 

586. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1101) 

587. — Biledik Milletveküli Mehmet Sevenin, bir müşavirine ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önergesi (6/1368) (1) 

588. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ - Kur çiftçi sigortalarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

589. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Başbakanlık Basın - Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinde görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1369) (1) 

590. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

591. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

592. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1103) 

593. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1) 

594. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bilecik bölgesinde banka hesapları
na el konduğu iddiasına lilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1373) (1) 

595. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

596. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/1105) 
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597. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

598. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kumlu üye
lerinin geçecekleri yol güzergâhlarının trafiğe kapatılması uygulamasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1375) (1) 

599. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

600. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, altyapı yatırımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1377) (1) 

601. — Bilecik Mülletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

• 602. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) 

603. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'jn, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilme imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/1380) (1) 

604. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

605. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

606. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan 
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1109) 

607. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

608. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

609. .— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

610. .— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

611. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

612. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
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613. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

614. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan siözlü soru önergesi (6/1118) 

615. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

616. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

617. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

618. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

619. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

620. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

621. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

622. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

623. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

624. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

625. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

626. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişlkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

627. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

628. ~ İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 
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629. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi (6/1135) 

630. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

631. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

632. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

633. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, ISKl'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

634. — İzmür Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan $özlü soru önergesi (6/1141) 

635. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

636. __. İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına; ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

637. -— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuştu
rulacağına ilişkin Enerji ve ıTabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

638. —• Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sa
yısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

639. —• Anlkara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

640. — Anlkara Milletvekili; Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü ısoru önergesi (6/1150) 

641. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

642. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir* çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

643. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önerge
si (6/1154) V 

644. __ Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 
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645. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

646. — İzmir Milletvekili Cengiz • Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

647. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygulama
sına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

648. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

649. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararlan ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

650. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

651. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

652. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

653. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sımak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

654. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

655. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

656. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

657. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) 

658. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

659. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

660. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

661. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 
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662. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sö^lü soru önergesi (6/1223) 

663. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi/6/1224) 

664. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

665. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

666. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

667. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1228) 

668. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

669. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

. 670. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) -

671.— tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

672. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

673. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) 

674. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

675. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniveristesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

676. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

677. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmirin sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

678. —tzmir Milletvekili Cengiz Bulutun, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) . 
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679. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

680. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

681. —İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

682. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

683. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Sabancı'ya ayrıcalık» başlıklı bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1245) 

684. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

685. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı!nın, günlük bir gazetede. yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) 

686. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulutlun, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

687. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

688. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

689. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

690. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

691. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

— 69 -



6 

SÖZLÜ SORULAR 

692. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ısanılmamalı» şeklinde demecine ilişkin 'Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

693. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

694. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite ıson sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1256) 

695. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

696. —• İ'zmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, askerliklerini Doğu Anadolu Bölgesinde 
yapanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1258) 

697. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1259) 

698. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

699. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.'D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

,700. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiaslına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/1262) 

701. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine Zonalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka* 
öundii Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev* 
[eri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticareİ 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
İ inci Bk) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

2. —- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kamın Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2,74992) 

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

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Saydı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayüı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnaîne, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, l/52< 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

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

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

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

ll'o - r Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Daiı 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
S&yısı: 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12H — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

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

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskam ve Konut Yapımı ile İlgili îşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Bh^bakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Evcüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişieri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uf arınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. ~ 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1 /574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararpame ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
lar (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

Î7. -• 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya-
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pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlan (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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

X 19. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20j — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve.Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/336) (S. vSayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa-
yıaı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarımı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıirna tarihi : 
14.5.1992) 

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

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

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

26. — İ l İdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporlan (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

27- — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlan (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 
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X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1.142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

30. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1994) 

31< — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S, Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

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

X 33. — Doğru Yol Paırtisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş MüfS 
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 34. — Çocuk Halklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

X 35. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba-
yjuıdu-lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /546) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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ıX 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 39. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 42. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) ' 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 46, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi: 8.9.1994) 

48. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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X 49. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

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

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

52. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347). (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

53. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Tnp-
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait. Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

54. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Takın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ad&leî 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S, Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

55. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerime Devrine Dair Kanuc Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

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

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

58. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhaıı'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
vs İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka-
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ütmumın 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9. i «W2) 

59, — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve îçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

60. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

6i. _ Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şildik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı • 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) 

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

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

64. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

65. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

66. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 67. — 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) 
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68. —- Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihî : 26.U993) 

X 69. — Yedek Subay, Yedeğe Aynimi!}. Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı va 
Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

71. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk. Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta-
\arısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

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

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

74. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1 /303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi :15.1i992) 

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

76. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10'Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih v*. 
* î 77 Sayılı Tülün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37). 

• (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
77. .- Manisa Milletvekili-Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si-
Sahlı Kuvvetleri Fersonel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya-
pılm.asma İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/50, 2/149) 
(S, Sayısı': 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

. 78. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli,ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde 
imin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
<7/212) (S. Sayisı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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79H — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12,1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

8 0 . — Trabzon Milletvekili Kemalettra Göktaj ve 25 Arkadaşının 12.3.Î982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmars, Ulaştırma vo 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

81. — Adıyaman-Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : î.6.İ992) 

82. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde* 
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayın. : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

83. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
'* Öncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra-
iVîcu (2/İ14) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

84. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
»\t.e$ıâ Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üacü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada-
h*î Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) . 

85. __ Aydın Milletvcküi Cengiz Alünkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak* 
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21,9,1992) 

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

87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

88. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç -Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta-
rihi : 23.9.1992) 
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89. — Çorum Milletvekili Cemal gahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

90. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7»2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

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

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

93. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/3*86) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

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

95s —- Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

97, __ Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 
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99. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.İ 1.1992) 

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

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

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

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

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

105. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
II.1.1993) 

106. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 
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109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'nı, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay KR-
nummun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

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

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

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

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

114. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Saydı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

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

i 16. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 2809 Sayıh Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi ! 4.3.1993) 

117. — Muğla Milletvekili Nevzat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma" ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
•4.3,1993) 

118. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ye 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
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Sosyal İçler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
119a — İki 11 ve Bej İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve lg-

iğleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

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

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Haîdanda Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, lmar„ Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S, Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

122. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmarj Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

123. —- Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkmda Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

124. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölgü Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9â4.î993) 

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

126i — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

127. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

128. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi 'Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

129. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve "Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
incelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

130. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 
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131. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve îçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

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

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

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

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

136. _ Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilnjij 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

137̂  _ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

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

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

140. _ Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S, Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 
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X 141. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

142. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

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

144. — Bursa Milletvekili Turhan Tayarı'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağ>tma tarihi : 8.2.1994) 

X 145. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazs 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

146. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

147. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

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

149. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 12.4.1991 Tarihlî ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

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

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

152. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2'Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Rapora 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

153. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S, Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

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

155. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
MiUetvökili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

156. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/655) (S. Sa* 
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. —İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

158/— Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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

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

161. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri'Hakkın-* 
4a Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa« 
/IM : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

— 86 — 



______^^ 1 , 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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

163a — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kalıramanroaras Milletvekili 
Hasan DiMci'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye işletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
233.1994) 

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

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

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

167. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı, 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

168a — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu 
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3;1994) 

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

170. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku-
nulmazlıklarmın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S- Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi: 24,3.1994) 

_ 87 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN I>İĞER İŞLER 

172. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair, 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

173. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı :• 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) 

174. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlimi Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporlfirı (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 175. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nirı Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihî ; 
2S.3.1994) 

176. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

177. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, pul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

178. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısj : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
X 179. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

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

181. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titüz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 
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182. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994) 

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

184j — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

185. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

186. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
X 187. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili. Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Halckındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 
X 188. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

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

189. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahj 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6,1994) 

190. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 
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191. — Iş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

192. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

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

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

195̂  — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 
X 196. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı: 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

197B — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994) 

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

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

200j! — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 19.10,1994) 
X 201. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın
da Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 
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203. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Jşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı: 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 
iX 204. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

205. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ile Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 206. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 211. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (Ş. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

212. —• 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 4.11.1994) 

213. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Daiir Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

214. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair. Kanun 
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Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1174) 
(S. Sayısı : 728) (Dağıtma tarihi : 8.11.1994) 
X 215. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Ranun Tasarısrve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 216. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 217. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar. Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

218. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkiyâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S.Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 219. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve-Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

220. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'm; 
6831 Sayılı Orman Kanununun, 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve
rilmesi Hakkında Kanunun ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile; Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; 
6831 Sayılı Orman Kanununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 2 Arkadaşının; 22.6.1978 Tarihli ve 2155 
Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/678, 2/188, 2/720) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma ta
rihi : 14.11.1994) 

221. — 190 Sayılı Genel; Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 222. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 
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X 223. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasmm Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı: 739) (Dağıtma tarihi: 22.11.1994) 

225. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun Zeytinciliğin Islahı ve Ya
banilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesi, Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Halckında Kanun Teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/731, 2/1192) (S. Sayısı : 742) (Dağıt
ma tarihi : 22.11.1994) 

226. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1994) 

(X)Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

4 T. B. M. M. (S. Sayısı: 599) 

Rekabetin Korunması Haklanda Kanun Tasarısı ve Adalet ye 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları Raporları (1/542) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-485/04689 10.5.1993 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
22.4.1993 talihinde kararlaştırılan "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini erz ederim. 
• * Süleyman Demirel 

Başbakan 

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN GENEL GEREKÇESİ 

Temel yapı ve unsurları itibariyle bugün ülkemizde varolan ekonomik sistem, piyasa ya 
da pazar ekonomisidir. En genel anlamıyla piyasa ekonomisi; ekonominin merkezî bir karar 
biriminin yönlendirmesine bırakılmadığı, bilakis piyasa dinamiklerine dayalı olarak yönlendi
rildiği bir ekonomik düzeni ifade etmektedir. Buna göre; ekonomik birimlerin yönlendirilmesi 
ve koordinasyonu, arz ve talep miktarının belirlenmesi, malların fiyatlarının oluşumu, fiyat, 
miktar, kalite ve diğer şartlara ilişkin bilginin elde edilmesi gibi temel ekonomik fonksiyonlar 
piyasalarda gerçekleşmekte ve piyasalar tarafından belirlenmektedir. 

Piyasa ekonomilerinde işlerliğin sağlanması ve korunması için uygulanan ekonomik poli
tikanın temel ve merkezî unsuru rekabettir. Başka bir deyişle, rekabet, ancak piyasa ekonomisi 
ile bir varlığa sahiptir ve piyasa ekonomisinin işlerliği, sağlıklı bir rekabet ortamının mevcudi
yetine bağlıdır. 

Genel olarak piyasa ekonomilerinde rekabet; kâr, satış miktarı ve pazar payı gibi belirli 
iktisadî hedeflere ulaşmak amacıyla ekonomik birimler arasında ortaya çıkan bir yarış veya 
karşıtlık şeklindeki ilişkiler süreci olarak tanımlanmaktadır. Rekabet, firmaları verimli olma
ya, kaliteli ve düşük bedelle daha fazla ürün ve hizmet sunmaya yönelten çok önemli bir süreç
tir. Rekabetin egemen olduğu bir piyasa ekonomisinde fiyat ve kâr göstergeleri müdahaleler
den uzak olarak belirlenir. Firmaların bağımsız karar verebilmeleri ile ülkenin kısıtlı kaynakla
rı verimli bir şekilde kullanılmaya başlanır ve böylece tüketicinin de refah düzeyi yükselir, öte 
yandan rekabet, yeni buluşların yapılmasına ve teknolojik gelişmelere neden olarak ülke eko
nomisinin bir bütün halinde kalkınmasına da katkıda bulunur. 

Rekabet, ancak belirli bir takım şartların varlığı halinde gerçekleşebilmektedir. Rekabet, 
piyasa ekonomisinin işlerliğini sağlayan araç durumundaki bir süreç olduğu için, rekabeti oluş
turacak şartların bulunmaması durumunda piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi 
de sözkonusu olamamaktadır. 
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Doğal olarak rekabet ortamı içindeki ekonomik birimler sürekli olarak rekabetten kaçma 
eğilimindedir. Piyasa ekonomisinin istikrarlı olmayan bir iç yapısı ve iç dinamiği vardır. Bu 
nedenle, piyasa ekonomisinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için öncelikle sağlıklı bir rekabet 
sürecinin varlığı gereklidir. 

Rekabetin varolabilmesi için piyasa yapılarının aldığı şekil önemlidir. Piyasaların, yeni gi
receklere açık tutulmasını sağlayacak yapıda olması esastır. Giriş engellerinin olduğu piyasa
larda rekabetin işleyiş dinamiği azalma eğilimi gösterir. Böylece, piyasalardaki yoğunlaşma eğilimi 
artarak rekabetin sınırlanmasına neden olur. 

Diğer taraftan, rekabet için rekabete istek ve arzunun, bir başka deyişle rekabet ruhunun 
bulunması gerekir. Rekabet ruhu, girişimcinin ekonomik faaliyetlerinde çalışma ve başarıya 
önem veren tutumunu ifade eder. Burada yeniliğe cesaret edebilen, rizikolara hesaplı ve planlı 
bir şekilde katlanabilen girişimci davranışı önem kazanmaktadır. 

Rekabetin sağlıklı bir biçimde tesisi için gerekli olan önemli bir başka koşul da bozulma
yacak bir rekabet düzenini temin edebilecek gerekli hukukî alt yapının oluşturulmasıdır. Reka
betle ilgili hukukî düzenlemelerin bulunmadığı bir ekonomik düzende gerçek anlamda reka
betçi bir ortamın ve piyasa düzeninin varlığından söz edilemez. 

Rekabete ilişkin hukukî düzenlemeler, Devletin piyasalara veya ekonominin kendi doğal 
seyri içinde yönlendirilmesine müdahalesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu konudaki hukukî dü
zenlemeler, rekabet özgürlüğü alanlarının belirlenerek teşebbüslere eşit ve serbest bir şekilde 
rekabet edebilme fırsatını vermek amacıyla vazedilmektedir. 

Rekabet hakkının kötüye kullanılması, bazen iktisadî rekabetin dürüstlük kurallarma ay
kırı olan aldatıcı davranış ve başka araçlarla kötüye kullanılması biçiminde olabileceği gibi; 
belirli bir mal veya hizmetler açısından, bunların sağlanması, üretimi, dağıtımı veya fiyatını 
etkilemek amacıyla rekabetin kısıtlanmasına yönelik anlaşma veya kararlarla ya da pazardaki 
hakim durumun kötüye kullanılması suretiyle de sözkonusu olabilir. 

Rekabetin dürüstlük kurallarına aykırı olarak veya aldatıcı davranışlarla bozulmasına ge
nel olarak "haksız rekabet" denilmekte ve buna ilişkin hukukî düzenlemeler Türk Ticaret Ka
nunu ile Borçlar Kanununda yer almaktadır. 

Mal ve hizmetler açısından piyasaları etkilemeye ve rekabeti kısıtlamaya yönelik teşebbüs
ler arası anlaşma veya kararlar ile pazardaki hakim durumun kötüye kullanılması ve tekelleş
meye yol açacak veya rekabeti bozacak şekilde yoğunlaşmaların önlenmesine ilişkin düzenleyi
ci ve yasaklayıcı hukukî düzenlemelerin tümüne "rekabet sınırlamaları hukuku" veya "kartel 
hukuku" ya da kısaca "rekabet hukuku" denilmektedir. 

Rekabete ilişkin hukukî düzenlemelere, modern anlamda ilk kez geçen yüzyılın sonlarına 
doğru Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da rastlanmaktadır, özellikle sanayi devrimin
den sonra hızlı sanayileşme, ekonomik birimler arasında yoğunlaşmayı getirmiş, bu yoğunlaş
manın ortaya çıkardığı sorunların çözümü amacıyla 1890 yılında ABD'de Sherman Act kabul 
edilmiştir. 

Sanayileşmiş diğer batı ülkelerinde ise yasalaşma çalışmaları Birinci Dünya Savaşından 
sonra basılmış ve İkinci Dünya Savaşından sonra hız kazanarak hemen tamamında rekabet hu
kuku, hukuk literatüründe önemli bir yer işgal eder olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 599) 
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Batı ülkelerinde hukukî düzenlemeler, değişik zamanlarda gerçekleşmesine rağmen reka
bet hukuku ile elde edilmeye çalışılan temel amaçlar hemen hemen, aynı niteliktedir. Tüm hu
kuk sistemlerinde genel kabul görmüş temel amaçlar; "rekabet sürecinin veya serbest rekabe
tin muhafazası" ya da "etkin rekabetin korunması" şeklinde ifade edilmektedir. Böylelikle 
rekabetin korunması ile ticaret serbestisi ve pazara giriş özgürlüğü sağlanmış olmaktadır. Fransa 
ve Almanya'da rekabet politikaları ekonomik özgürlüğü koruyarak pazara girmek isteyenlerin 
girişlerinin, dürüst olmayan yollarla engellenmesini önlemeye yarayan bir araç olarak nitelen
dirilmektedir. Bu bireysel hareket edebilme özgürlüğü, demokratik anayasal sistemin ayrılmaz 
bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

Rekabet sürecinin korunması ile, ülke kaynaklarının halkın taleplerine göre dağıtımı sağ
lanırken, artan ekonomik verimlilik ile birlikte, genel refaha olumlu katkılar da sağlanmış ola
caktır. Ticarî faaliyete katılanlar arasındaki rekabet, daha verimli üretim ve işletmeciğili bera
berinde getirirken, daha az kaynak kullanılmasını, daha az maliyette üretim yapılmasını, tek
nolojik yenilikler ve gelişmelerin ortaya çıkmasını teşvik edici bir görev üstlenmiş olacaktır. 
Bu da daha kaliteli mal ve hizmeti daha ucuza alabilme fırsatının doğması, böylece tüketicile
rin ve toplumun tümünün refah düzeyinin artması sonucunu doğuracaktır. 

Rekabet düzeni ile yukarıda belirtilen amaçların yanında ikincil amaçlara ulaşmak da he
deflenmektedir. Her şeyden önce rekabet düzeni, pazara giriş engellerini ortadan kaldırarak 
küçük işletmelerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Diğer taraftan, rekabetin olmadığı bir 
ekonomik düzende devletin iktisadî hayata müdahalesi artmakta ve kamuya ait iktisadî teşeb
büslerin giderek çoğalması sonucu ortaya çıkmaktadır. 

öte yandan, rekabet düzeni piyasada doğruluk ve dürüstlüğün yaygınlaşmasına da katkı
da bulunmaktadır. Ayrıca, rekabetçi ortamın enflasyonun aşağıya çekilmesinde önemli yarar
lan olduğu da bilinmektedir. 

