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V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile 
Genel Kurul çalışmalarına yedi gün ara verilmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Ök-

keş Şendiller'in, gündem dışı konuşmasında, kendisince söylenmemiş sözlerin 
söylenmiş gibi gösterildiği ve Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatımıyla ilgili gö
rüşmelerde Başkanlığın tutumuna ilişkin konuşması ve Başkanlığın açıklaması 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/202, 1/76, 1/108) (S. Sa
yısı : 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 Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

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

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

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

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

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

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

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

11. - Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667, 1/649) (S. Sayısı 639) 

12. - 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) 

13. - 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) 

14. - 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) 

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

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

17. - 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) 

18. - 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 vb Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 
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19. - 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) 

20. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 

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

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

24. - 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 Bakam 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) 

25. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

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

27. - 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) 

28. - 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) 

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

30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanunda ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/1174) (S. Sayısı: 728) 

31. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan Ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 619) 

• • - — • — @ 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Ankara Milletvekili Hamdi Eriş, Atatürk'ün Ankara'ya teşriflerinin 75 inci yıldönümü müna
sebetiyle gündem dışı bir konuşma yaptı. 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 22 Aralık 1994 tarihli basın organlarında yer alan haberler 
münasebetiyle, kendisinin müteahhitlik belgesi bulunmadığına; dolayısıyla yüksek bedelle kiraya 
vermesinin de söz konusu olamayacağına ilişkin gündem dışı konuşmasına Bayındırlık ye İskân 
Bakanı Halil Çulhaoğlu; 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Hükümetin, atama ve nakillerde partizanca davran
dığı iddiasına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, 

. Cevap verdiler. 

Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'm Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin uygun 
görüldüğüne; . 

Murat Karayalçın'm Dışişleri Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan Devlet Bakanlığına, 
Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün atandığına, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı ve; 

Azerbaycan Meclis Başkanının davetine icabet edecek beş kişilik Parlamento Heyetinde yer 
alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık, . . . - ' • 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sivas Milletvekili Muhsin Yaztcıoğlu ve 10 arkadaşının, Çeçenistan ve Kafkasya'da meydana 
gelen son olaylar (8/57); 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ha
zırlık çalışmaları yapan Güvenlik Birliği (8/58); 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının Çeçenistan'da meydana gelen olay
lar (8/59); 

Konularında birer genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gündemde 
yerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

(10/31, 98, 128) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin 27.12.1994; 

(10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin 26.12.1994, 

Tarihlerinden itibaren üçer ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereleri ve; 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin; 

Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ödenek ve 
yolluklarının, 

Verilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri, , 

Kabul edildi. 
Başkanlıkça, 27.12.1994 tarihli 62 nci Birleşimde görüşüleceği bildirilen, Çokuluslu Güçlün 

görev süresinin uzatılıp uzatılmaması hususunun, Hükümetin, hazırlıklarını tamamlayamamış ol-
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ması nedeniyle 28 Aralık 1994 tarihli 63 üncü Birleşimde müzakere edileceğine ilişkin bir açıkla
mada bulunuldu. 

RP Grubu adına Grup Başkanvekili ye Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Çeçenistan ve 
Kuzey Kafkasya bölgesinde meydana gelen son gelişmeler (8/56); 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşımn, Çeçenistan ve Kafkasya'da meydana 
gelen son olaylar (8/57); 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Çeçenistan'da meydana gelen son 
olaylar (8/59), 

Konularında birer genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin birleştirilerek yapılan görüş
melerinden sonra oybirliğiyle kabul edildikleri ve Genel Kurulun, 22.12.1994 tarihli 60 inci Birle
şiminde alınan karar gereğince de, genel görüşmenin, Genel Kurulun 3.1.1994 Salı günkü Birleşi
minde yapılacağı açıklandı. 

Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 28 Aralık 1994 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.53'te Birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan Işılay Saygın 
Bolu İzmir 

KâtipÜye. Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

28.12.1994 ÇARŞAMBA 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. ~ Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Ankara'ya tayinini isteyen bir öğretmen adayına iliş

kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5674) (Başkanlığa geliş tarihi: 23,12.1994) 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatirıoğlu'nun, Türk Savunma Sanayiine ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5675) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.1994) 

3. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Orman Bakanı Hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5676) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.1994) 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Antakya ilçesi sağlık personeline ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5677) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

5. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Samandağ İlçesi sağlık personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı som önergesi (7/5678) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

6. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Rey hanlı ilçesi sağlık personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5679) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

7. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Altınözü İlçesi sağlık personeline ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5680) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

8. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay-Yayladağı ilçesi sağlık personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5681) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12,1994) 

9. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Güneydoğunun ekonomik yapısına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5682) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

10. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Kırıkhan İlçesindeki vakıf arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5683) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

1 1 . - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Belen ilçesindeki vakıf arazilerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5684) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

12. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Altınözü İlçesindeki vakıf arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5685) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.12.1994) 

13. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Dörtyol ilçesindeki vakıf arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5686) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

14. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Kumlu ilçesindeki vakıf arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5687) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

15. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Samandağı İlçesindeki vakıf arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5688) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

16. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Reyhanlı ilçesindeki vakıf arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5689) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

17. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Yayladağı İlçesindeki vakıf arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5690) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.12.1994) 

18. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Hassa İlçesindeki vakıf arazilerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5691) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.12.1994) 

19. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'in,. Ersin ilçesindeki vakıf arazilerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5692) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 
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20. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, İskenderun İlçesindeki vakıf arazilerine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5693) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

21. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay'ın, Antakya İlçesindeki vakıf arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5694) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

22. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Akdeniz'in kirlilik sorununa ilişkin Çevre Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5695) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

23. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Çevre Fonu'ndan belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5696) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

24. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ilişkin Maliye Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5697) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

25. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/5698) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) '. 

26. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Vergi sistemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5699) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

27. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, halk ozanlarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5700) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

28. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, yakıldığı ve boşaltıldığı iddia edilen köylere ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5701) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

29. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, DC-9 tipi uçakların satışına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5702) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1994) 

30. -Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ça
lışan geçici işçilere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5703) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.12.1994) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 

" . , ' • • . ' . . • : ' • • • ' ' 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bolu Milletvekili Avni Akyol'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I.- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Yeşil Kart uygulaması ve sağlık reformuna 

ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in cevabı 
BAŞKAN- Birinci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, yeşil kart ve sağlık 

reformu paketi uygulamalarıyla ilgili olarak, Yüce Meclise bilgi arz etmek istemektedirler. 
Buyurun Sayın Hatinoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır, Sayın Hatinoğlu. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeşil kart ve sağ
lık reformu paketi üzerinde, gündem dışı söz almış' bulunuyorum; Yüce Meclisi, saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, her şeyin başı sağlıktır diyoruz; ama, her ne hikmetse, sağlığa gereken 
değer ve önemi veremiyoruz. Sağlıklı bir toplum, o ülkenin ekonomik gücünü göstermektedir. Ata
türk "toplumun sağlığı, devletin eri büyük hazinesidir" cümlesiyle, bu konuyu çok güzel ifade et
miştir. 

Şimdi, bu Hükümetin, hiçbir sağlık politikası olmadığını, Yüce Meclisimizin huzurunda ser
gilemek istiyorum. Bu Hükümet, üç yılda, dört bakan değiştirdi. Her gelen bakan, kendine göre bir 
sağlık politikası uygulamak istedi ve neticede, hiçbiri de başarıya ulaşamadı. 