Rekabet Kanunu ile çözümlenmesi beklenen diğer önemli bir husus da, ülkede girişimci 
ruhun yeniden canlandırılmasıdır. Rekabet Kanunlarının bulunmadığı piyasalarda, piyasaya 
giriş engelleri yaratılarak yeni gireceklerin engellenmesi oldukça yaygın bir durumdur. Bu tür 
uygulamalar, başarılı olma mücadelesini piyasa dışına taşıma, başarısız olma riskini artırma 
ve piyasaya yeni girecek olanlardan başarı şansı yüksek ve bilgili olan kişilerin piyasalardan 
uzaklaşmasına yol açma gibi önemli sakıncalar taşımaktadır. Başarısız olma riskinin önceden 
belirlenemediği durumlarda, böyle piyasalara, çoğunlukla, bu riski hesaplama yeteneğinden 
yoksun kişiler girmekte ve beklentilerinin dışında şartlar ile karşılaşıldığında ise, ticarî hayatın 
içinde kalabilmek için hukuk dışı yollara başvurmak tek kurtuluş yolu olmaktadır. Bu da ser
best piyasa sisteminin gerçekleşmesini ve bundan beklenen toplumsal yararların elde edilmesi
ni imkânsız kılmaktadır. Rekabeti tacirler arası bir yarışma hali olarak kabul eden görüşler 
günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Çağımızda, serbest rekabet piyasasından söz edildiğinde, 
anonim rakiplerin verimlilik, daha kaliteli mal veya hizmet sunma ya da daha ucuz mal arz 
etme yolundaki uğraşları kast edilmektedir. Hazırlanmış olan bu Rekabet Kanunu ile, piyasa
lara yeni girişler mevcut giriş engellerinin kaldırılması sureti ile kolaylaştırılmakta, başarısızlık 
riski hesaplanabilir hale getirilmekte ve halkın bundan azamî yarar sağlaması amaçlanmakta
dır. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından itibaren gelişmesi için gayret gösterilen serbest ticaret 
sistemi, Rekabet Kanunlarının eksikliği nedeni ile, çeşitli mal ve hizmet piyasalarında çarpık 
gelişmelere yol açarken, toplumdaki girişimci ruhun azalmasına da yol açmıştır. Bugün çeşitli 
mal ve hizmet piyasaları incelendiğinde, piyasalara yeni girişlerin son derece sınırlı olduğu, ön
görülmeyen risk faktörleri sebebi ile eğitim görmüş girişimci ruhunun giderek azaldığı hatta 
giderek yok olduğu görülmektedir. 
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Rekabetin ülkemizde yerleşmesinde ve devamında Devlete büyük görevler düşmekte. Dev
letin bilinçli bir rekabet politikası izlemesi kaçınılmaz olmaktadır. Rekabete dayalı bir piyasa 
düzeninin korunması ve geliştirilmesi rekabet politikasının görevidir. Piyasa ekonomisinin sağlıklı 
bir şekilde işleyebilmesi için, rakip teşebbüsler arasında dinamik bir rekabet sürecinin varol
ması ve bu süreçte güçlü olanın değil, başarılı olanın kendini kabullendirmesi gerekir. Devletin 
bir rekabet polikitası bulunmaması durumunda başarılı olan değil, güçlü olan piyasaya ege
men olmakta ve rekabet ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle piyasa düzeninin geçerli olduğu 
ekonomilerde rekabetin tesisi ve korunması, sürekliliğin sağlanması Devletin temel görevi ol
maktadır. Piyasa ekonomilerinde rekabet politikası, genel ekonomi politikası için hayati öne
mi haizdir. Zira, piyasa sisteminin merkezî unsurunu oluşturan rekabet sürecindeki bozukluk 
ekonomik sistemin bütününü tehdit etmektedir. 

Ticari yaşamda faaliyet gösterenlerin her türlü hakkının teminat altına alınması, ancak 
bağımsız faaliyet gösteren ve karar alabilme yeteneğine ve yetkisine sahip organların yardımla
rı ile gerçekleşebilir. Demokratikleşme sürecini sürdüren ülkemizde, bu şekilde faaliyet göste
ren bağımsız idare ajanlarına şiddetle ihtiyaç vardır. Ülkede serbest rekabetin gelişmesi ve bu
nun devamı bu özelliklere sahip Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilecek, serbest ticaret 
ve girişim özgürlüğü bu şekilde teminat altına alınacaktır. 

Anayasa'nın 167 nci maddesi, "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının 
sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, piyasalarda fiili veya anlaş
ma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" hükmünü vazetmektedir. Bu nedenler
le, sağlıklı piyasaların oluşması, girişimcilerin özendirilmesi, sınırlı ülke kaynaklarının etkin 
dağılımı ve bunların en verimli bir şekilde kullanımını teminen, anayasal bir direktif olarak 
zorunlu bulunan ve ekonomik yaşamımızda yeni bir dönem başlatacağını umduğumuz "Re
kabetin Korunması Hakkında Kanun" hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Günümüz dünyasındaki gelişmeler göstermiştir ki rekabet bir piyasa ekono
misinde yalnızca kaynakların etkin kullanımını sağlamakla kalmaz aynı zamanda rakip malla
rın fiyatlarının düşmesini ve bu pazarda daha büyük paya sahip olmak isteyen teşebbüslerin 
ürünlerinin kalitelerini artırmalarına ve yeni teknolojileri üretimde kullanmalarına yol açar. 
Serbest rekabetçi yapının getirdiği bu dinamizm ülke ekonomisinin sürekli ve dengeli kalkın
masını sağlar. Fiyatların düşüşü ve kalitenin artışı ise toplumun tamamını yani tüketicileri ko
rumak gibi sosyal bir fayda sağlar, tşte bu nedenlerle, Devletin gerekli hukukî düzenlemeleri 
yaparak rekabetin korunmasını sağlaması bu konunun amacını oluşurmaktadır. 

Madde 2. — Rekabetin sağladığı yararların bir bütün olarak ekonominin tüm alanların
dan istenmesi normaldir. Bu nedenle rekabet kuralları ekonomik faaliyette bulunan her teşeb
büse uygulanmalıdır. Teşebbüslerin kamu kurumlarına veya özel kişilere ait olmasının önemi 
yoktur. Her ne kadar rekabet hukukunda da kamu yararı ve kamu düzeninin korunması amaç
ları ön plana çıkıyorsa da genel ekonomik menfaatlere hizmet etmekle görevlendirilmiş teşeb
büslerin bu görevlerini yerine getirmelerinin rekabet kurallarıyla çatışmaması gerekir. 

Rekabet hukuku literatüründe "etki teorisi" olarak isimlendirilen sistem bu kanunda da 
benimsenmiştir. Başka bir ifadeyle, merkezleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan, 
fakat Türkiye'de faaliyet gösteren teşebbüsler de bu kanun kapsamında bulunmaktadır. 
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Madde 3. — Maddede Kanunun uygulanması bakımından Kanunda geçen bazı terim ve 
kavramların tanımlan yapılmıştır. Teşebbüs tanımı yapılırken ekonomik bütünlük ilkesi benim
senmiştir. Yani, bir yavru şirket tek başına değil, bağlı olduğu diğer şirket veya şirketlerle bir
likte değerlendirilecektir. 

Bir bedel veya menfaat karşılığı yapılan fikrî, bedenî veya her ikisi beraber yapılan faali
yetler hizmet olarak tanımlanırken, tanım, en geniş anlamıyla bankacılık, sigortacılık, para, 
kredi, sermaye, bilgi ve sair unsurları da içermektedir. Kuşkusuz, toplu pazarlık esasının kabul 
edildiği emek piyasası bu tanım dışındadır. 

Madde 4. — Bu Kanunun amacı rekabetin korunması olduğuna göre, rekabeti engelleyici, 
kısıtlayıcı veya bozucu teşebbüsler arası anlaşma ve uygulamaların yasaklanması gerekir. Mad
denin amacı bakımından anlaşma, Medenî Hukukun geçerlilik koşullarına uymasa bile taraf
ların kendilerini bağlı hissettikleri her türlü uzlaşma ya da uyuşma anlamında kullanılmıştır. 
Anlaşmanın yazılı veya sözlü olmasının önemi yoktur. Teşebbüsler arasında bir anlaşmanın 
varlığı tespit edilemese bile teşebbüsler arasında kendi bağımsız davranışları yerine geçen bir 
koordinasyon veya pratik bir işbirliği sağlayan doğrudan veya dolaylı ilişkiler de eğer aynı so
nucu doğuruyorsa yasaklanmıştır. Böylece teşebbüslerin kanuna karşı hile yolu ile rekabeti sı
nırlayıcı uygulamaları meşru göstermeleri engellenmek istenmiştir. Çoğu zaman teşebbüsler ortak 
sorunlarıyla ilgilenmek üzere aralarında tüzel kişiliği olan veya tüzel kişiliği olmayan birlikler 
oluştururlar. Bu birlikler zaman zaman üyeleri arasında rekabeti önleyerek üyelerinin daha fazla 
kazançlar elde etmelerine hizmet edici kararlar alabilirler. Bu gibi kararlar da rekabet sistemi
ne aykırıdır ve yasaklanmıştır. 

Rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar dikey veya yatay anlaşmalar şeklinde olabilmektedir. Aynı 
seviyede yapılan anlaşmalara yatay anlaşma denmekte ve bu tür anlaşmaların bizatihi rekabeti 
bozucu etkilerinin olduğu kabul edilmektedir. Bu görüşten hareketle maddenin ikinci fıkrasın
da en sık rastlanan rekabeti sınırlama anlaşmaları örnek olarak sayılmış ve bu tür anlaşmala
rın bizatihi yasak olduğu vurgulanmıştır. Şuna da dikkat çekilmedir ki bu fıkrada zikredilen 
örnekler tahdidi değil tadadidir. 

Rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların yasaklandığı bir hukuk düzeninde genellikle bu tür an
laşmalar gizli yapılmakta ve bunların varlığının ispatı oldukça güç, bazen de imkânsız olmak
tadır. Bu nedenle maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerin varlığı halinde teşebbüslerin 
uyumlu eylem içinde oldukları karinesi kabul edilmiştir. Böylelikle uyumlu eylem içinde olma
dıklarını ispat yükü ilgili teşebbüslere geçirilmiş bulunmakta ve ispat güçlüğü nedeniyle Kanu
nun işlemez hale gelmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5. — 4 üncü madde yasağının mutlak bir şekilde uygulanması bazı istenmeyen 
sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, oluşturduğu zararlı etkilere nazaran ortaya çıkan yararlı 
etkilerin daha fazla olması halinde rekabeti kısıtlayıcı uygulamalara 4 üncü madde yasağından 
muafiyet sağlamak gerekmektedir. Böyle bir muafiyetin verilebilmesi için dört şartın aynı an
da mevcut olması gerekir. Herşeyden önce rekabeti sınırlayıcı anlaşmanın veya uyumlu davra
nışın ya da teşebbüs birliği kararlarının, ekonomi üzerinde olumlu etkiler doğurması gerekir. 
Bu yararlı etkilerin tüketiciye yansımayarak sadece firma kârları olarak kalması halinde mua
fiyet uygulanmayacaktır. Ortaya çıkan yarardan tüketicinin adil bir pay alması suretiyle reka
bet hukukunun sosyal yönü de ortaya çıkmaktadır. Eğer bu yararlı etkilerin elde edilmesi için 
daha az rekabet sınırlaması yeterli olacaksa anlaşmaya yine muafiyet verilmeyecektir. Sadece 
yararlı etkinin elde edilebilmesi için gerekli ve zorunlu olan rekabet sınırlamalarına muafiyet 
tanınabilecektir. Şu kadar ki, bu sınırlamalarla rekabet, ilgili ürün pazarının önemli bir bölü
münde tamamen ortadan kaldırılmamalıdır. 
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Muafiyet kararlan belirli süreler için verilecek ve belirlenen şartların varlığı halinde bu 
kararlar yenilenebilecektir. Böylelikle Kurula, ilgili pazarda muafiyet kararı verildikten sonra 
meydana gelebilecek değişmeleri ve rekabetin kısıtlanması sonucunu doğurabilecek gelişmeleri 
sürekli izleme fırsatı verilmiş olmaktadır. 

Ayrıca, birinci fıkrada gösterilen şartları taşıyan anlaşma gruplarına Rekabet Kurulu ta
rafından bir tebliğ ile grup muafiyeti sağlanabilme imkânı tanınmıştır. Böylece hem bu anlaş
malar için yasal belirlilik sağlanmış olacak, hem de bu anlaşmaların sağladığı yararlı etkiler 
ekonomiye kazandırılmış olacaktır. 

Madde 6. — Bir teşebbüsün İçendi iç dinamikleri sayesinde büyüyerek çeşitli sektörlerde 
hâkim durum elde etmesi rekabet hukuku yönünden sakıncalı bir durum değildir. Aksine ül
kemizde sermayenin yoğunlaşması, sermaye birikiminin ve yatırımların artması istenmektedir. 
Çünkü gelişen dünyada dış ticaret gittikçe artmakta gümrük duvarları çeşitli anlaşmalarla ya 
indirilmekte ya da tamamen kaldırılmaktadır. Ayrıca ülkemiz Avrupa Topluluğuna tam üyelik 
için başvurmuş bulunmaktadır. Bu şartlar altında teşebbüslerin büyüyerek topluluk ve dünya
da rekabet edebilecek güce erişmeleri gerekir. 

Diğer taraftan, piyasada hakim duruma gelen teşebbüslerin bu durumlarını ülkemizdeki 
rekabeti kısıtlamak, engellemek veya bozmak amacıyla veya bu etkiyi doğuracak şekilde kötü
ye kullanmaları yasaklanmıştır. 

Bazı durumlarda teşebbüs, hakim duruma yasaların sağladığı korumalar nedeniyle de ge
lebilir. özellikle sınaî ve ticarî mülkiyet hakları böyle bir koruma sağlar. Bu hakların kullanı
mı hiç bir şekilde rekabeti ortadan kaldırma amacına hizmet etmemelidir. Ayrıca uygulamada 
en çok rastlanan kötüye kullanma halleri ikinci fıkrada örnek olarak sayılmıştır ve bunlar tah
didi değildir. 

Madde 7. — Maddede birleşme ve devralmaların piyasada rekabeti önemli ölçüde azalta
cak şekilde tekelleşmeye yol açması veya bu bir yahut birden fazla teşebbüsün piyasadaki ha
kim durumunu daha da güçlendirmesi halinde yasaklanacağı hükme bağlanmıştır. Burada dikkat 
çekilmesi gereken husus teşebbüslerin kendi iç dinamiği dışında büyümelerinin denetim altına 
alınmasıdır. Gerçekten de 6 ncı maddede tekel olma hali başlı başına bir yasaklama nedeni 
olmazken bu maddede teşebbüslerin birleşme veya devralma suretiyle rekabeti önemli ölçüde 
azaltacak şekilde tekel haline gelmesi yasaklanmaktadır. Zira birleşme veya devralma suretiyle 
hakim duruma gelmenin, teşebbüsün kendi iç dinamikleri ile büyüyerek hakim duruma gelme
sinden daha fazla rekabet düzeninin bozulmasına neden olduğu kabul edilen bir gerçektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, tüm birleşme ve devralma işlemleri için bildirim sistemi be
nimsenmiştir. Bununla bu tür işlemlerin rekabet kurallarına uygunluğunun denetlenmesi amaç
lanmaktadır. Böyle bir sistemin benimsenmemesi halinde, birleşme ve devralmaların hukuken 
gerçekleştikten sonra bu kanuna aykırılığının tespiti halinde hem teşebbüsler için hem de reka
bet sistemi için telafisi imkânsız zararlar ortaya çıkabilir. 

Maddeye bildirime tabi olmayacak birleşme ve devralmalarla ilgili herhangi bir kriter ko
nulmamıştır, Piyasaların özelliklerinin birbirinden farklı karakterde olması nedeniyle tek ve 
objektif bir Ölçüt koymanın hemen hemen imkânsızlığı nedeniyle, ilgili piyasalarda gereki in
celemeleri yaptıktan sonra hangi tür birleşme ve devralmaların bildirim yapılmaksızın hukukî 
geçerlilik kazanacağı konusunda kurula yetki verilmiştir. 
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Madde 8. —- Teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri yaptıkları anlaşma, karar, uyumlu eylem 
veya yoğunlaşmaların yasal belirliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla Rekabet Kuruluna 
başvurarak yaptıkları işlemlerin rekabet kurallarına aykırılık teşkil etmediğine dair bir belge
nin kendilerine verilmesini isteyebilmelidir. Bu, ticarî hayatın belirsizlikten kurtulması açısın
dan bir zorunluluktur. 

Madde 9. — Maddede Kurulun bu kanunun 4.6 ve 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tes
pit etmesi halinde ihlale son verebilmek için nasıl hareket edeceği düzenlenmekte ve nihai ka
rara kadar ciddi ve telafisi imkânsız zararların ortaya çıkacağına dair kuvvetli emarelerin varlı
ğı halinde geçici tedbirler alabileceği belirtilmektedir. 

Madde 10. — Maddenin birinci fıkrasında muafiyet ve menfi tespit için anlaşmaların Ku
rula bildirilmesi gereken süreler açıklanmıştır. 

İkinci fıkrasında ise, birleşme veya devralmaların Kurula bildirildiği tarihten itibaren on-
beş gün içinde Kurulun ya buna izin vereceği ya da nihai incelemeye alacağı belirtilmiş, ikinci 
halde bunların nihai karara kadar askıda oldukları ve uygulamaya sokulamayacağı hükme bağ
lanmıştır. Bu fıkradaki Kurulun bildirim süresinin kısa tutulması ile birleşme veya devralma 
anlaşması yapan teşebbüslerin sürenin uzaması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi amaç
lanmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile de Kurulun bildirimlere karşı süresi içinde herhangi bir işlem 
yapmaması halinde ilgili teşebbüslerin belirsizlik nedeniyle zarara uğramaları önlenmek isten
miştir. 

Madde 11. —Birleşme veya devralma işleminin Kurula bildirilmemesi hallerinde yapılma
sı gerekenler doğal olarak 10 uncu maddede belirtilen durumlardan farklılık arzetmektedir. 
Bu itibarla maddede birleşme ve devralmanın bu kanunu ihlal etmediği veya ihlal ettiği du
rumlar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 12. — Yapılacak bildirimlerin belirli bir formla yapılması hem teşebbüslerin hu
kuka uygun bir bildirimde bulunmalarını, hem de Rekabet Kurulunun bildirimleri daha kolay 
değerlendirmesini sağlayacaktır. 

Madde 13.— Kurulca verilen muafiyet ve menfi tespit kararları mutlak değildir. Madde
de sayılan durumların varlığı halinde bu kararlar Kurul tarafından her zaman geri alınabilir. 

Madde 14. — Rekabet Kurulu bu kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirebilmek 
için çok ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyacaktır. Bu bilgileri öncelikle ilgili teşebbüs ve teşebbüs 
birliklerinden sağlayacaktır. Bunun yanı sıra çeşitli kamu kuruluşları ile özel teşebbüslerden 
de bazı bilgileri elde etmesi gerekebilir. İlgili taraflar dışındaki kuruluşlar, Kurulun bilgi ve bel
ge talebini geri çeviremezler. 

Madde 15. — İlgili taraflar ise istenilen bilgileri vermedikleri ya da sözlü veya yazılı açık
lamadan kaçındıkları veya menkul ve gayrimenkulleri üzerinde inceleme yapılmasına izin ver
medikleri zaman ayrıca idarî para cezasına da çarptırılabileceklerdir. Tarafların incelemeyi ya
pan uzmanlardan görevli olduklarına ilişkin bir belgeyi ibraz etmelerini isteme hakları her za
man için mevcuttur. 

Madde 16. — Maddede iki tür para cezası düzenlenmiştir. Para cezasıyla cezalandırılmış 
olan filler kasden veya ihmalen işlenmiş olabilir. Birinci fıkrada sayılan fiiller ikinci fıkraya 
göre daha hafif veya usule ilişkin fiillerdir. İkinci fıkra ise esasa ilişkin fiilleri düzenlemektedir. 
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Teşebbüsleri süresi içinde bildirimde bulunmaya teşvik etmek için bildirimi süresi içinde 
yapılmış ihlallerle ilgili olarak Kurul karar verinceye kadar geçen uygulamalar için bu kanunu 
açıkça ihlal etmiyorsa para cezası verilmeyecektir. Ancak ilgili teşebbüsler bildirimde yer alan
dan başka ihlallerde bulunmuşlarsa bunlar için para cezası verilmesini engelleyen bir hüküm 
yoktur. 

Paza cezalan teşebbüs niteliğindeki gerçek kişilere, tüzel kişilerde tüzel kişiliğe, tüzel kişi
liği olan teşebbüs birliklerinde tüzel kişiliğe, tüzel kişiliği olmayan teşebbüs birliklerinde bu 
birliği oluşturan üyelere verilir. 

Madde 17. — Kurulun aldığı kararları ve tedbirleri uygulamaya koyabilmesi için 16 ncı 
maddede düzenlenenlerden başka bir zorlayıcı güce ihtiyacı vardır. Bu öyle bir zorlama olma
lıdır ki teşebbüs, bir an önce bu karara ve tedbire uymakta yarar görsün. Bunu sağlayacak en 
iyi yöntem, karara ya da tedbire uyulmadan geçen her gün için belirli bir para cezası uygula
maktadır. Bununla teşebbüslerin kararlara bir an önce uymaları teşvik edilmiş olacaktır. 

Madde 18. — 16 ve 17 nci maddelerde yer alan para cezalarının ceza hukuku anlamında 
ceza olmadığı, idarî para cezası olduğu vurgulanmaktadır. Para cezaları bu kanuna aykırı ha
reket eden tarafların hepsine ayrı ayrı uygulanacaktır. 

Süreli para cezalarının ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin olarak maddeye konulan 
hükümle, tarafların karar aleyhine yargı yoluna gitmeleri halinde bu cezalara ilişkin mahke
menin yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde cezanın mahkemeye başvuru anından son
ra işlemeyeceği, ancak başvuru anına kadar geçen süre için ceza verileceği belirtilmiştir. 

Madde 19. — Bir ihlal hakkında Kurulun para cezası ve süreli para cezası verme yetkisi
nin belirli bir süre ile sınırlanması yasal belirliliğin ve yasal güvenliğin sağlanması bakımından 
gereklidir. Bu itibarla maddede Kurulun idarî para ve süreli para cezası verebileceği zamanaşı
mı süreleri ve bu süreleri kesen haller düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Genel olarak kanunun üçüncü kısmında Kurulun inceleme, araştırma ve 
soruşturmalarında izleyeceği usule ilişkin hükümler vaz edilmiştir. 

Bu çerçevede öncelikle Kurula yapılan her türlü ihbar, şikâyet ve başvuruyu Kurulun mut
laka değerlendirmeye alması, ihbar ve şikâyetlerin ciddi bir şekilde ele alınması amaçlanmıştır. 
Ancak, her ihbar ve şikâyetin bu Kanunun izleyen maddelerindeki usule tabi olması halinde 
Kurulun altından kalkılmaz bir yükün altına sokulmasına ve kimi zaman boş yere zaman ve 
mesai harcanmasına neden olacaktır. 

Madde 21. — Bu nedenle Maddede Kurula yapılan başvuruların bir önaraştırmaya tabi 
tutulması ve bunun sonucuna göre ya başvurulan ciddi bulmayarak soruşturmaya son veril
mesi ya da soruşturmanın derinleştirilerek devamına karar verilmesi sistemi benimsenmiştir. 

Burada dikkat çekilmesi gereken husus, soruşturmaya gerek olmadığına ilişkin Kurul ka
rarının nihai bir karar olduğu ve buna ilişkin usulün bu kanunun izleyen maddelerindeki nihai 
karara ilişkin hükümlere tabi olduğudur. 

Madde 22. - Kurulun başvurularla ilgili olarak ne tür işlemler yapıldığı konusunda ihbar 
ya da şikâyet edenleri bilgilendirmesi gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında Kurulun süresi içinde herhangi bir bildirimde bulunmadığı du
rumlarda şikayetçinin talebinin reddedilmiş sayılacağı, bu durumda doğrudan ya da dolaylı 
menfaati olduğunu ispatlayan herkesin Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurabileceği 
hükmü düzenlenmiştir. 
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Madde 23. — Maddede ön araştırma safhasından sonra Kurulun araştırmanın derinleşti
rilerek devamına karar vermesi halinde soruşturma safhası ile ilgili yapılması, 

İkinci fıkrada, Kurulun haklarında inceleme yaptığı teşebbüslere durumu bildireceği ve 
ilk yazılı savunmalarını isteyeceği hükme bağlanmıştır. Bununla, haklarında bir soruşturma 
başlatılmış olan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin ne tür bir iddia ve şikâyet ile itham edil
diklerinin en kısa zamanda kendilerine bildirilmesi gerekliliği yerine getirilmek istenmektedir. 

Madde 24. — Kurulun soruşturmaları gizli değildir. Savunma hakkının tam olarak kulla
nılabilmesi için sözlü savunma toplantısına kadar, taraflar Kurulca kendileri ile ilgili olarak 
düzenlenmiş her türlü evrakın ve delilin bir nüshasını alabilmektedirler. Böylelikle, savunma 
hakkının tam ve eksiksiz bir biçimde kullanılabilmesi mümkün olacaktır. Bir başka deyişle, 
taraflar herhangi bir ummadıkları sürprizle karşılaşmamaktadırlar. 

Diğer taraftan, Kurul haklarında soruşturmaya başlanan taraflara bildirmediği ve dolayı
sıyla savunma hakkı vermediği konulara dayanarak nihai karar veremez. 

Madde 25. — Soruşturma safhasının sonunda hazırlanan rapor nihaî karar için Kurul ve 
taraflara gönderilir. Bu aşamada dahi taraflar rapora karşı itirazlarını ve savunmalarını süresi 
içinde yapabilirler. Bu durumda, raporu hazırlayanlara da ek bir görüş bildirme hakkı verilmiştir. 

Madde 26. — Sözlü savunma toplantısı zorunlu değildir. Taraflar savunmalarını sözlü olarak 
daha iyi yapacaklarını düşünüyorlarsa bu taleplerini belirtilen süreler içinde yapmalıdırlar. Kurul 
da sözlü savunma toplantısı yapılmasını gerekli görebilir. 

Madde 27. — Bu maddede sözlü savunma toplantısına ilişkin esaslar ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. 

Oturumlara taraflar kendilerini savunmak üzere temsilci ile birlikte katılabilecekleri gibi, 
doğrudan ya da dolaylı menfaati olduğunu kanıtlayan şikâyetçiler de gerek kendileri gerekse 
temsilcileri vasıtasıyla oturumlara iştirak edebilir. 

Madde 28. — Bu maddede esas itibariyle Kurulun nihaî kararının soruşturmanın tamam
lanmasından sonra ne zaman verileceği değişik durumlara göre ayrıntılı bir şekilde düzenlen
miştir. 

Burada açıklanması gereken husus, soruşturma tamamlandıktan sonra, kararı sürünce
mede bırakmayarak biran önce alabilmeyi temin edebilmektir. Bununla da tarafların bekleme
den dolayı herhangi bir zarara uğramalarına engel olmak amaçlanmaktadır. 

Madde 29. — Sözlü savunma toplantısı nihaî karar açısından önemlidir. Taraflar bu top
lantıda, yazı ile ifade edemedikleri savunmalarını Kurul önünde açık bir şekilde sunma fırsatı
nı elde etmiş olmaktadırlar. Sözlü savunma toplantıları Kurul üyeleri bakımından da önemli
dir. Onlar da toplantıda yapılan sözlü savunmalarla olayı daha iyi kavrayarak daha adil bir 
yargıya varabilme fırsatını elde etmiş olurlar. Bu bakımdan maddede nihaî karara ilişkin gö
rüşmelere sözlü savunma toplantısına katılmış üyelerin mutlaka iştirakinin sağlanması amaç
lanmıştır. 

Madde 30. — Maddede nihaî karar görüşmelerinin usulüne ilişkin düzenlemeler zikredil
miştir. 

Madde 31. — Rekabet Kurulu nihaî kararları hukukî ve iktisadî sonuçlar doğurabilecek 
niteliktedir. Kararların tarafları iktisadî hayatımızda önemli roller üslenen teşebbüs veya teşeb
büs birlikleri olacaktır. Bu itibarla, mümkün olduğu kadar fazla üyenin Kurulun nihaî karar
larının alınmasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla toplantı ve kararlarda ağırlaştırıl
mış nisaplar aranmıştır. 
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Ancak, karar için gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Kurulun karar alamaz du
ruma düşmesini önlemek amacıyla, ikinci fıkrada ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları yu
muşatılmıştır. 

Kurulun nihaî karar dışındaki kararları için ağırlaştırılmış nisaplara gerek olmadığı görü
şünden hareketle üçüncü fıkrada daha düşük toplantı ye karar nisapları kabul edilmiştir. 

Madde 32.— Maddede Kurulun nihaî kararlarında bulunması gereken hususlar ayrıntılı 
bir şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 33. — Madde Kurul kararlarının yazılışına ilişkin usulü düzenlemektedir. Kurul 
kararları, tarafların ticarî sırlarını ifşa etmeyecek biçimde üçüncü kişilere duyurulmak üzere 
yayınlanacaktır. 

Madde 34. — Sürelerin ne zaman başlayacağının açık bir biçimde belirlenmesi, usule iliş
kin işlemlerin yürütülmesi bakımından önemlidir. Böylelikle, bu konuda çıkabilecek sorunla
rın önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 35.— Kurulun nihalî kararları yargı denetimi altındadır. Kurul kararlarına idarî 
niteliği ağır bastığından Kanunda yargı yolu olarak Danıştay öngörülmüştür. Kurul kararları
nın esas itibariyle ekonomik niteliği ağır basan kararlar olduğu için, bünyesinde Hukuk Fakül
tesi mezunları dışında üye de bulundurabilen Danıştay'ın Kurul kararlarını daha iyi değerlen
direbilecek bir teşkilat yapısına sahip olması, Danıştayın yargı yolu olarak seçilmesinin diğer 
bir nedeni olarak sayılabilir. • * * - . • 

Tasarıya para cezalarının kesinleşinceye kadar yerine getirilmeyeceklerine dair bir hüküm 
ilave edilerek kısmen idare hukuku prensiplerinden ayrılınmış, ancak bu şekilde yargıya baş
vurulması halinde Kurulun kararlarının yargı denetimine tabi olması ve böylelikle tarafların 
zarara uğraması önlenmiş olmaktadır. Ayrıca para cezalarının tahsilini temin amacıyla karar
lar Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi kılınmıştır. 

Madde 36. — Bu maddeleri oluşturan ' 'Dördüncü Kısım' 'da genel olarak bu Kanuna ay
kırı anlaşma ve kararların hukukî niteliği ile rekabetin sınırlanmasının özel hukuk alanındaki 
sonuçları düzenlenmiştir. 

Maddede, bu Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olan her türlü anlaşma ve kararların ge
çersiz olduğu, bunlardan doğan edimlerin ifasının istenemeyeceği, daha önce yerine getirilen 
edimlerin geri istenmesi halinde tarafların ödeme borcunun elde kalan ile sınırlı olduğu öngö
rülerek Borçlar Kanununun haksız ve ahlaka aykırı bir amacı gerçekleştirmek üzere verilen şey
lerin geri istenmeyeceğine ilişkin 65 inci maddesinin bu Kanundan doğan ihtilaflarda uygulan
mayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 37. — Maddede, rekabetin bozulması nedeniyle bundan zarar gören teşebbüs nite
liğindeki veya bu nitelikte olmayan gerçek veya tüzel kişilerin, zarar veren taraflardan bu zara
rın giderimini tazmin edebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 38. — Madde ile özel hukuk hükümleri çerçevesinde bu zararın nasıl tazmin edile
bileceği hangi tür zararların karşılanacağı ve bunların nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir. 

Madde 39. —- Maddede 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına paralel olarak, ispat yükünü 
belirli bir takım emarelerin varlığı halinde davalı tarafa geçiren uyumlu eylem karinesi düzen
lenmiştir. 
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Madde 40. — Bu Kanun ile öngörülen hukukî düzenlemelere ilişkin işlemlerle, rekabetin 
korunmasına yönelik tedbir, düzenleme ve denetlemeyi yapacak bağımsız faaliyet gösteren idarî 
ve malî özerkliğe sahip, kararlarını herhangi bir organ, makam, merci ve kişinin etkisinden 
uzakta serbestçe alabilen bir kuruma ihtiyaç vardır. Rekabet Kurumu bu ihtiyaca binaen oluş
turulmuştur. 

Kurumun oluşturulmasında gözetilen ana ilke, Kurumunun hem politik baskılardan uzak, 
hem de kararlarına taraf olacak teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin çeşitli biçimlerde etkileme 
yöntemlerinden uzak bir yapıya sahip olmasını temin edebilecek bir yapıda olmasını sağlamaktır. 

Kurum idarî bakımdan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgilidir. 
Madde 41. — Rekabet Kurumunun teşkilat yapısı, Kurumun karar organı olan Rekabet 

Kurulu, Başkanlık, Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. 
Madde 42. — Kurumun en üst ve önemli organı Rekabet Kuruludur. Bu Kanun uyarınca 

rekabetin korunmasına ilişkin tedbir ve düzenlemelerle, bu kanuna aykırılık hallerinde nihaî 
karar verme yetkisi Rekabet Kuruluna aittir. Bu itibarla, Kurulun oluşumu önem arzetmekte-
dir. Kurul üyelerinin her türlü siyasî baskıdan bağımsız çalışabilmelerini temin etmek amaç
lanmıştır. Bunun için Kurulun toplam üyelerinin ancak dördü siyasî otorite tarafından belir
lenmekte kalan onbir üyenin altısı Kurulun kendisinin göstereceği adaylar arasından, kalan beşi 
ise yüksek yargı organları ile Üniversitelerarası Kurul ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun göstere
ceği adaylar arasından seçilmektedir. 

İkinci fıkra ile, Kurumda çalışan bilgili, deneyimli, konusunun uzmanı nitelikli personele 
bu çalışmalarının karşılığını verebilecek bir fırsat yaratılması amaçlanmıştır. Böylelikle Kurul 
üyeliklerine hem nitelikli elemanların seçilmesi sağlanırken hem de kurumda çalışmanın teş
vik edilmesi ve personelin kendini yetiştirmeye Özendirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Madde 43. — Kurulun nihaî kararları, bir taraftan bu kanuna aykırılığın tespiti gibi hu
kukî nitelikli, diğer taraftan bu kanunun ihlali iktisadî bir olgu olduğu için aynı zamanda eko
nomik tespit, analiz ve yorumları da içerecek nitelikte olacağından, Kurul üyelerinin hukukçu, 
özellikle rekabet hukukçusu ve sanayi iktisatçılarından oluşması gerekmektedir. 

Madde 44. — Kurul üyelerinin görev süresi altı yıl olarak belirlenmiştir. Ancak altı yıl 
bitiminde üyelerin tamamının değişmesi ve yeni seçilen üyelerin Kurul işlerine uyum sağlamak 
için belirli bir sürenin geçerek Kurum işlerinin aksamasına meydan vermemek için iki yılda 
bir üyelerin üçte birinin yenileneceği bir sistem benimsenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında Kurul üyelerinin çalışma güvenliğine ilişkin düzenlemeler ge
tirilmiştir. Fıkrada sayılan durumlar dışında Kurul Başkan ve üyelerinin görevlerine herhangi 
bir nedenle süreleri dolmadan son verilemez. 

Madde 45. —- Kurul üyeliği özellik arzeden bir görev olduğu için, bunlara genel yasakla
rın dışında bir takım özel yasaklamalar da getirilmiştir. Madde yasaklara ilişkin ayrıntılı dü
zenlemeler öngörmektedir. 

Madde 46. — Yapılan işin önemine binaen Kurut üyelerinin göreve başlamadan önce ye
min etmeleri öngörülmüştür. 

Madde 47. — Maddede Kurulun görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde ondört bent halin
de sayılmıştır. 
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Madde 48. — Kurulun çalışmalarına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Maddenin son fıkrası 
ile Kurul üyelerinin toplantılara devamlı olarak katılmaları temin edilmek istenmiştir. Toplantı 
ve karar nisaplarının ağırlaştırılmış olması üyelerin hepsinin toplantılara iştirakinin önemini 
artırmaktır. 

Madde 49. — Maddede Başkanlık, Başkan, ikinci Başkan ve Başkan yardımcılarından 
oluşan bir organ gibi düşünülmüştür. Rekabet Kurumunun idarî yapısında Kurulca kullanıl
mayan bir kısım yetkiler Başkanlığa verilmiştir. Başkanlık genel olarak Kurumun sevk ve yö
netiminden sorumludur. 

Madde 50. — Maddede Başkanlığın görev ve yetkileri on bent halinde ayrıntılı bir şekilde 
sayılmıştır. 

Madde 51. — Kurul Başkan yardımcılarının görevleri esas itibariyle hizmet birimlerinin 
yönetiminde Başkana yardımcı olmaktır. Başkan yardımcıları Kurul üyesi değildir ve meslekî 
kararların alınması toplantılarına iştirak edemezler. 