Değerli milletvekilleri, şu anda, Sayın Bakanın ve Sayın Başbakanın açıkladığı reform pake
ti, tam dördüncü baskıdır; hiçbir güvenilirliği, inanılır tarafı, yapılabilirliği ve uygulanabilir bir ya
nı bulunmamaktadır. Bu konuda her türlü tartışmaya açık ve hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. 
Lütfen, kimse kandırılmasın; kimsenin kandırılmasını, asla hazmetmediğimizi ifade etmek iste
rim. ı 

Bakınız, Sayın Yıldırım Aktuna neler yapmış: "Ulusal sağlık politikası, Türkiye'de sağlık re
formu, mega projeler" demiş ve neticede, bunların hiçbiri, icraata ve uygulamaya geçirilememiş; 
hepsi kadük olmuş gitmiş. Şimdi de Sayın Başbakan kalkmış "hastanelerin patronu hastalar olacak" 
diyor. 

Değerli arkadaşlar, buna kim inanır? Buna kargalar bile güler! 
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Bakınız "2001 Türkiye Sağlık Reformu; üçüncü Yıla Hazırlanıyoruz" başlığıyla, sağlık refor

muyla ilgili kanun tasarıları, 1993 yılında, Hilton otellerinde, büyük törenlerle, toplantılarla ye ba
lolarla büyük propagandaları yapılarak, zamanın Sağlık Bakanı Aktuna tarafından günlerce rek
lamları yapılarak ilan edildi. 

Şimdi, o kanunlara bakıyoruz; sağlıktaki mega projeler; hiç hayatta yok. Diğer taraftan "2001 
Yılında Türkiye'de Sağlık Reformu, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı, Sağlık Kanunu 
Tasarısı, Genel Sağlık Sigortası" denmiş (5 Şubat 1993); hayatiyetinden bile haber yok; milyarlar
ca liralık harcamalar yapılmış; ama, hazırlanan bu tasanlar, Meclise gelmediği gibi, hayal olarak 
ortadan kaybolmuştur; biz de arıyoruz; ama, bulamıyoruz!.. 

Sayın Başbakan ve Sayın Sağlık Bakanı, geçen hafta birlikte düzenledikleri basın toplantısın
da, yine, bir sağlık reformu müjdesi verdiler. Zaten, bu Hükümetin tek yaptığı iş, müjde vermektir; 
halkı oyalamak, kandırmak, uyutmak ve aldatmaktır. Bu projenizle de -bu havayla, bu müjdeyle 
de- bu işi, bu sağlık politikasını, beşinci bakan değişikliğine kadar götürürsünüz. 

Daha önce iddia edilen ulusal sağlık politikasını, bugünkü Sağlık Bakanımız dikkate dahi al
mamıştır; çünkü, daha önce Aktuna döneminde hazırlanan tasarıların ciddî bir yanı yoktur; ama, 
şimdi, ANAP döneminde çıkarılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu yorumlanarak Sa
yın Bakanın önüne konulmuş, Sayın Bakan da Başbakanın önüne koyarak "işte, genel sağlık refor
mu" demiş ve 3 ciltte, bakınız "Hastane ve Sağlık İşletmeleri Reform Kanunu, Sağlık Finansman 
Kurumu Kanunu ve Sağlık Finansman Kurumu Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Tasarıları" di
ye, çok hayali olan şu paket hazırlanmış ve gündeme getirilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Devam edin ve toparlayın efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Bunun hiçbir gerçek yanı olmadığını açıkça ifade et

mek istiyorum. 
Sayın Başbakan tarafından açıklanan sağlık reformu paketi de, diğer vaatleri gibi, kâğıt üze