Madde 52. — Kurumun hizmet birimlerinin Daire Başkanlıkları şeklinde örgütleneceği 
maddede belirtilmektedir. Alt kademeler ile ilgili düzenlemeler hizmetin niteliğine göre yönet
melikle belirlenecektir. 

Madde 53. — Kurumun Kurulun nihaî kararlan dışındaki işlemlerinin denetim dışı kal
ması düşünülemez. Esasen Kurul nihaî kararları Yargı denetimine tabidir. Nihaî karar dışında
ki işlem ve tasarrufların Sayıştayın denetimine tabi olacağı şeklinde hüküm konulmuştur. 

Madde 54. — Kurumda çalışacak personelin belirli niteliklere sahip olması gerekir. Bunu 
temin etmek için uzman meslek personeli istihdamı öngörülmüştür. Kurumda iki tür uzman 
personel çalışacaktır. Biri bu Kanun çerçevesinde görev yapan uzman meslek personeli, diğeri 
ise belirli uzmanlık isteyen konularda çalıştırılacak, örneğin bilgisayar operatörü, istatistikçi 
gibi, kariyer dışı ihtisas personelidir. 

Kurum personelinin ücret ve malî haklar dışındaki diğer tüm konularda 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi olacakları ilkesi benimsenerek, Anayasa'nın 128 inci maddesine uy
gun bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Madde 55. — Bu maddelerde Rekabet Uzmanlığı unvanı altında kariyer bir meslek grubu 
oluşturulmak istenmiş ve Rekabet Uzman Yardımcılığına atanabilmek için gereken nitelikler 
sayılmıştır. 

Madde 56. — Maddede Uzmanlığa atanabilme şartları ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. 
Madde 57. — Rekabet Kurumu personeli, ücret ve malî haklar bakımından 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi olmadığı için ücret ve diğer malî hakların burada düzenlenmesi ge
reği hasıl olmuştur. 

Madde 58. — Maddede Kurul üyeleri ile diğer personelin emeklilik işlemleri ile hizmet 
sürelerinin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 59. — Kurumun gelirlerine ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Madde 60. — Bu maddde ile Kurum para ve malları ile her çeşit evrakı devlet malı sayıl

mış, suç işleyen üyeler ile personelinin devlet memuru gibi cezalandırılacağı ve bunlara karşı 
işlenen suçların da devlet memuruna karşı işlenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Madde 61. — Bu Kanun uyarınca yapılacak tebligatların, bir esasa bağlanmasını temin 
etmek ve tebligat nedeniyle meydana gelebilecek ihtilafları önlemek amacıyla Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir. 

Madde 62. — Bu Kanunda belirtilenlerin dışında Kurumun çalışma esasları, personelin 
özlük hakları gibi konularda çıkarılacak yönetmeliklerin nasıl çıkarılacağına ilişkin düzenle
meler getirilmiştir. 

Madde 63. — Kurumun tabi olmadığı kanunlar ve muaf olduğu hükümler sayılmıştır. 
Geçici Madde 1. — Kurul üyelerinin üçte birinin iki yılda bir yenilenmesi öngörüldüğü 

için ilk ikinci ve dördüncü yıllarda hangi üyelerin görev sürelerinin sona ereceği ilk atamada 
Kurul henüz oluşmadığı için Kurula, Kurum üyeleri arasından atanacak altı üyenin belirlen
mesi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır, ilk atamada bir defaya mahsus olmak üzere Kurul
ca belirlenen adayları Başbakan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı belirleyecektir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte yapılan anlaşma ve kararların ne 
zamana kadar Kurula bildirileceği düzenlenmektedir. 

Madde 64. — Yürürlüğe ilişkin bu hükümde Kanunun para ve süreli para cezalarına iliş
kin hükümlerinin bir yıl sonra, diğer hükümlerin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme 
bağlanmıştır. Bu hükümle teşebbüs ve teşebbüs birliklerine bu kanuna uyum sağlayabilmek 
için belirli bir süre verilmiş olmaktadır. Ceza hükümlerinin uygulanmaması Kanunun işlerliği
ni kazanmasına bir engel teşkil edecektir; ama Kurul, para cezası dışındaki diğer tedbirleri her 
zaman uygulayabilecektir. Daha önce benzeri bulunmamış ve ilk defa yürürlüğe giren bir Ka
nun için teşebbüslere böyle bir süre verilmesi zorunlu bulunmuştur. 

Madde 45. — Kanunun yürürlük maddesidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/542 16.12.1993 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Adalet ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları 
temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun gö
rülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesiyle öngörülen para cezalarının ceza hukuku prensipleri açısın
dan kişisel olduğu ve kesin uygulanacağı dikkate alınarak maddenin üçüncü fıkrasında yer alan 
"ve müteselsilen" ibaresi metinden çıkarılmış, "uygulanabilir" ifadesi de "uygulanır" şeklin
de değiştirilmiştir. 

Tasarının 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "60 gün" ibaresi idarî yargılama 
usulünde ileride yapılabilecek değişikliklerde farklılığa ve çelişkiye düşmemek amacıyla "süre
si içinde" şeklinde değişirilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arzolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 599) 
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Başkan 
Cemal Şahin 

Çorum 
Sözcü 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Başkanvekili 
Ali Yalçın öğütçün 

Adana 
Kâtip 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Fethullah Erbaş 
Van 

Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 6.1.1994 

Esas No. : 1/542 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Adalet, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul ticaret Odası ye Kamu ve özel 
kuruluş temsilcilerinin de katılımı ile Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun 
görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

— Tasarının 20 nci maddesinde yer alan "10 gün içinde" ibaresi sürenin kısalığı nedeniyle 
Kurulu güç durumda bırakmamak ve genel idare hukuku prensiplerine uygun hale getirmek 
amacıyla çıkarılmıştır. 

— Tasarının 30 uncu maddesindeki "Bunlar" ibaresi "Bu Konular" şeklinde değiştirilmiştir. 
— Tasarının 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "adları ve soyadları", (b) 

bendine de tenasübü sağlamak amacıyla "adları ve soyadları" ibareleri değiştirilerek ilave edilmiş 
ve (h) bendi "Gerekçe ve kararın hukukî dayanağı" şeklinde değiştirilmiş, son fıkrasındaki 
"ve seçik" ibaresi de metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun" 
ibaresi "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 59 uncu maddesi birinci fıkrasının (b) ve (d) bendleri, verilmesi amaçlanan bir 
kamu hizmetinin finans yükünün belli bir kesime fatura edilmesinin doğru olmayacağı görü
şünden hareketle madde metninden çıkarılmıştır. Buna göre, (c) bendi (b) bendi, (e) bendi (c) 
bendi olarak değiştirilmiştir. 

İkinci fıkra ise bu değişiklikliğe paralel olarak; "Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası 
veya bir devlet bankası nezdinde açılacak bir hesapta toplanır, (b) bendinde sayılan gelirler 
cezaların kesinleşmesinden sonra cezanın Hazine veznesine yatırılması esnasında Kurumun il
gili hesabına yatırılır." şeklinde değiştirilmiştir. 
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— Tasarının Geçici 1 inci maddesi ikinci fıkrasında bulunan ve yazım hatası olan "ise" 
kelimesi çıkarılmıştır. 

— Tasarının Geçici 2 nci Maddesi Kurula yapılacak bildirimlerin Kurum Teşkilatının oluş
masından sonra yapılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

— Tasarıya Geçici 2 nci maddeden sonra gelmek üzere ve Rekabet Kurumu Teşkilatının 
ilk oluşumunu sağlayabilecek şekilde geçici 3 üncü madde ilave edilmiştir. 

— Ayrıca Tasarının sistematiğine ilişkin olarak; Tasarıdaki BEŞİNCİ KISIM'daki 40-59 
maddelerin İKİNCİ KISIM'dan sonra gelecek şekilde yeniden düzenlenmesine ve 60 mcı mad
deden önce gelmek üzere "ALTINCI KISIM" "Son Hükümler" şeklinde bir başlık ilavesine 
karar verilmiştir. 

Buna göre Tasarıdaki "BEŞİNCİ KISIM", "ÜÇÜNCÜ KISIM" olarak değiştirilmiş, bu
na uygun olarak da bu kısmı oluşturan "40-59" madde numaraları "20-39" olarak belirlen
miştir. Tasarıdaki "ÜÇÜNCÜ KISIM", "DÖRDÜNCÜ KISIM" olarak değiştirilmiş ve bu 
kısımda bulunan "20-35" madde numaraları "40-55" olarak düzeltilmiştir. Tasarının "DÖR
DÜNCÜ KISIM", "BEŞİNCİ KISIM" olarak değiştirilmiş ve bu kısımdaki "36-39" olan nu
maraları "56-59" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulu ve Adalet Komisyonundan gelen şekliyle ay
nen kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Kâtip 
Azimet Köylüoğlu Evren Bulut 

Sivas Edirne 
Üye Üye 

Celal Kürkoğlu Rahmi özer 
Adıyaman Çanakkale 

İmzada bulunamadı 
Üye Üye 

Mustafa Fikri Çobaner Timur Demir 
İsparta İzmir 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Üye Üye 

Şaban Bayrak Âbdurrahman Ünlü 
Kayseri Kırıkkale 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasan sı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, 

bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin 
bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetle
meleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. 

Kapsam 
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet 

gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelle
yici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin 
bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve dev
ralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik ted
bir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler bu kanun kapsamına girer, 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
Rekabet: Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgüfce ekonomik kararlar 

verilebilmesini sağlayan yarışı, 
Hâkim Durum : Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müş

terilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik para
metreleri belirleyebilme gücünü, 

Teşebbüs : Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzelkişilerle, 
bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri, 

Teşebbüs Birliği: Teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzelkişiliği haiz 
ya da tüzelkişiliği olmayan her türlü birlikleri, 

Mal : Ticarete konu olan her türlü taşınır ve taşınmaz eşyayı, 
Hizmet: Bir bedel veya menfaat karşılığında yapılan bedenî, fikri veya her ikisi beraber 

olan faaliyetleri, 
Kurum : Rekabet Kurumunu, 
Kurul : Rekabet Kurulunu, 
ifade eder. 

! İKİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yasaklanan Faaliyetler 
Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 
MADDE 4. — Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak reka

beti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğura-
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞİ METİN 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasana 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Thsannın 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yasaklanan Faaliyetler 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 
MADDE 4. —Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
bilecek nitelikte olan teşebbüslerarası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu 
tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. 

Bu haller, özellikle şunlardır : 
a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi un

surlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi, 
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya un

surlarının paylaşılması ya da kontrolü, 
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında 

belirlenmesi, 
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet 

gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piya
saya yeni gireceklerin engellenmesi, 

e) Eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygu
lanması, 

f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlik
te diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumun
daki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafın
dan teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal Veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şart
ların ileri sürülmesi, 

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya 
arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozul
duğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem için
de olduklarına karine teşkil eder. 

Ekonomik ve rasyonel gerekçelere dayanmak koşuluyla taraflardan herbiri uyumlu eylemde 
bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir. 

Muafiyet 
MADDE S. — Kurul, aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde ilgililerin tale

bi üzerine, teşebbüslerarası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4 üncü 
madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilir : 

a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşme
lerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması, 

b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması, 
c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması, 
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorumlu olandan fazla 

sınırlanmaması. 
Muafiyet kararları ençok beş yıl için verilir. Muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya 

belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir. Kurulca verilen muafiyet süresi sona 
erdiğinde muafiyet şartları halen devam ediyorsa ilgili tarafların başvurusu üzerine muafiyet 
kararı yenilenebilir. 

Kurul, birinci fıkrada gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde, belirli konulardaki an
laşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren 
tebliğler çıkarabilir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Muafiyet 
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 599) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
MADDE 6. — Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde 

bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı 
anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır. 

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır : 
a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak 

engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler, 
b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar 

ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olrak ayırımcılık yapılması, 
c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı te

şebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hiz
metin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiya
tın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar geti
rilmesi, 

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avan
tajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı 
amaçlayan eylemler, 

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıt
lanması, 

Birleşme veya Devralma 
MADDE 7. — Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim 

durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında her
hangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğu
racak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal 
varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya birkısmını ya da kendisine yönetimde hak sa
hibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması 
hukuka aykırı ve yasaktır. 

Hangi tür birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildirile
rek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan eder. 

ÎKtNCt BÖLÜM 
Kurulun Yetkileri 

Menfî Tespit 
MADDE 8. — tlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine Kurul, elinde 

bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya birleşme ve devralmanın 
bu kanunun 4,6 ve 7 nci maddelerine aykırı olmadığını gösteren bir menfi tespit belgesi verebilir. 

Kurul, bu belgenin düzenlenmesinden sonra 13 üncü maddedeki şartlar çerçevesinde gö
rüşünden her zaman dönebilir. Ancak bu durumda taraflara Kurulun görüş değiştirmesine ka
dar geçen süre için cezaî müeyyide uygulanmaz. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
MADDE 6. — Thsarımn 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Birleşme veya Devralma 
MADDE 7.— Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurulun Yetkileri 

Menfî Tespit 
MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
İhlale Son Verme 
MADDE 9. — Kurul/ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya resen bu kanu

nun 4, 6 ve 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs veya teşebbüs birlikle
rine bu kanunun Üçüncü Kısmında belirtilen hükümler çerçevesinde, rekabetin tesisi ve ihlal
den önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları 
kapsayan bir kararı bildirir. 

Meşru bir menfaati olan gerçek ve tüzelkişiler şikâyette bulunabilir. 
Kurul, birinci fıkraya göre bir karar almadan önce ilgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri

ne ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirir. 

Kurul, nihaî karara kadar ciddî ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimali
nin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihaî kararın kap
samını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilir. 

Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi 
MADDE 10. — 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar yapıl

dıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kurula bildirilir. Bildirilmemiş anlaşmalara muafiyet hü
kümleri uygulanmaz. Zamanında yapılmamış bildirimlere muafiyet verilmesi halinde muafi
yet, bildirim tarihinden itibaren geçerlidir. 

7 nci madde kapsamına giren birleşme veya devralma anlaşmaları Kurula bildirildiği ta
rihten itibaren Kurul, onbeş gün içinde yapacağı ön inceleme sonucunda birleşme veya devral
ma işlemine ya izin vermek ya da bu işlemi nihaî incelemeye almaya karar verdiği takdirde, 
ön itirazını bildiren yazısı ile birlikte birleşme veya devralma işleminin nihaî karara kadar askı
da olduğunu ve uygulamaya sokulamayacağını, gerekli gördüğü diğer tedbirlerle birlikte ilgili
lere usulüne göre tebliğ etmek zorundadır. Bu durumda, bu kanunun 20 ila 39 uncu maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

Kurulun, süresi içinde birleşme veya devralmaya ilişkin müracaata herhangi bir cevap ver
mediği ya da herhangi bir işlem yapmadığı hallerde, birleşme veya devralma anlaşmaları bildi
rim tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girere* hukukî geçerlilik kazanır. 

Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi 
MADDE 11. — Bildirilmesi zorunlu olan birleşme ve devralma işleminin Kurula bildiril

memiş olduğu hallerde, Kurul, herhangi bir şekilde işlemden haberdar olduğu zaman kendili
ğinden birleşme veya devralmayı incelemeye alır. İnceleme sonucunda; 

a) Birleşme veya devralmanın 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına girmediğine ka
rar vermesi durumunda birleşme veya devralmaya izin verir, ancak ilgililere bildirimde bulun
madıkları için para cezası uygular. 

b) Birleşme veya devralmanın 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına girdiğine karar 
vermesi halinde; para cezası ile birlikte, birleşme veya devralma işleminin sona erdirilmesine; 
hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiş olan tüm fiili durumların ortadan kaldırılmasına; şart
ları ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde ele geçirilen her türlü payın veya malvarlığı
nın eğer mümkünse eski maliklerine iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde üçüncü kişilere 
temlikine ve devrine; bunların eski malik veya üçüncü kişilere temlik edilmesine kadar geçen 
süre içinde devralan kişilerin devralınan teşebbüslerin yönetimine hiçbir şekilde katılamayaca
ğına ve gerekli gördüğü diğer tedbirlerin alınmasına karar verir. 
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İhlale Son Verme 
MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi 
MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmesi 
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bildirim 
MADDE 12. — Bildirim, Kurul tarafından hazırlanacak Bildirim Formlarının istediği bil

gileri tam ve eksiksiz olarak içerir. Bildirimi taraflardan herhangi biri yapabilir. Bildirimde bu
lunan, diğer ilgili tarafı durumdan haberdar etmek zorundadır. Bildirime ilgili belgeler eklenir 
ve bildirim Kurul kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılmış sayılır. 

Muafiyet ve Menfî Tespit Kararlarının Geri Alınması 
MADDE 13. — Aşağıdaki hallerde muafiyet ve menfi tespit kararları geri alınabilir ya 

da tarafların belirli davranışları yasaklanabilir : 

a) Kararın alınmasına esas teşkil eden herhangi bir olayda değişiklik olması, 
b) Karara bağlanan şartların veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 
c) Kararın söz konusu anlaşma hakkında yanlış veya eksik bilgiye dayanarak verilmiş 

olması, 
Geri alma kararı (a) bendinde değişikliğin olduğu tarihten, diğer hallerde ise muafiyet ve

ya menfi tespit kararının verildiği tarihten itibaren geçerlidir. 
(c) Bendinde belirtilen yanlış ve eksikliğin ilgili teşebbüsün hilesi veya kastı ile gerçekleş

mesi halinde karar hiç alınmamış sayılır. 

Bilgi İsteme 
MADDE 14. — Kurul, bu kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli 

gördüğü her türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs bir
liklerinden isteyebilir. 

Bu makamlar, teşebbüsler ve teşebbüs birliklerinin yetkilileri istenen bilgileri Kurulun be
lirleyeceği süre içinde vermek zorundadır. 

Yerinde İnceleme 
MADDE 15. — Kurul, bu kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli 

gördüğü hallerde, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemelerde bulunabilir. Bu amaçla te
şebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin : 

a) Defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini inceleyebilir ve gerekirse suretlerini alabilir, 
b) Belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir, 
c) Teşebbüslerin her türlü malvarlığına ilişkin mahallinde incelemeler yapabilir. 
İnceleme, Kurul emrinde çalışan uzmanlar tarafından yapılır. Uzmanlar incelemeye gider

ken yanlarında incelemenin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde idarî para ce
zası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İdarî Para Cezaları 

Para Cezaları 
MADDE 16. — Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri 

ve/veya bu birliklerin üyelerine; 
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Bildirim 
MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muafiyet ve MenJÎ Tespit Kararlarının Geri Alınması 
MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bilgi İsteme 
MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yerinde İnceleme 
MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
tdarî Para Cezalan 

Para Cezaları 
MADDE 16. — Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri 

ve/veya bu birliklerin üyelerine; 
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a) Muafiyet, menfi tespit ve birleşme veya devralma için izin başvurusu ile bu kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan anlaşmalara ilişkin bildirim ve başvurularda yanıl
tıcı veya yanlış bilgi verilmesi halinde yüz milyon lira, 

b) Kurul kararı ile bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde eksik, yanlış veya yanıl
tıcı bilgi verilmesi halinde yüz milyon lira, 

c) Birleşme veya devralmanın ya da 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu 
eylem ve kararların süresi içinde bildirilmemesi halinde elli milyon lira, 

d) Bu kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kurulun verdiği muafiyet ka
rarlarındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde atmış milyon lira para cezası verir. 

Bu kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirdiği 
Kurul kararı ile sabit olanlarla bu kanunun 11 inci maddesinin (b) bendinde yazılı davranışlar
da bulunanlara ikiyüz milyon liradan aşağı olmamak üzere, ceza verilecek teşebbüs niteliğin
deki gerçek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin bir yıl önceki 
malî yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayrisafi gelirinin yüzde 
onuna kadar para cezası verilir. 

Tüzelkişiliği olan teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin birinci fıkrada belirtilen para cezaları
na çarptırılmaları halinde, bu tüzelkişiliğin yönetim organlarında görev alan gerçek kişilere de 
şahsen ve müteselsilen verilen cezanın yüzde onuna kadar ayrıca para cezası uygulanabilir. 

Kurul, para cezasına karar verirken, kastın varlığı, kusurun ağırlığı, ceza uygulanan te
şebbüs veya teşebbüslerin pazar içindeki gücü ve muhtemel zararın ağırlığı gibi unsurları-dik
kate alır. 

Süresi içinde bildirilmiş anlaşma ve kararlara, bu kanun hükümlerini açık bir biçimde ih
lal etmemeleri durumunda Kurulun vereceği nihaî karara kadar geçecek süre için para cezası 
uygulanmaz. 

Süreli Para Cezaları 
MADDE 17. — Kurul, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine kararda belirtilecek tarihten baş

lamak üzere her gün için; 

a) 9 uncu maddeye göre verilen ihlale son verilmesine ve diğer tedbirlere ilişkin karara 
uyulmaması halinde elli milyon lira, 

b) 11 inci maddenin (b) bendinde öngörülen Kurul kararlarının ve tedbirlerinin yerine 
getirilmemesi halinde yirmibeş milyon lira, 

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yasaklanan davranışların yapılması halinde 
yirmibeş milyon lira, 

d) 15 inci madde uyarınca Kurul uzmanlarının yerinde inceleme yapmalarının engellen
mesi halinde yirmi milyon lira süreli para cezası verir. 

Bu Kanuna Göre Verilen Para Cezalarının Niteliği ve Uygulanması 
MADDE 18. — Bu kanunda düzenlenen her türlü para cezası idarî nitelikte para cezası

dır. Para cezası veya süreli para cezası bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı 
ayrı uygulanır. 
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a) Muafiyet, menfî tespit ve birleşme veya devralma için izin başvurusu ile bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan anlaşmalara ilişkin bildirim ve başvurularda yanıl
tıcı veya yanlış bilgi verilmesi halinde yüz milyon lira, 

b) Kurul kararı ile bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde eksik, yanlış veya yanıl
tıcı bilgi verilmesi halinde yüz milyon lira, 

c) Birleşme veya devralmanın ya da 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu 
eylem ve kararların süresi içinde bildirilmemesi halinde elli milyon lira, 

d) Bu Kanunun S inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kurulun verdiği muafiyet ka
rarlarındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde altmış milyon lira para cezası verir. 

Bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirdiği 
Kurul kararı ile sabit olanlarla bu Kanunun 11 inci maddesinin (b) bendinde yazılı davranışlar
da bulunanlara ikiyüz milyon liradan aşağı olmamak üzere, ceza verilecek teşebbüs niteliğin
deki gerçek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin bir yıl önceki 
malî yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirinin yüzde 
onuna kadar para cezası verilir. 

Tüzelkişiliği olan teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin birinci fıkrada belirtilen para cezaları
na çarptırılmaları halinde, bu tüzelkişiliğin yönetim organlarında görev alan gerçek kişilere de 
şahsen verilen cezanın yüzde onuna kadar ayrıca para cezası uygulanır. 

Kurul, para cezasına karar verirken, kastın varlığı, kusurun ağırlığı, ceza uygulanan te
şebbüs veya teşebbüslerin pazar içindeki gücü ve muhtemel zararın ağırlığı gibi unsurları dik
kate alır. 

Süresi içinde bildirilmiş anlaşma ve kararlara, bu Kanun hükümlerini açık bir biçimde 
ihlal etmemeleri durumunda Kurulun vereceği nihaî karara kadar geçecek süre için para cezası 
uygulanmaz. 

Süreli Para Cezaları 
MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bu Kanuna Göre Verilen Para Cezalarının Niteliği ve Uygulanması 
MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Süreli para cezası verilmesine ilişkin karara karşı yargı yoluna başvurulması halinde, süre

li para cezası konusunda yürütmeyi durdurma kararı verildiği takdirde yargıya başvurma tari
hinden itibaren süreli para cezası uygulanmaz. 

Para Cezaları ve Süreli Para Cezalarında Zamanaşımı 
MADDE 19. — Kurulun para cezası ve süreli para cezası verme yetkisi aşağıdaki zamana

şımı sürelerine tabidir : 
a) Teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu veya bildirimle, bilgi verme ya da ye

rinde inceleme yapılmasıyla ilgili hükümlerin ihlali halinde üç yıl, 
b) Diğer hallerde beş yıl. 
Süre, ihlalin vuku bulduğu gün işlemeye başlar. Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz ko

nusu ise süre, ihlalin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar. 
Bu ihlalle ilgili olarak kurulun inceleme veya araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir 

işlem, bu işlemin ilgili taraflardan birine tebliği anından itibaren zamanaşımını keser. 
Karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması zamanaşımı süresini keser. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kurulun İnceleme ve Araştırmalarında Usul 

önaraştırma 
MADDE 20. — Kurul, resen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine 10 gün içinde 

doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti 
için önaraştırma yapılmasına karar verebilir. 

önaraştırma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul Başkanı, meslek personeli uzman
lardan bir ya da birkaçını raportör olarak görevlendirir. 

önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportör 30 gün içinde elde ettiği bilgileri, her tür
lü delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini Kurula yazılı olarak bildirir. 

önaraştırmanm Sonuçlanması 
MADDE 21. — önaraştırma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gün içinde, Kurul 

elde edilmiş olan bilgileri değerlendirerek karar vermek üzere toplanır ve soruşturma açılması
na veya açılmamasına karar verir. 

Başvuru Sahiplerine Bildirim 
MADDE 22. — Kurulun, İhbar veya şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaları ciddî 

ve yeterli bulması durumunda, ihbar veya şikâyet edenlere ileri sürülen iddiaların ciddî bulun
duğu ve araştırmaya başlandığı yazılı olarak bildirilir. 

Kurulun, gerek başvuruları açıkça reddetmesi, gerek süresi içinde bildirimde bulunmaya
rak reddetmiş sayılması durumlarında, doğrudan ya da dolaylı menfaati olduğunu belgeleyen 
herkes Kurulun red kararına karşı yargı yoluna başvurabilir. 

Kurulun Soruşturmaya Başlaması 
MADDE 23. — Soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde, Kurul, görevli raportör 

veya raportörler ile birlikte soruşturmayı yürütecek Kurul üyesi veya üyelerini de belirler. Sp-
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Para Cezalarının ve Süreli Para Cezalarında Zamanaşımı 
MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kurulun inceleme ve Araştırmalarında Usul 

önaraştırma 
MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

önaraştırmanın Sonuçlanması 
MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başvuru Sahiplerine Bildirim 
MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurulun Soruşturmaya Başlaması 
MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ruşturma en geç 6 ay içinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak 
üzere Kurul tarafından 6 aya kadar ek süre verilebilir. 

Kurul, başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten iti
baren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirir ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde 
göndermelerini ister. TUraflara tanınan ilk yazılı cevap süresinin başlayabilmesi için Kurulun 
bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara 
göndermesi gerekir. 

Kurulun soruşturmaya başlama kararı kesindir. 

Delillerin Toplanması ve itirafların Bilgilendirilmesi 
MADDE 24. — Kurul adına hareket eden ve Kurul tarafından belirlenip, görevlendirilen 

Kurul üyesi ve raportörlerden oluşan bir heyet, soruşturma safhasında bu Kanunun 14 üncü 
maddesinde düzenlenen bilgi isteme ve 15 inci maddesinde düzenlenen yerinde inceleme yetki
lerini kullanabilir. Belirlenen bu süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her 
türlü bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilir. Kurulun soruşturma 
safhasında, bu kanunu ihlal ettiği iddia edilen kişi veya kişiler, kararı etkileyebilecek her türlü 
bilgi ve delili her zaman Kurula sunabilirler. 

Haklarında soruşturmaya başlandığı bildirilen taraflar sözlü savunma hakkını kullanma 
taleplerine kadar Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evrakın ve müm
künse elde edilmiş olan her türlü delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebilir, 

Kurul, tarafları bilgilendirmediği ve savunma hakkı vermediği konuları kararlarına daya
nak yapamaz. 

Tebligat ve Cevap Verme 
MADDE 25. — Soruşturma safhası sonunda hazırlanan rapor, tüm Kurul üyeleri ile ilgili 

taraflara tebliğ olunur. 
Bu kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde Kurula gönderme

leri tebliğ edilir. Tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yürütmekle gö
revlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirir ve bu da tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraf
lara bildirilir. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebilirler. Tarafların haklı gerekçeler 
göstermesi halinde bu süreler bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatı
labilir. 

Tarafların süresi içinde verilmeyen savunmaları dikkate alınmaz. 
Sözlü Savunma Toplantısı 
MADDE 26. — Sözlü savunma toplantısı, tarafların cevap dilekçesi ya da savunma dilek

çelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri üzerine yapılır. Ayrıca 
Kurul, kendiliğinden sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir. 

Sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden en az 30 gün en çok 60 gün. 
içinde yapılır. Sözlü savunma toplantısı davetiyeleri sözlü savunma toplantısı gününden en az 
30 gün önce taraflara gönderilir. 

Sözlü Savunma Toplantısına İlişkin Esaslar 
MADDE 27. — Sözlü savunma toplantıları açık olarak yapılır. Genel ahlakın ve ticarî 

sırların korunması gerekçesi ile Kurul, sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına 
karar verebilir. 
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Delillerin Toplanması ve Tarafların Bilgilendirilmesi 
MADDE 24. —Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tebligat ve Cevap Verme 
MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sözlü Savunma Toplantısı 
MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sözlü Savunma Toplantısına İlişkin Esaslar 
MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Sözlü savunma toplantılarını Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının toplantıya katılmadı

ğı durumlarda Kurul İkinci Başkanı yönetir. Toplantı, Kurul Başkanı veya ikinci Başkan ile 
en az 5 Kurul üyesinin katılımı ile yapılır. 

Sözlü savunma toplantıları en çok biribirini izleyen beş oturumda tamamlanır ve bir gün 
içinde yapılan çeşitli toplantılar bir oturum sayılır. 

Sözlü savunma toplantısından en geç 7 gün önce taraflar sözlü savunmada yararlanacak
ları ispat vasıtalarını Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Taraflar süresi içinde bildirilmemiş 
ispat vasıtalarından yararlanamazlar. 

Sözlü savunmada ilgili taraflar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ikinci Babının 
Sekizinci faslında düzenlenen her türlü delil ve ispat vasıtasından yararlanabilirler. Oturumla
ra bu kanunu ihlal ettiği iddia edilen taraflar veya bunların temsilcileri ile doğrudan ya da do
laylı menfaati olduğunu oturumdan önce Kurula ispatlayanlar ya da onların temsilcileri katı
labilir. 

Nihaî Karar 
MADDE 28. — Sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmaz 

ise gerekçesiyle birlikte 15 gün içinde karar verilir. 
Sözlü savunma toplantısı yapılmasının taraflarca talep edilmediği ve Kurulun da kendili

ğinden sözlü savunma yapılmasına karar vermediği hallerde, nihaî karar dosya üzerinde yapı
lacak incelemeye göre, soruşturma safhasının bitiminden sonra 30 gün içinde verilir. 

Sözlü savunma yapılmasına karar verilmesine rağmen ilgili tarafların sözlü savunmaya gel
memesi halinde karar, belirlenmiş toplantı tarihinden sonraki bir hafta içinde dosya üzerinde 
yapılacak incelemeye göre verilir. 

Görüşmelerin Gizliliği 
MADDE 29. — Kurul kararları gizli görüşme sonucu alınır ve alenen tefhim edilir. Hiçbir 

Kurul üyesinin oyu çekimser olamaz. Görüşmelere mazeretli olanlar dışında sözlü savunma 
toplantısında hazır bulunmuş olan üyelerin katılmaları zorunludur. 

Görüşmede Usul 
MADDE 30. — Görüşmeyi Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının görüşmeye katılmadığı 

durumlarda ikinci Başkan yönetir ve karara bağlanacak konuları belirler. Bunlar serbestçe tar
tışıldıktan sonra Başkan oyları toplar ve en son kendi oyunu verir. 

Tbplantı ve Karar Yeter Sayısı 
MADDE 31. — Kurul, nihaî kararlarında Başkan ya da ikinci Başkan dahil en az toplam 

8 üyenin katılımı ile toplanır ve en az 6 üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar verir. 

ilk toplantıda karar için gerekli nisabın sağlanamadığı durumlarda, Başkan ikinci toplan
tıya tüm üyelerin iştirakini sağlar. Ancak bunun mümkün olmaması halinde karar, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Bu durumda da toplantı nisabı Birinci fıkrada belirtilen
den az olamaz, ikinci toplantıda oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın 
oyu üstün sayılır. 
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Nihaî karar 
MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görüşmelerin Gizliliği 
MADDE 29. — Tasannm 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görüşmede Usul 
MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Nihaî karar haricindeki diğer kararlar ve özellikle tedbir ve tavsiye niteliğindeki kararlar 

ve işlemler için Kurul üyelerinden en az üçte birinin toplanması ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğunun kararı gerekir. 

Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar 
MADDE 32. — Kararlar aşağıdaki hususları ihtiva eder : 
a) Kararı veren Kurul üyelerinin adı, 
b) İnceleme ve araştırmayı yapanların ad ve soyadı, 
c) Tarafların ad ve unvanları ile ikametgânları ve ayırıcı nitelikleri, 
d) Tarafların iddialarının özeti, 
e) İnceleme ve tartışılan ekonomik ve hukukî konuların özeti, 
f) Raportörün görüşü, 
g) İleri sürülen bütün delillerin ve savunmaların değerlendirilmesi, 
h) Gerekçe ve kararın dayandığı Kanun maddeleri, 
ı) Sonuç, 
k) Varsa karşı oy yazılan, 
Verilen karar ile taraflara yüklenen görevler ve tanınan haklar şüphe ve tereddüde yol aç

mayacak şekilde açık ve seçik yazılmalıdır. 

Kararların Yazılması 
MADDE 33. — Karar, Kurul Başkanı veya onun görevlendireceği bir üye tarafından yazı

lır. Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler ayrı 
ayrı veya birlikte karşı oy yazısı yazabilir. Kararın aslı Kurul arşivinde saklanır. Birer nüshası 
imza karşılığında taraflara verilir. Bir nüshası da yayınlanmak üzere Rekabet Kurumu Yayın 
İşlerine gönderilir. 

Kurul kararları kesinleştikten sonra tarafların ticarî nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekil
de Resmî Gazetede yayınlanır. 

Sürelerin Başlama Tarihi 
MADDE 34. — Rekabet Kurulu kararlarında süreler gerekçeli kararın taraflara tebliğ ta

rihinden itibaren başlar. 

Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yolu 
MADDE 35. — Kurulun nihaî kararlarına, tedbir kararlarına, para cezalarına ve süreli 

para cezalarına karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren 60 gün içinde Danıştay'a başvurula
bilir. Bu süre içinde yargı yoluna başvurulmazsa karar kesinleşir. 

Para cezaları Kurulun kararı kesinleşmeden tahsil edilemez. Kurulun para cezası veya sü
reli para cezası veren kararının yerine getirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine tabidir, 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Rekabetin Sınırlanmasının özel Hukuk Alanındaki Sonuçları 

Bu Kanuna Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukukî Niteliği 
MADDE 36. — Bu Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olan her türlü anlaşma ile teşebbüs 

birlikleri kararı geçersizdir. Bu anlaşmalardan ve kararlardan doğan edimlerin ifası istenemez. 
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Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar 
MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kararların Yazılması 
MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sürelerin Başlama Tarihi 
MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yolu 
MADDE 35. — Kurulun nihaî kararlarına, tedbir kararlarına, para cezalarına ve süreli 

para cezalarına karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurula
bilir. Bu süre içinde yargı yoluna başvurulmazsa karar kesinleşir. 

Para cezaları Kurulun kararı kesinleşmeden tahsil edilemez. Kurulun para cezası veya sü
reli para cezası veren kararının yerine getirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Rekabetin Sınırlanmasının özel Hukuk Alanındaki Sonuçları 

Bu Kanuna Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukukî Niteliği 
MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Daha önce yerine getirilmiş edimlerin geçersizliği nedeniyle geri istenmesi halinde tarafların 
iade borcu Borçlar Kanununun 63 ve 64 üncü maddelerine tabidir. 

Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü bu Kanundan doğan ihtilaflara uygulanmaz. 

Tazminat Hakkı 
MADDE 37. — Her kim bu kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile 

rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim 
durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur. 
Zararın oluşması birden fazla kişinin davranışları sonucu ortaya çıkmış ise bunlar zarardan 
müteselsilen sorumludur. 

Zararın Tazmini 
MADDE 38. — Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan za

rar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki 
farkı zarar olarak talep edebilirler. Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün 
zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın 
belirlenmesinde, zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün kârlar, geçmiş yıllara 
ait bilançolar da dikkate alınarak hesaplanır. . 

Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden 
kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddî zararın ya da za
rara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında taz
minata hükmedebilir. 