rinde kalacaktır değerli arkadaşlar. Bu Hükümet, bıraksın sağlıkta reform yapmayı, ödeme güçlü
ğü içinde olan vatandaşlarımıza, yeşil kart vermeyi bile becerememiştir. Bizim zamanımızda, öde
me gücü olmayan vatandaşlarımıza, mahalle muhtarlarının verdiği ilmühaberle, masrafları Fak-Fuk 
Fonundan karşılanarak gerekli tedaviler yapılmaktaydı; ama, bugün, sizin çıkardığınız yeşil kart 
uygulaması ise fiilen durmuştur. Yeşil kartın, ancak partililere dağıtıldığını, yine, basın yoluyla öğ
renmiş bulunmaktayız. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu yeşil kartla ilgili çok ciddî iddialar vardır. Bakınız, bugün, yeşil 
karttan mütevellit, hastanelerin, kamu kurum ve kuruluşlarından -devletten- 1 trilyonun üzerinde 
alacağı var. Bakınız, İbni Sina Hastanesinin 20 milyar lira, Ankara Numune Hastanesinin 35 mil
yar lira, Ankara Hastanesinin 30 milyar lira, İstanbul Koşuyolu Hastanesinin 39 milyar lira, Yük
sek İhtisas Hastanesinin 33 milyar lira, Hacettepe Hastanesinin 30 milyar lira civarında alacağı var. 
Böylece, tüm Türkiye genelinde, hastanelerin, yeşil karttan dolayı 1 trilyon liranın üzerinde alaca
ğı olduğu için, artık, hastaneler, normal hizmet ve kaliteli hizmet verememektedir ve hastane per
soneli de, yeşil karttan mütevellit, döner sermayelerden alacağı payı alamamaktadır. 

Şimdi, bakınız, size yeşil kart komedisiyle ilgili birkaç belge göstereceğim: Yedi sekiz ay olu
yor, kişilere yeşil kart verilmiyor ve kaymakamlıktan hastanelere bir yazı yazılıyor ve deniliyor ki: 

"Adı geçenin işlemleri devam etmekte olup, yeşil kart yerine kaim olmak üzere kendisine ve
rilen bu belgenin karşılığında hastanenizde tedavisinin yapılmasını... 

Hikmet Tan 
Kaymakam 

Altındağ Kaymakamlığı" 
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Hastanelere, bu şekilde belgeler gönderiliyor; ama, yeşil kart verilmiyor. Hiçbir il sağlık mü

dürlüğünde de yeşil kart mevcut değildir. Müdürler, yeşil kart istendiğinde "sakın istemeyin, yeşil 
kartımız yoktur" ifadesini beyan etmektedirler, işte, bu işin ne kadar basite indirildiği ve yeşil kar
tın ne kadar hayal olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, yeni aldığımız bir bilgiye göre, bir hafta içerisinde, Tedavi Kurumları Genel Müdürlü
ğü, tüm Türkiye'deki başhekimliklere bir genelge göndermiş ve sakın ha, yeşil kartlı hastaları üni
versite hastanelerine sevk etmeyin; çünkü, üniversite hastanelerine ödeyecek paramız yoktur" di
yor. Eğer sevk edilmesi gerekiyorsa, ne olacak, o da belli değil. 1 trilyon lira borcunuz var, bütçe
ye 2 trilyon lira koymuşsunuz; ondan sonra, yeşil kartı uygulayacaksınız!.. Buna hiç kimsenin inan
ması mümkün değil. 

BAŞKAN- Lütfen tamamlayın efendim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, müsaadenize sığınarak iki cümleyle 
bitirmek istiyorum. 

BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- Size yanlış bilgi vermişler Sayın Hatinoğlu. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, şimdi, size şunu ifade etmek is
tiyorum: Hem ihtiyacı olana yeşil kart vermeyeceksiniz hem de yeşil kartlı hastaları tedavi etme
yeceksiniz; sonra da kalkıp, sağlık reformu paketini açıklayacaksınız!.. Hükümetin bu konudaki sa
mimiyetine inanmak mümkün değildir. 

Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum; Sayın Bakan burada herhalde: Sayın Bakan, hastaneler
de din adamı görevlendireceğim demekle reform olmaz. Bu, nazik bir konudur, bu konuya da ay
rıca dikkatinizi çekmek istiyorum. . 

Değerli arkadaşlar, sağlık hizmetleri, pahalı hizmetlerdir; onun elemanları da pahalıdır. Dok
torlarımız ve sağlık personelimiz, insanları mutlu ve daha sağlıklı yaşatmak için çalışan insanlar
dır. 