İspat Yükü 
MADDE 39. —• Zarar görenlerin, bir anlaşmanın varlığı ya da piyasada rekabetin bozul

duğu izlenimi veren, özellikle pisayaların fiilen paylaşılması, uzun sayılacak bir süre piyasa fi
yatında gözlenen kararlılık, fiyatın piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerce birbirine yakın ara
lıklarla artırıldığı gibi kanıtları yargı organlarına sunmaları halinde, teşebbüslerin uyumlu ey
lem içinde bulunmadıklarını ispatlama yükü davalılara geçer. 

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı her türlü delille ispatlanabilir. 

BEŞtNCt KISIM 
Teşkilat 

Rekabet Kurumu 
MADDE 40. — Mal ve hizmet piyasalarının şerbet ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde 

teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun ken
disine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzelkişiliğini haiz idarî ve malî özerkliğe 
sahip Rekabet Kurumu teşkil edilmiştir. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. 
Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun ni

haî kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır. 
Rekabet Kurumunun Teşkilatı 
MADDE 41. — Kurumun teşkilatı; 
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Tazminat Hakkı 
MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Zararın Tazmini 
MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İspat Yükü ' _. • ' 
MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCt KISIM 
Teşkilat 

Rekabet Kurumu 
MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Rekabet Kurumunun Teşkilatı 
MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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a) Rekabet Kurulu, 
b) Başkanlık, 
c) Hizmet Birimlerinden oluşur. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Rekabet Kurulu 

Kurulun Teşekkülü 
MADDE 42. — Rekabet Kurulu biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam 

11 üyeden teşekkül eder. 
Bakanlar Kurulu, dört üyeyi Rekabet Kurulunun, iki üyeyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

nın, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, bi
rer üyeyi ise Yargıtay, Danıştay, Üniversitelerarasi Kurul ile Sermaye Piyasası Kurulunun her 
boş üyelik için kendi kurumları içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından seçer 
ve atar." 

Rekabet Kurulunca gösterilecek adayların en az yarısının Rekabet Kurumunun uzmanlık 
sıfatını kazanmış meslek personeli arasından seçilmesi zorunludur. 

Bakanlar Kurulu, Kurulun göstereceği üç aday arasından birisini Başkan olarak görevlen
dirir. İkinci Başkanı Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. 

Atanma Şartlan ' 
MADDE 43. — Kurul Başkanı ve üyeleri hukuk, iktisat, işletme veya maliye dallarında 

yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli 
bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az 
10 yıl çalışmış olanlar arasından atanır. Üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 48 inci maddesinin A fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bendlerinde belirtilen şartları taşımaları 
zorunludur. 

Görev Süreleri 
MADDE 44. — Kurul Başkanı, İkinci Başkanı ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Sü

resi biten üye yeniden seçilebilir. Kurul üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Yenilenme 
sırasında Kurulun teşekkülüne ilişkin hükUmlerdeki sayılar ve oranlar dikkate alınır. Başkan
lık ve üyelikler, yenilenme hariç, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdir
de, boşalan yerlere bir ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu halde atanan, yerine atandığı kim
senin süresini tamamlar. 

Kurul Başkan ve üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verile
mez. Ancak, Kurul karan ile, atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 
bu Kanunun 45 inci maddesine aykırı düştüğü anlaşılan ya da Kanunla verilen görevle ilgili 
olarak suç işledikleri mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan ve üyelerinin görevleri sona erer. 

Yasaklar 
MADDE 45. — Kurul Başkan ve üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmî veya özel 

hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi olamazlar. 
Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine tarafından çı

karılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki her türlü sermaye piyasası mevzuatı 
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BtRÎNCt BÖLÜM 
Rekabet Kurulu 

Kurulun Teşekkülü 
MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atanma Şartlan 
MADDE 43. — Tasarının 43 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görev Süreleri 
MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yasaklar 
MADDE 45. — Tasarının 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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anlamındaki menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sihri hı
sımları dışındakilere satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. 30 gün için
de bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 

Amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görevler ve kâr 
amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır. 

Kurul üyeleri ve personeli Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu kanunun uygulan
ması sırasında öğrendikleri teşebbüs ve teşebbüs birliklerini ticarî sırlarını görevlerinden ayrıl
mış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar. 

Yemin 
MADDE 46. —Rekabet Kurulu üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda gö

revlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine, 
Kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin eder. 

Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. Kurul Başkan ve üyeleri ye
min etmedikçe göreve başlayamazlar. 

Kurulun Görev ve Yetkileri 
MADDE 47. — Kurulun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Bu Kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukukî işlemler hakkında, başvuru üzerine ve

ya resen inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; bu Kanunda düzenlenen hükümlerin ih
lal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp bun
dan sorumlu olanlara idarî para cezaları uygulamak, 

b) ilgililerin muafiyet ve menfi tespit taleplerini değerlendirerek, uygun olan anlaşmala
ra muafiyet ve menfi tespit belgesi vermek, 

c) Verilen muafiyet kararları ve menfi tespit belgelerinin ilgili olduğu piyasaları sürekli 
takip ederek, bü piyasalarda ya da tarafların durumlarında değişiklikler tespit edilmesi halin
de ilgililerin başvurularını yeniden değerlendirmek, 

d) Birleşme ve devralmalara izin vermek, 
e) Kurul ikinci Başkanını seçmek, 
O Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tebliğler çıkarmak ve gerekli düzenlemeleri 

yapmak, 
g) Rekabet hukuku ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda doğru

dan veya Bakanlığın talebi üzerine görüş bildirmek, 
h) Rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve kararlarla ilgili olarak diğer ülkelerin mevzuat, uygu

lama, politika ve tedbirlerini izlemek, 
ı) Kurumun personel politikasını saptamak, uygulamasını izlemek, personelin atama iş

lemlerini yapmak, Başkanlıkça hazırlanan Kurumun yıllık bütçesi, gelir gider kesin hesabı ve 
yıllık çalışma programlarını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya 
karar vermek, 

j) Boşalan Kurul üyelikleri için Kurumca, gösterilecek adayları belirlemek, 
k) Yılda bir, çalışmaları ve görev alanlarındaki durum ve gelişmelerle ilgili bir rapor ya

yınlamak, 
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Yemin 
MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi 

Kurulun Görev ve Yetkileri 
MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 599) 
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1) Menkul ve gayrimenkul eşya ve demirbaş alımı gibi satmalma, satma, kiralama konu

larındaki önerileri görüşüp karara bağlamak, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak, 
m) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçlan hakkında her türlü işleme 

karar vermek, 
n) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Kurulun Çalışma Esasları 
MADDE 48. — Kurul, Başkan tarafından, Başkanın bulunmadığı izin, hastalık, yolculuk 

ve diğer hallerde ikinci Başkan tarafından yönetilir ve temsil edilir. 
' c • • 

Toplantıyı Kurul Başkanı veya yokluğunda İkinci Başkan yönetir ve karara bağlanacak 
gündemi toplantıdan önce belirleyerek Kurul üyelerine bildirir. 

Kurul üyeleri kendileri ve üçüncü dereceye kadar.kan ve ikinci dereceye kadar sihri hısım-
Iarıyla ilgili olaylarda müzakere ve oylamaya katılamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başkanlık 
MADDE 49. — Başkanlık Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul Başkan Yardımcıların

dan teşekkül eder. 
Kurul Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden so

rumludur. 
Bu sorumluluk, Kurumun çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, de

ğerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar. 

Başkanlığın Görev ve Yetkileri 
MADDE 50. — Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Kurumun karar organı olan Rekabet Kurulu ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, 

disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonu
nu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek, 

b) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek, 
c) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların uygulanma

sını izlemek, 
d) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak, 
e) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını ha

zırlamak ve Kurula sunmak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, gider
lerinin yapılmasını sağlamak, 

0 Rekabet politikası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş 
bildirmek, 

g) Kurumun Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek, 
h) Kurumu resmî ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, 
ı) Kurulun nihaî kararları ile Kurumca hazırlanacak tebliğ ve yönetmeliklerin yayınlan

masını sağlamak, 
j) Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. 
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Kurulun Çalışma Esaslar 
MADDE 48. — Tasarının 48 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCt BÖLÜM 

Başkanlık 
MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlığın Görev ve Yetkileri 
MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 599) 
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Başkan Yardımcıları 
MADDE 51. — Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak ama

cıyla iki adet Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından 
verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet bi
rimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler. 

Hizmet Birimleri 
MADDE 52. — Rekabet Kurumunun hizmet birimleri; Daire Başkanlıkları şeklinde teş

kilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 

Denetim 
MADDE 53. — Kurumun hesaplan Sayıştayın denetimine tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurum Personelinin Statüsü 
MADDE 54. — Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idarî hizmet söz

leşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum emrinde yeteri 
kadar uzman meslek personeli ile kariyer dışı ihtisas personeli çalıştırılabilir. 

Kurum personeli ücret ve malî haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
dir. Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadrola
rın iptali ve ihdası Kurulca yapılır. 

Geçicilik veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit olunur. 
Bu işlerde çalışacak personel hakkında vekalet veya istisna akdî hükümleri uygulanır. Bu fık
raya göre istihdam edileceklerden sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıkları 
kesilmez. 

Yabancı uzmanlar da Başkanlığın hazırlayıp Kurulun onayı ile yürürlüğe konacak yönet
melik esaslarına göre istihdam edilebilir. 

Rekabet Uzman Yardımcılığına Atama 
MADDE 55. — Rekabet uzman yardımcılığına atanabilmek için aşağıdaki nitelikler ara

nır : 
a) Hukuk, İktisat, Siyasal Bilimler, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinin ik

tisat ve işletme bölümlerinden ya da mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği veya iş
letme mühendisliği bölümlerinden yahut bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, 
c) İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde yapılacak yabancı dil sınavında 

başarılı olmak, 
d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak. 
Gerekli diğer şartlar Kurulca çıkarılacak sınav yönetmeliğinde belirlenir. 
Rekabet Uzmanlığı 
MADDE 56. — 55 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak 

ve olumlu sicil almak kaydıyla konuları ile ilgili hazırlayacakları ya da daha önce hazırlamış 
oldukları uzmanlık tezinin Kurulca kabul edilmesi halinde "Rekabet Uzmanı" unvanını alırlar. 
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Başkan Yardımcıları 
MADDE 51. — Tasarının 51 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hizmet Birimleri 
MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Denetim 
MADDE 53. —' Tasarının 53 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurum Personelinin Statüsü 
MADDE 54. — Tasarının 54 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Rekabet Uzman Yardımcılığına Atama 
MADDE 55. — Tasarının 55 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Rekabet Uzmanlığı 
MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Rekabet uzman ve yardımcıları meslek personeli sıfat ve yetkisini taşır. 
Ücret ve Diğer Malt Haklar 
MADDE 57. — Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek devlet memurunun 

her türlü ödemeler dahil ücretlerinin iki katını geçmemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
teklifi ile Bakanlar kurulunca tespit olunur. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir 
vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de Gelir Vergisine tabi tutulmaz. 

Kurum personelinin ücret ve diğer malî hakları, birinci fıkradaki ücretler ve bunlarda de
ğişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca belirlenir. 

Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi 
MADDE 58. — Kurul Başkan ve üyeleri ile diğer personel Emekli Sandığı Kanununa ta

bidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kimselerden Kurul başkanlığına veya üyelik
lerine atananlar ile Kurumda görev alanlar görev sürelerinin sona ermesi halinde yeniden Dev
let memurluğuna dönerek durumlarına uygun bir göreve atanırlar. Bu takdirde, Kurumda ge
çirdikleri süreler tabi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. 

Bu hükümler, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı olmak üzere üni
versitelerden gelen başkan ve üyelerle uzman veya diğer personel hakkında da uygulanır. 

Emeklilik açısından Kurul başkanı Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyeleri Bakanlık Müsteşar 
Yardımcıları, Daire Başkanları Bakanlık Genel Müdürleri ile aynı düzeyde kabul edilir. Emek
lilik açısından diğer personelin durumu, Başkanlığın hazırlayacağı, Kurulun onayı ile yürürlü
ğe konacak yönetmelikte gösterilir. 

Kurumun Gelirleri 
MADDE 59. — Kurumun gelirleri Kurumun bütçesini oluşturur ve aşağıdaki gelir kalem

lerinden oluşur : 
a) Bakanlık bütçesine konacak ödenek, 
b) Kurumca düzenlenecek muafiyet, menfi tespit ile birleşme ve devralmalara ilişkin izin 

belgeleri karşılığı Kuruma başvuran teşebbüslerin ticaret siciline kayıtlı sermayesi ile kurumlar 
vergisine tabi kuruluşlarda esas sermaye veya kayıtlı sermayelerinin toplamının binde biri ora
nında alınacak ücretler, 

c) Kurulca bu kanunun 16 ve 17 nci maddelerine göre verilen cezaların yüzde yirmibeşi, 
d) Yeni kurulacak ve bilanço esasına göre defter tutan, sermayeleri en az on milyon Türk 

Lirası olan gerçek ve tüzelkişi tacirlerin sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kıs
mın binde ikisi nisbetinde yapılacak ödemeler, 

e) %yın ve sair gelirler. 

Kuruma ait gelirler T.C, Merkez Bankası nezdinde açılacak bir hesapta toplanır, (b) ben
dinde sayılan gelirler Kurumca ilgililere belge verilmeden önce, (c) bendinde belirtilen gelirler 
cezaların kesinleşmesinden sonra cezanın Hazine veznesine yatırılması esnasında, (d) bendin
deki gelirler kuruluş veya sermaye artırım işlemlerinin Ticaret Siciline tescilinden önce Kuru
mun ilgili hesabına yatırılır. Kurum hesabına para yatırıldığını gösteren belge olmaksızın Tica
ret Siciline tescil yapılamaz. 
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Ücret ve Diğer Mail Haklar 
MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi 
MAr>DE 58. — Tasarının 58 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurumun Gelirleri 
MADDE 59. — Tasarının 59 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Kurumun Para, Evrak ve Malları Üzerinde İşlenen Suçlar 
MADDE 60. — Kurumun para, evrak ve her çeşit malları Devlet Malı hükmündedir. Gö

revleri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkan ve üyeleri ile personeli Devlet Memurları gibi 
cezalandırılır. Kurul üyeleri ve personeline karşı işlenen suçlar Devlet memuruna karşı işlenmiş 
sayılır. 

Bu konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür. 

Tebligat 
MADDE 61. — Bu Kanun uyarınca ilgili taraflara yapılacak bildirimler, 7201 sayılı Tebli

gat Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir. 

Yönetmelikler 
MADDE 62. — Bu Kanunda belirtilenlerin dışında, Kurumun yetkilerini kullanışı, yöne

tim ve çalışma esasları, gelirlerinin tahsili, giderlerinin yapılması ve bu işlemlerin denetlenme
sinde uygulanacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde yapılacak değişikliklerin esasları, yabancı 
uzman çalıştırılmasına ilişkin esaslar, Kurumun satınalacağı menkul ve gayrimenkullerin alı
mına ve ihale usulüne ilişkin düzenlemeler ve Kurumun muhasebe sistemine ilişkin hükümler 
Kurulca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde dü
zenlenir. 

Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde çıkarılır. 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 63. — Kurum, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu, 624S sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. 

Kurumun gelirleri, Kurumlar Vergisinden; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset 
ve İntikal Vergisinden; yapılacak her türlü muameleler dolayısiyle lehte tahakkuk edecek faiz
ler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden; Kurumun gelirleri ve bu gelirlerle ilgili olarak 
yapılan bütün işlemler, taşınmaz mal alım ve satımında her türlü vergi, resim ve harçtan; Ku
ruma alınacak taşıtlar Taşıt Alım Vergisinden ve Damga Resminden muaftır. 

GEÇtet MADDE 1. — Rekabet Kuruluna ilk atama 42 nci madde esaslarına göre yapılır. 
Şu kadar ki Rekabet Kurulu tarafından gösterilecek adaylara ilişkin hükümler uygulanmaz. 

tik atamada Kurul yerine üyelik için Başbakan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı ikişer aday 
gösterirler. 

Kurulun ilk ikinci ve dördüncü yılları sonunda yenilenecek üyeleri, Kurulun bu dönemler
deki son toplantılarında ad çekmek suretiyle belirlenir, tik dönem için Kurul Başkan ve İkinci 
Başkanı kuraya iştirak etmeden sürelerini altı yıl olarak tamamlarlar. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte var olan anlaşma ve karar
lar bu tarihten itibaren üç ay içinde Kurula bildirilir. 
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Kurumun Para, Evrak ve Malları Üzerinde İşlenen Suçlar 
MADDE 60. — Tasarının 60 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 61 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 62 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 63. — Tasarının 63 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tebligat 
MADDE 61. — 

Yönetmelikler 
MADDE 62. — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 599) 



— 50 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Yürürlük 
MADDE 64. — Bu Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer 

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/. Uz 
Devlet Bakanı 
Prof T. Akyoİ 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M, T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
ti Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenehon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yûtnaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 

. M.'S.'Oktay 
içişleri Bakanı 

/. Sezgin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

& Oral 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

Y. Topçu 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E. Faralyalı 
Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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Yürürlük 
MADDE 64. — Tasarının 64 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 65. — Tasarının 65 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, 

bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin 
bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetle
meleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. 

Amaç 
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet 

gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelle
yici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin 
bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve dev
ralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik ted
bir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler bu kanun kapsamına girer. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
Rekabet: Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar 

verilebilmesini sağlayan yarışı, 

Hâkim Durum : Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müş
terilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik para
metreleri belirleyebilme gücünü, 

Teşebbüs: Piyasada mal ve hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzelkişilerle, ba
ğımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri, 

Teşebbüs Birliği: Teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzelkişiliği ha
iz ya da tüzelkişiliği olmayan her türlü birlikleri, 

Mal : Ticarete konu olan her türlü taşınır ve taşınmaz eşyayı, 

Hizmet: Bir bedel veya menfaat karşılığında yapılan bedenî, fikrî veya her ikisi beraber 
olan faaliyetleri, 

Kurum : Rekabet Kurumunu, 
Kurul : Rekabet Kurulunu, 
ifade eder. 
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tKtNCt KISIM 

BtRİNCt BÖLÜM 
Yasaklanan Faaliyetler 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 
MADDE 4. —Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak reka

beti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğrudan yahut doğura
bilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin 
bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. 

Bu haller, özellikle şunlardır : 
a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi un

surlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi, 
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya un

surlarının paylaşılması ya da kontrolü, 
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında 

belirlenmesi, 
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet 

gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piya
saya yeni gireceklerin engellenmesi, 

e) Eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygu
lanması, 

f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykın olarak, bir mal veya hizmet ile birlik
te diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumun
daki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafın
dan teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şart
ların ileri sürülmesi, 

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya 
arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozul
duğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem için
de olduklarına karine teşkil eder. 

Ekonomik ve rasyonel gerekçelere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu ey
lemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir. 

Muafiyet ' 
MADDE 5. — Kurul, aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde ilgililerin tale

bi üzerine, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4 üncü 
madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilir : 

a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşme
lerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması, 

b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması, 
c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması, 
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla 

sınırlanmaması. 
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Muafiyet kararları en çok beş yıl için verilir. Muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya 

belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir. Kurulca verilen muafiyet süresi sona 
erdiğinde muafiyet şartları halen devam ediyorsa ilgili tarafların başvurusu üzerine muafiyet 
kararı yenilenebilir. 

Kurul, birinci fıkrada gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde, belirli konulardaki an
laşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren 
tebliğler çıkarabilir. 

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
MADDE 6. — Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde 

bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı 
anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır. 

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır : 
a) ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak 

engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler, 
b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar 

ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapılması, 
c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı te

şebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizme
tin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın 
altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi, 

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avan
tajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı 
amaçlayan eylemler, 

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıt
lanması. 

Birleşme veya Devrelma 
MADDE 7. — Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim 

durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında her
hangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğu
racak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal 
varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmım ya da kendisine yönetimde hak sa
hibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması 
hukuka aykırı ve yasaktır. . 

Hangi tür bir birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildi
rilerek izin alınması gerektiğini Kurul çıkaracağı tebliğlerle ilan eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurulun Yetkileri 

Menfi Tespit 
MADDE 8. — İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine Kurul, 

elinde bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya birleşme ve 
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devralmanın bu Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddelerine aykırı olmadığını gösteren bir menfî tespit 
belgesi verebilir. 

Kurul, bu belgenin düzenlenmesinden sonra 13 üncü maddedeki şartlar çerçevesinde gö
rüşünden her zaman dönebilir. Ancak bu durumda taraflara Kurulun görüş değiştirmesine ka
dar geçen süre için cezaî müeyyide uygulanmaz. 

İhlale Son Verme 
MADDE 9. — Kurul, ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya resen bu Kanu

nun 4,6 ve 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs veya teşebbüs birlikle
rine bu Kanunun Üçüncü Kısmında belirtilen hükümler çerçevesinde, rekabetin tesisi ve ihlal
den önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları 
kapsayan bir kararı bildirir. 

Meşru bir menfaati olan gerçek ve tüzelkişiler şikâyette bulunabilir. 
Kurul, birinci fıkraya göre bir karar almadan önce ilgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri

ne ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirir. 
Kurul, nihaî karara kadar ciddî ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimali

nin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihaî kararın kap
samını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilir. 

Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi 
MADDE 10. — 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar yapıl

dıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kurula bildirilir. Bildirilmemiş anlaşmalara muafiyet hü
kümleri uygulanmaz. Zamanında yapılmamış bildirimlere muafiyet verilmesi halinde muafi
yet, bildirim tarihinden itibaren geçerlidir. 

7 nci madde kapsamına giren birleşme veya devralma anlaşmaları Kurula bildirildiği ta
rihten itibaren Kurul, onbeş gün içinde yapacağı ön inceleme sonucunda birleşme veya devral
ma işlemine ya izin vermek ya da bu işlemi nihaî incelemeye almaya karar verdiği takdirde, 
ön itirazını bildiren yazısı ile birlikte birleşme veya devralma işleminin nihaî karara kadar askı
da olduğunu ve uygulamaya sokulamayacağını, gerekli gördüğü diğer tedbirlerle birlikte ilgili
lere usulüne göre tebliğ etmek zorundadır. Bu durumda, bu Kanunun 20 ila 39 uncu maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

Kurulun, süresi içindeki birleşme veya devralmaya ilişkin müracaata herhangi bir cevap 
vermediği ya da herhangi bir işlem yapmadığı hallerde, birleşme veya devralma anlaşmaları 
bildirim tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girerek hukukî geçerlilik kazanır. 

Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi 
MADDE 11. — Bildirilmesi zorunlu olan birleşme ve devralma işleminin Kurula bildiril

memiş olduğu hallerde, Kurul, herhangi bir şekilde işlemden haberdar olduğu zaman kendili
ğinden birleşme veya devralmayı incelemeye alır. inceleme sonucunda; 

a) Birleşme veya devralmanın 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına girmediğine ka
rar vermesi durumunda birleşme veya devralmaya izin verir, ancak ilgililere bildirimde bulun
madıkları için para cezası uygular. 
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b) Birleşme veya devralmanın 7 hci maddenin birinci fıkrası kapsamına girdiğine karar 

vermesi halinde; para cezası ile birlikte, birleşme veya devralma işleminin sona erdirilmesine; 
hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiş olan tüm fiilî durumların ortadan kaldırılmasına; şart
ları ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde ele geçirilen her türlü payın veya mal varlı
ğının eğer mümkünse eski maliklerine iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde üçüncü kişilere 
temlikine ve devrine; bunların eski malik veya üçüncü kişilere temlik edilmesine kadar geçen 
süre içinde devralan kişilerin devralınan teşebbüslerin yönetimine hiçbir şekilde katılamayaca
ğına ve gerekli gördüğü diğer tedbirlerin alınmasına karar verir. 

Bildirim 
MADDE 12. — Bildirim, Kurul tarafından hazırlanacak Bildirim Formlarının istediği bil

gileri tam ve eksiksiz olarak içerir. Bildirimi taraflardan herhangi biri yapabilir. Bildirimde bu
lunan, diğer ilgili tarafı durumdan haberdar etmek zorundadır. Bildirime ilgili belgeler eklenir 
ve bildirim Kurul kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılmış sayılır. 

Muafiyet ve Menft Tespit Kararlarının Geri Alınması 
MADDE 13. — Aşağıdaki hallerde muafiyet ve menfî tespit kararları geri alınabilir ya 

da tarafların belirli davranışları yasaklanabilir : 
a) Kararın alınmasına esas teşkil eden herhangi bir olayda değişiklik olması, 
b) Karara bağlanan şartların veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 
c) Kararın söz konusu anlaşma hakkında yanlış veya eksik bilgiye dayanarak verilmiş 

olması, 
Geri alma kararı (a) bendinde değişikliğin olduğu tarihten, diğer hallerde ise muafiyet ve

ya menfî tespit kararının verildiği tarihten itibaren geçerlidir. 
(c) bendinde belirtilen yanlış ve eksikliğin ilgili teşebbüsün hilesi veya kastı ile gerçekleş

mesi halinde karar hiç alınmamış sayılır. 
Bilgi İsteme 
MADDE 14. — Kurul, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli 

gördüğü her türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs bir
liklerinden isteyebilir. 

Bu makamlar, teşebbüsler ve teşebbüs birliklerinin yetkileri istenen bilgileri kurulun belir
leyeceği süre içinde vermek zorundadır. 

Yerinde İnceleme 
MADDE 15. — Kurul, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli 

gördüğü hallerde, teşebbüs ve teşebbüsün birliklerinde incelemelerde bulunabilir. Bu amaçla 
teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin : 

a) Defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini inceleyebilir ve gerekirse suretlerini alabilir, 
b) Belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir, 
c) Teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin mahallinde incelemeler yapabilir. 
İnceleme, Kurul emrinde çalışan uzmanlar tarafından yapılır. Uzmanlar incelemeye gider

ken yanlarından incelemenin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde idarî para 
cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İdarî Para Cezalan 

Para Cezaları 
MADDE 16. — Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri 

ve/veya bu birliklerin üyelerine; 
a) Muafiyet, menfî tespit ve birleşme veya devralma için izin başvurusu ile bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan anlaşmalara ilişkin bildirim ve başvurularda yanıl
tıcı veya yanlış bilgi verilmesi halinde yüz milyon lira, 

b) Kurul kararı ile bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde eksik, yanlış veya yanıl
tıcı bilgi verilmesi halinde yüz milyon lira, 

c) Birleşme veya devralmanın ya da 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu 
eylem ve kararların süresi içinde bildirilmemesi halinde elli milyon lira, 

d) Bu Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kurulun verdiği muafiyet ka
rarlarındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde altmış milyon lira para cezası verir. 

Bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirdiği 
Kurul kararı ile sabit olanlarla bu Kanunun 11 inci maddesini (b) bendinde yazılı davranışlarda 
bulunanlara ikiyüz milyon liradan aşağı olmamak üzere, ceza verilecek teşebbüs niteliğindeki 
gerçek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin bir yıl önceki malî 
yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirin yüzde onuna 
kadar para cezası verilir. 

Tüzelkişiliği olan teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin birinci fıkrada belirtilen para cezaları
na çarptırılmaları halinde, bu tüzelkişiliğin yönetim organlarında görev alan gerçek kişilere de 
şahsen verilen cezanın yüzde onuna kadar ayrıca para cezası uygulanır. 

Kurul, para cezasına karar verirken, kastın varlığı, kusurun ağırlığı, ceza uygulanan te
şebbüs veya teşebbüslerin pazar içindeki gücü ve muhtemel zararın ağırlığı gibi unsurları dik
kate alır. 

Süresi içinde bildirilmiş anlaşma ve kararlara, bu Kanun hükümlerini açık bir biçimde 
ihlal etmemeleri durumunda Kurulun vereceği nihaî karara kadar geçecek süre için para cezası 
uygulanmaz. 

Süreli Para Cezaları 
MADDE 17. — Kurul, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine kararda belirtilecek tarihten baş

lamak üzere her gün için; 
a) 9 uncu maddeye göre verilen ihlale son verilmesine ve diğer tedbirlere ilişkin karara 

uyulmaması halinde elli milyon lira, 
b) 11 inci maddenin (b) bendinde öngörülen Kurul kararlarının ve tedbirlerinin yerine 

getirilmemesi halinde yirmibeş milyon lira, 
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yasaklanan davranışların yapılması halinde 

yirmibeş milyon lira, 
d) 15 inci madde uyarınca Kurul uzmanlarının yerinde inceleme yapmalarının engelen-

mesi halinde yirmi milyon lira süreli para cezası verir. 
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Bu Kanuna göre Verilen Para Cezalarının Niteliği ve Uygulanması 
MADDE 18. — Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası idarî nitelikte para cezası

dır. Para cezası veya süreli para cezası bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı 
ayrı uygulanır. 

Süreli para cezası verilmesine ilişkin karara karşı yargı yoluna başvurulması halinde, süre
li para cezası konusunda yürütmeyi durdurma kararı verildiği takdirde yargıya başvurma tari
hinden itibaren süreli para cezası uygulanmaz. 

Para Cezaları ve Süreli Para Cezalarında Zamanaşımı 
MADDE 19. — Kurulun para cezası ve süreli para cezası verme yetkisi aşağıdaki zamana

şımı sürelerine tabidir : 
a) Teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu veya bildirimle, bilgi verme ya da ye

rinde inceleme yapılmasıyla ilgili hükümlerin ihlali halinde üç yıl, 
b) Diğer hallerde beş yıl, 
Süre, ihlalin vuku bulduğu gün işlemeye başlar. Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz ko

nusu ise süre, ihlalin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar. 
Bu ihlalle ilgili olarak kurulun inceleme veya araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir 

işlem, bu işlemin ilgili taraflardan birine tebliği anından itibaren zamanaşımını keser. 
Karar aleyhine yargı yoluyla başvurulmuş olması zamanaşımı süresini keser. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Teşkilat 

Rekabet Kurumu 
MADDE 20. — Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde 

teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun ken
disine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzelkişiliğini haiz idarî ve malî özerkliğe 
sahip Rekabet Kurumu teşkil edilmiştir. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. 
Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun ni

haî kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır. 
Rekabet Kurumunun Teşkilatı 
MADDE 21. — Kurumun teşkilatı; 
a) Rekabet Kurulu, 
b) Başkanlık, 
c) Hizmet Birimlerinden oluşur. 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Rekabet Kurulu 

Kurulun Teşekkülü 
MADDE 22. — Rekabet Kurulu biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam 11 

üyeden teşekkül eder. 
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Bakanlar Kurulu, dört üyeyi Rekabet Kurulunun, iki üyeyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

nın, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, bi
rer üyeyi ise Yargıtay, Danıştay, Üniversitelerarası Kurul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
nin her boş üyelik için kendi kurumlan içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasın
dan seçer ve atar. 

Rekabet Kurulunca gösterilecek adayların en az yarısının Rekabet Kurumunun uzmanlık 
sıfatını kazanmış meslek personeli arasından seçilmesi zorunludur. 

Bakanlar Kurulu, Kurulun göstereceği üç aday arasından birisini Başkan olarak görevlen
dirir. İkinci Başkanı Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. 

Atanma Şartları 
MADDE 23. — Kurul Başkanı ve üyeleri hukuk, iktisat, işletme veya maliye dallarında 

yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli 
bilgi ve deneyime sahip bulunan ve,meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az 
10 yıl çalışmış olanlar arasından atanır. Üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 48 inci maddesinin A fıkrasının 1,4,5, 6, ye 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları 
zorunludur. 

Görev Süreleri 
MADDE 24. — Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Süre

si biten üye yeniden seçilebilir. Kurul üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Yenilenme sıra
sında Kurulun teşekkülüne ilişkin hükümlerdcki sayılar ve oranlar dikkate alınır. Başkanlık 
ve üyelikler, yenilenme hariç, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, 
boşalan yerlere bir ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu halde atanan, yerine atandığı kimsenin 
süresini tamamlar. 

Kurul Başkan ve üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verile
mez. Ancak, Kurul karan ile, atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 
bu Kanunun 25 inci maddesine aykırı düştüğü anlaşılan ya da Kanunla verilen görevle ilgili 
olarak suç işledikleri mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan ve üyelerinin görevleri sona erer. 

Yasaklar 
MADDE 25. — Kurul Başkan ve üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmî veya özel 

hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi olamazlar. 

Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine tarafından çı
karılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki her türlü sermaye piyasası mevzuatı 
anlamındaki menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhrî hı
sımları dışındakilere satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. 30 gün için
de bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 

Amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görevler ve kâr 
amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır. 

Kurul üyeleri ve personeli Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulan
ması sırasında öğrendikleri teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin ticarî sırlarını görevlerinden ay
rılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar. 
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Yemin 
MADDE 26. — Rekabet Kurulu üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda gö

revlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine, 
Kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin eder. 

Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. Kurul Başkan ve üyeleri ye
min etmedikçe göreve başlayamazlar. 

Kurulun Görev ve Yetkileri 
MADDE 27.—Kurulun görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Bu Kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukukî işlemler hakkında, başvuru üzerine ve
ya resen inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; bu Kanunda düzenlenen hükümlerin ih
lal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp bun
dan sorumlu olanlara idarî para cezaları uygulamak, 

b) İlgililerin muafiyet ve menfî tespit taleplerini değerlendirerek, uygun olan anlaşmala
ra muafiyet ve menfî tespit belgesi vermek, 

c) Verilen muafiyet kararları ve menfî tespit belgelerinin ilgili olduğu piyasaları sürekli 
takip ederek, bu piyasalarda ya da tarafların durumlarında değişiklikler tespit edilmesi halin
de ilgililerin başvurularını yeniden değerlendirmek, 

d) Birleşme ve devralmalara izin vermek, 
e) Kurul İkinci Başkanını seçmek, 
f) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tebliğler çıkarmak ve gerekli düzenlemeleri 

yapmak, 
g) Rekabet hukuku ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda doğru

dan veya Bakanlığın talebi üzerine görüş bildirmek, 
h) Rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve kararlarla ilgili olarak diğer ülkelerin mevzuat uygu

lama, politika ve tedbirlerini izlemek, 
ı) Kurumun personel politikasını saptamak, uygulamasını izlemek/personelin atama iş

lemlerini yapmak, Başkanlıkça hazırlanan Kurumun yıllık bütçesi, gelir gider kesin hesabı ve 
yıllık çalışma programlarını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya 
karar vermek, 

j) Boşalan Kurul üyelikleri için Kurumca gösterilecek adayları belirlemek, 
k) Yılda bir, çalışmaları ve görev alanlarındaki durum ve gelişmelerle ilgili bir rapor ya

yınlamak, 
1) Menkul ve gayrimenkul eşya ve demirbaş alımı gibi satınalma, satma, kiralama konu

larındaki önerileri görüşüp karara bağlamak, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak, 
m) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme 

karar vermek, 
n) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Kurulun Çalışma Esasları 
MADDE 28. — Kurul, Başkanı tarafından, Başkanın bulunmadığı izin, hastalık, yolcu

luk ve diğer hallerde İkinci Başkan tarafından yönetilir ve temsil edilir. 
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Toplantıyı Kurul Başkanı veya yokluğunda İkinci "Başkan yönetir ve karara bağlanacak 

gündemi toplantıdan önce belirleyerek Kurul üyelerine bildirir. 
Kurul üyeleri kendileri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhrî hısım-

larıyla ilgili olaylarda müzakere ve oylamaya katılamaz. 
İKÎNCt BÖLÜM 

Başkanlık 
MADDE 29. — Başkanlık Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul Başkan Yardımcıların

dan teşekkül eder. 
Kurul Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden so

rumludur. 
Bu sorumluluk, Kurumun çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, de

ğerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar. 
Başkanlığın Görev ve Yetkileri 
MADDE 30. — Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Kurumun karar organı olan Rekabet Kurulu ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, 

disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonu
nu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek, 

b) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek, 
c) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların uygulanma

sını izlemek, 
d) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak, 
e) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını ha

zırlamak ve Kurula sunmak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, gider
lerinin yapılmasını sağlamak, 

O Rekabet politikası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş 
bildirmek, 

g) Kurumun Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek, 
h) Kurumu resmî ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, 
ı) Kurulun nihaî kararları ile Kurumca hazırlanacak tebliğ ve yönetmeliklerin yayınlan

masını sağlamak, 
j) Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. 
Başkan Yardımcıları 
MADDE 31. — Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak ama

cıyla iki adet Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından 
verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet bi
rimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler. 

Hizmet Birimleri 
MADDE 32. — Rekabet Kurumunun hizmet birimleri; Daire Başkanlıkları şeklinde teş

kilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 
Denetim 
MADDE 33. — Kurumun hesapları Sayıştayın denetimine tabidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurum Personelinin Statüsü 
MADDE 34. — Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, idarî hizmet söz

leşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum emrinde yeteri 
kadar uzman meslek personeli ile kariyer dışı ihtisas personeli çalıştırılabilir. 

Kurum personeli ücret ve malî haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
dir. Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir, kadrola
rın iptali ve ihdası Kurulca yapılır. 

Geçicilik veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit olunur. 
Bu işlerde çalışacak personel hakkında vekalet veya istisna akdi hükümleri uygulanır. Bu fık
raya göre istihdam edileceklerden sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıkları 
kesilmez. 

Yabancı uzmanlar da Başkanlığın hazırlayıp Kurulun onayı ile yürürlüğe konacak yönet
melik esaslarına göre istihdam edilebilir. 

Rekabet Uzman Yardımcılığına Atama 
MADDE 35. — Rekabet uzman yardımcılığına atanabilmek için aşağıdaki nitelikler ara

nır : 
a) Hukuk, tktisat, Siyasal Bilimler, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinin ik

tisat ve işletme bölümlerinden ya da mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği veya iş
letme mühendisliği bölümlerinden yahut bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmak, . 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, 
c) İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde yapılacak yabancı dil sınavında 

başarılı olmak, 
d) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak. 
Gerekli diğer şartlar Kurulca çıkarılacak sınav yönetmeliğinde belirlenir. 

Rekabet Uzmanlığı 
MADDE 36. — 35 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak 

ve olumlu sicil almak kaydıyla konuları ile ilgili hazırlayacakları ya da daha önce hazırlamış 
oldukları uzmanlık tezinin Kurulca kabul edilmesi halinde "Rekabet Uzmanı" unvanını alırlar. 

Rekabet uzman ve yardımcıları meslek personeli sıfat ve yetkisini taşır. 

Ücret ve Diğer Malî Haklar 
MADDE 37. — Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek devlet memurunun 

her türlü ödemeler dahil ücretlerinin iki katını geçmemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
teklifi ile Bakanlar Kurulunca tespit olunur. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir 
vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de Gelir Vergisine tabi tutulmaz. 

o 
Kurum personelinin ücret ve diğer malî hakları, birinci fıkradaki ücretler ve bunlarda 

değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca belirlenir. 
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Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi 
MADDE 38. — Kurul Başkan ve üyeleri ile diğer personel Emekli Sandığı Kanununa ta

bidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kimselerden Kurul başkanlığına veya üyelik
lerine atananlar ile Kurumda görev alanlar görev sürelerinin sona ermesi halinde yeniden Dev
let memurluğuna dönerek kurumlarına uygun bir göreve atanırlar. Bu takdirde, Kurumda ge
çirdikleri süreler tabi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir! 

Bu hükümler, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı olmak üzere üni
versitelerden gelen başkan ve üyelerle uzman veya diğer personel hakkında da uygulanır. 

Emeklilik açısından Kurul Başkanı Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyeleri Bakanlık Müsteşar 
Yardımcıları, Daire Başkanları Bakanlık Genel Müdürleri ile aynı düzeyde kabul edilir. Emek
lilik açısından diğer personelin durumu, Başkanlığın hazırlayacağı, Kurulun onayı ile yürürlü
ğe konacak yönetmelikte gösterilir. 

Kurumun Gelirleri 
MADDE 39. — Kurumun gelirleri Kurumun bütçesini oluşturur ve aşağıdaki gelir kalem

lerinden oluşur : 
a) Bakanlık bütçesine konacak ödenek, 
b) Kurulca bu Kanunun 16 ve 17 nci maddelerine göre verilen cezaların yüzde yirmibeşi, 
c) Yayın ve sair gelirler. . 
Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası veya bir devlet bankası nezdinde açılacak bir he

sapta toplanır, (b) bendinde belirtilen gelirler cezaların kesinleşmesinden sonra cezanın Hazi
ne veznesine yatırılması esnasında Kurumun ilgili hesabına yatırılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kurulun İnceleme ve Araştırmalarında Usul 

önaraştırma 
MADDE 40. — Kurul, resen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan so

ruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için önaraş
tırma yapılmasına karar verir. 

önaraştırma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul Başkanı, meslek personeli uzman
lardan bir ya da birkaçını raportör olarak görevlendirir. • " • 

önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportör 30 gün içinde elde ettiği bilgileri, her tür
lü delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini Kurula yazılı olarak bildirir. 

önaraştırmanın Sonuçlanması 
MADDE 41. — önaraştırma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gün içinde, Kurul 

elde edilmiş olan bilgileri değerlendirerek karar vermek üzere toplanır ve soruşturma açılması
na veya açılmamasına karar verir. 

Başvuru Sahiplerine Bildirim 
MADDE 42. — Kurulun, ihbar veya şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaları ciddî 

ve yeterli bulması durumunda, ihbar veya şikâyet edenlere ileri sürülen iddiaların ciddî bulun
duğu ve araştırmaya başlandığı yazılı olarak bildirilir. 
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Kurulun, gerek başvurulan açıkça reddetmesi, gerekse süresi içinde bildirimde bulunma

yarak reddetmiş sayılması durumlarında, doğrudan ya da dolaylı menfaati olduğunu belgele
yen herkes Kurulun red kararına karşı yargı yoluna başvurabilir. 

Kurulun Soruşturmaya Başlaması 
MADDE 43. — Soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde, Kurul, görevli raportör 

veya raportörler ile birlikte soruşturmayı yürütecek Kurul üyesi veya üyelerini de belirler. So
ruşturma en geç 6 ay içinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak 
üzere Kurul tarafından 6 aya kadar ek süre verilebilir. 

Kurul, başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten iti
baren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirir ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde 
göndermelerini ister. Taraflara tanınan ilk yazılı cevap süresinin başlayabilmesi için Kurulun 
bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara 
göndermesi gerekir. 

Kurulun soruşturmaya başlama kararı kesindir. 
Delillerin Toplanması ve Tarafların Bilgilendirilmesi 
MADDE 44. — Kurul adına hareket eden ve Kurul tarafından belirlenip, görevlendirilen 

Kurul üyesi ve raportörlerden oluşan bir heyet, soruşturma'safhasında bu Kanunun 14 üncü 
maddesinde düzenlenen bilgi isteme ve 15 inci maddesinde düzenlenen yerinde inceleme yetki
lerini kullanabilir. Belirlenen bu süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her 
türlü bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilir: Kurulun soruşturma 
safhasında, bu Kanunu ihlal ettiği iddia edilen kişi veya kişiler, kararı etkileyebilecek her türlü 
bilgi ve delili her zaman Kurula sunabilir. 

Haklarında soruşturmaya başlandığı bildirilen taraflar sözlü savunma hakkını kullanma 
taleplerine kadar Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evrakın ve müm
künse elde edilmiş olan her türlü delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebilir. 

Kurul, tarafları bilgilendirmediği ve savunma hakkı vermediği konuları kararlarına daya
nak yapamaz. 

Tebligat ve Cevap Verme 
MADDE 45. — Soruşturma safhası sonunda hazırlanan rapor, tüm Kurul üyeleri ile ilgili 

taraflara tebliğ olunur. 
Bu Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde Kurula gönder

meleri tebliğ edilir. Tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yürütmekle gö
revlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirir ve bu da tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraf
lara bildirilir. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebilirler. Tarafların.haklı gerekçeler 
göstermesi halinde bu süreler bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatı
labilir. 

Tarafların süresi içinde verilmeyen savunmaları dikkate alınmaz. 
Sözlü Savunma Toplantısı 
MADDE 46. — Sözlü savunma toplantısı, tarafların cevap dilekçesi ya da savunma dilek

çelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri üzerine yapılır. Ayrıca 
Kurul, kendiliğinden sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar veribilir. 
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Sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitimindan en az 30 gün en çok 60 gün 

içinde yapılır. Sözlü savunma toplantısı davetiyeleri sözlü savunma toplantısı gününden en az 
30 gün önce taraflara gönderilir. 

Sözlü Savunma Toplantısına ilişkin Esaslar 
MADDE 47. — Sözlü savunma toplantıları açık olarak yapılır. Genel ahlakın ve ticarî 

sırların korunması gerekçesi ile Kurul, sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına 
karar verebilir. 

Sözlü savunma toplantılarını Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının toplantıya katılmadı
ğı durumlarda Kurul İkinci Başkanı yönetir. Toplantı, Kurul Başkanı veya İkinci Başkan ile 
en az 7 Kurul üyesinin katılımı ile yapılır. 

Sözlü savunma toplantıları en çok birbirini izleyen beş oturumda tamamlanır ve bir gün 
içinde yapılan çeşitli toplantılar bir oturum sayılır. 

Sözlü savunmatoplantısından en geç 7. gün önce taraflar sözlü savunmada yararlanacak
ları ispat vasıtalarını Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Taraflar süresi içinde bildirilmemiş 
ispat vasıtalarından yararlanamazlar. 

Sözlü savunmada ilgili taraflar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tkinci Babının 
Sekizinci faslında düzenlenen her türlü delil ve ispat vasıtasından yararlanabilirler. Oturumla
ra bu Kanunu ihlal ettiği iddia edilen taraflar veya bunların temsilcileri ile doğrudan ya da 
dolaylı menfaati olduğunu oturumdan önce Kurula ispatlayanlar ya da onların temsilcileri ka
tılabilir. 

Nihat Karar 
MADDE 48. — Sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmaz 

ise gerekçesiyle birlikte 15 gün içinde karar verilir. 
Sözlü savunma toplantısı yapılmasının taraflarca talep edilmediği ve Kurulun da kendili

ğinden sözlü savunma yapılmasına karar vermediği hallerde, nihaî karar dosya üzerinde yapı
lacak incelemeye göre, soruşturma safhasının bitiminden sonra 30 gün içinde verilir. 

Sözlü savunma yapılmasına karar verilmesine rağmen ilgili tarafların sözlü savunmaya gel
memesi halinde karar, belirlenmiş toplantı tarihinden sonraki bir hafta içinde dosya üzerinde 
yapılacak incelemeye göre verilir. 

Görüşmelerin Gizliliği 
MADDE 49. — Kurul kararları gizli görüşme sonucu alınır ve alenen tefhim edilir. Hiçbir 

Kurul üyesinin oyu çekimser olamaz. Görüşmelere mazeretli olanlar dışında sözlü savunma 
toplantısında hazır bulunmuş olan üyelerin katılmaları zorunludur. 

Görüşmede Usul 
MADDE 50. — Görüşmeyi Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının görüşmeye katılmadığı 

durumlarda tkinci Başkan yönetir ve karara bağlanacak konuları belirler. Bu konular serbest
çe tartışıldıktan sonra Başkan oyları toplar ve en son kendi oyunu verir. 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
MADDE 51. — Kurul, nihaî kararlarında Başkan ya da tkinci Başkan dahil en az toplam 

8 üyenin katılımı ile toplanır ve en az 6 üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar verir. 
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îlk toplantıda karar için gerekli nisabın sağlanamadığı durumlarda, Başkan ikinci toplan

tıya tüm üyelerin iştirakini sağlar. Ancak bunun mümkün olmaması halinde karar, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Bu durumda da toplantı nisabı Birinci fıkrada belirtilen
den az olamaz. İkinci toplantıda oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın 
oyu üstün sayılır. 

Nihaî karar haricindeki diğer kararlar ve özellikle tedbir ve tavsiye niteliğindeki kararlar 
ve işlemler için Kurul üyelerinden en az üçte birinin toplanması ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğunun kararı gerekir. 

Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar 
MADDE 52. — Kararlar aşağıdaki hususları ihtiva eder : 
a) Kararı veren Kurul üyelerinin adları ve soyadları, 
b) inceleme ve araştırmayı yapanların adları ve soyadları, 
c) Tarafların ad ve unvanları ile ikametgahları ve ayırıcı nitelikleri, 
d) Tarafların iddialarının özeti, 
e) İnceleme ve tartışılan ekonomik ve hukukî konuların özeti, 
0 Raportörün görüşü, 
g) İleri sürülen bütün delillerin ve savunmaların değerlendirilmesi, 
h) Gerekçe ve kararın hukukî dayanağı, 
ı) Sonuç, 
k) Varsa karşı oy yazılan. 
Verilen karar ile taraflara yüklenen görevler ve tanınan haklar şüphe ve tereddüde yol aç

mayacak şekilde açık yazılmalıdır. 
Kararların Yazılması 
MADDE 53. — Karar, Kurul Başkanı veya onun görevlendireceği bir üye tarafından yazı

lır. Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.Karara muhalif kalan üyeler ayrı 
ayrı veya birlikte karşı oy yazısı yazabilir. Kararın aslı Kurul arşivinde saklanır. Birer nüshası 
imza karşılığında taraflara verilir. Bir nüshası da yayınlanmak üzere Rekabet Kurumu Yayın 
tşlerine gönderilir. 

Kurul kararları kesinleştikten sonra tarafların ticarî nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekil
de Resmî Gazetede yayınlanır. 

Sürelerin Başlama Tarihi 
MADDE 54. — Rekabet Kurulu kararlarında süreler gerekçeli kararın taraflara tebliğ ta

rihinden itibaren başlar. 
Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yolu 
MADDE 55. — Kurulun nihaî katarlarına, tedbir kararlarına, para cezalarına ve süreli 

para cezalarına karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştaya başvurula
bilir. Bu süre içinde yargı yoluna başvurulmazsa karar kesinlesin 

Para cezaları Kurulun kararı kesinleşmeden tahsil edilemez. Kurulun para cezası veya sü
reli para cezası veren kararının yerine getirilmesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usu
lü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Rekabetin Sınırlanmasının özel Hukuk Alanındaki Sonuçları 
Bu Kanuna Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukukî Niteliği 
MADDE 56. — Bu Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olan her türlü anlaşma ile teşebbüs 

birlikleri kararı geçersizdir. Bu anlaşmalardan ve kararlardan doğan edimlerin ifası istenemez. 
Daha önce yerine getirilmiş edimlerin geçersizliği nedeniyle geri istenmesi halinde tarafların 
iade borcu Borçlar Kanununun 63 ve 64 üncü maddelerine tabidir. 

Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü bu Kanundan doğan ihtilaflara uygulanmaz. 
Tazminat Hakkı 
MADDE 57. — Her kim bu Kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile 

rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim 
durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur. 
Zararın oluşması birden fazla, kişinin davranışları sonucu ortaya çıkmış ise bunlar zarardan 
müteselsilen sorumludur. 

Zararın Tazmini 
MADDE 58. — Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan za

rar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlamasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki 
farkı zarar olarak talep edebilirler. Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün 
zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın 
belirlenmesinde, zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün kârlar, geçmiş yıllara 
ait bilançolar da dikkate alınarak hesaplanır. 

Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden 
kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddî zararın ya da za
rara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında taz
minata hükmedebilir. 

İspat Yükü 
MADDE 59. — Zarar görenlerin, bir anlaşmanın varlığı ya da piyasada rekabetin bozul

duğu izlenimi veren, özellikle piyasaların fiilen paylaşılması, uzun sayılacak bir süre piyasa 
fiyatında gözlenen kararlılık, fiyatın piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerce birbirine yakın 
aralıklarla artırıldığı gibi kanıtları yargı organlarına sunmaları halinde, teşebbüslerin uyumlu 
eylem içinde bulunmadıklarını ispatlama yükü davalılara geçer. 

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı her türlü delille ispatlanabilir. 

ALTINCI KISIM 
Son Hükümler 

Kurumun Para, Evrak ve Malları Üzerinde İşlenen Suçlar 
MADDE 60. — Kurumun para, evrak ve her çeşit mallan Devlet Malı hükmündedir. Görev

leri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkan ve üyeleri ile personeli Devlet memurları gibi ceza
landırılır. Kurul üyeleri ve personeline karşı işlenen suçlar Devlet memuruna karşı işlenmiş sayılır. 

Bu konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür. 
Tebligat 
MADDE 61. — Bu Kanun uyarıca ilgili taraflara yapılacak bildirimler, 7201 sayılı Tebli

gat Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir. 
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Yönetmelikler 

MADDE 62. — Bu Kanunda belirtilenlerin dışında, Kurumun yetkilerini kullanışı, yöne
tim ve çalışma esasları, gelirlerinin tahsili, giderlerinin yapılması ve bu işlemlerin denetlenme
sinde uygulanacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde yapılacak değişikliklerin esasları, yabancı 
uzman çalıştırılmasına ilişkin esaslar, Kurumun satınalacağı menkul ve gayrimenkullerin alı
mına ve ihale usulüne ilişkin düzenlemeler ve Kurumun muhasebe sistemine ilişkin hükümler 
Kurulca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde dü
zenlenir. 

Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde çıkarılır. 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 63. — Kurum, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. 

Kurumun gelirleri, Kurumlar Vergisinden; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset 
ve İntikal Vergisinden; yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faiz
ler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden; kurumun gelirleri ve bu gelirlerle ilgili olarak 
yapılan bütün işlemler, taşınmaz mal alım ve satımında her türlü vergi, resim ve harçtan; Ku
ruma alınacak taşıtlar Taşıt Alım Vergisinden ve Damga Resminden muaftır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Rekabet Kuruluna ilk atama 22 nci madde esaslarına göre yapı
lır. Şu kadar ki Rekabet Kurulu tarafından gösterilecek adaylara ilişkin hükümler uygulanmaz. 

tik atamada Kurul yerine üyelik için Başbakan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı ikişer aday 
gösterirler. 

Kurulun ikinci ve dördüncü yılları sonunda yenilenecek üyeleri, Kurulun bu dönemdeki 
son toplantılarında ad çekmek suretiyle belirlenir, tik dönem için Kurul Başkanı ve tkinci Baş
kanı kuraya iştirak etmeden sürelerini altı yıl olarak tamamlarlar. 

GEÇİCt MADDE 2. — Geçici Madde l'de belirtilen esaslar çerçevesinde atanacak Reka
bet Kurulu, Rekabet Kurumu teşkilatını oluşturduktan sonra bu durumu bir tebliğ ile ilan eder. 
tlan tarihinde var olan her türlü anlaşma ve kararlar, bu tarihten itibaren 6 ay içinde Kurula 
bildirilir. 

GEÇtCt MADDE 3. — rekabet Kurulu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde, Kanunun 35 ve 36 ncı maddelerindeki şartlar aranmaksızın bir defaya mahsus 
olmak üzere kamu veya özel kuruluşlardan Kurumda çalışacak yeteri kadar uzman ataya
bilir. 

Şu kadar ki, uzman olarak atanacakların 35 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) 
bendinde sayılan niteliklere haiz, mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip, kırkbir yaşın
dan gün almamış olmaları gerekir. Kamu kuruluşlarından uzman olarak atanacaklarda ayrıca 
mesleklerine yarışma ve yeterlik sınavı ile girmiş olmaları şartı aranır. 
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Rekabet Kurumu teşkilatı oluşuncaya kadar, Kurumun işlerinin yürütülmesinde ilişkili Ba
kanlık personeli geçici olarak görevlendirilebilir. 

Yürürlük 
MADDE 64. — Bu Kanunun idarî para cezasına ilişkin 16 ncı maddesi ile 17 nci maddesi 

yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

€Câtt> 
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