Sağlık reformuyla ilgili, özellikle sağlık personelinin zam ve tazminatlarını içeren iki tane ka
nun teklifi hazırlamıştık. Biri, tarafımdan hazırlanan ve şu an Genel Kurulun gündeminde bulunan 
656 sıra sayılı kanun teklifi, diğeri de Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek gündeme girmiş olan 
728 sıra sayılı zam ve tazminatlarla ilgili kanun teklifidir. Bunlar, Genel Kurul gündeminde olma
sına rağmen, bugüne kadar görüşülememiş; dolayısıyla, sağlık personelinin ücretlerine yararlı uy
gulama getirilememiştir. Şimdi, bugünkü gazetelerde, Hükümetin "efendim, biz, sağlık, teknik, 
idarî sınıflardaki ve üst kademelerdeki tüm memurların zam ve tazminatlarını ayarlıyoruz" şeklin
de beyanatlarını görmekteyiz; buna inanmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, üniversitelerdeki öğretim üyelerine, hâkim ve savcılara, emniyet mensup
larına ne şekilde zam ve tazminatlar verdiysek, onlar için özel kanun çıkardıysak, sağlık personeli 
için de yeni bir kanunun mutlaka çıkarılması gerekmektedir. Bu konuyu başka türlü yorumlamak 
mümkün değildir. 

Netice olarak, Hükümetin bu konuda ciddî olmadığını vurgulamak istiyorum. Sağlık persone
li ciddî sıkıntılar içerisindedir. Aldığımız bilgiye göre, bu akşam -eğer Mecliste çalışma süresi uza
tılırsa- Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek Genel Kurul gündemine giren kanun teklifinin zam 
ve tazminatlar bölümü ayrılarak, sadece kadrolar bölümü ve diğer bölümlerinin görüşüleceğini öğ
renmiş bulunmaktayız. Ancak, sağlık personelinin zam ve tazminatlarının da mutlaka ele alınma
sını ve bu akşam bunun da çıkarılmasını -geçen hafta, 5 yeni bakanlığın kurulmasıyla ilgili tasarı
yı, gecenin 3'ünde alelacele, üç saat içinde çıkardığınız gibi- sizlerden talep ediyorum... 

BAŞKAN-Sayın Hatinoğlu, lütfen... 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sonuç olarak, memur enflasyo

na ezdirilmeyecek dedik; ama, tam bir yıldır eziliyor, hem de öylesine eziliyor ki, üzerinden dozer 
geçti, hiç kimsenin haberi yok; memur gitti, öldü... Bunun yanında, artık, onlara yapacağınız bu 
uygulamalarla, bu aldatmacalarla, bu oyalamalarla, onların gönlünü fethetmeniz mümkün değildir. 
Netice olarak, Allah onların yardımcısı olsun diyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'yi yönetecek niteliklerden yoksun bir iktidarın beceriksizliği 
yüzünden, 1994 yılını da maalesef ziyan ettik. Şimdiden sizlerin de yeni yılını kutlarken, 1995 yı
lının, ülkemiz için, bu kötü yönetimden kurtulmasına vesile olmasını diliyor, Yüce Meclise saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran; buyurun. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Artvin 
Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun sağlıkla ilgili -sağlık reformu paketi ve yeşil kart üze
rindeki- gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Kıymetli milletvekilleri, Türkiye'nin sağlık sorunu, hiç şüphe yok ki, yıllardan beri devam 
eden bir sorundur. Sağlık sorunu, sadece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş ül
kelerin de gündeminin önemli bir yerini işgal eder. 

Hükümetimiz, bir taraftan, PKK terörüyle mücadelede devletin etkinliğini sağlarken, öbür taraf
tan, ekonominin bozulan temel dengelerini düzeltmenin, ülkenin birikmiş olan meselelerinin üstesin
den gelmenin gayreti içerisinde olurken; bir taraftan da, Türkiye'yi 2000'li yıllara hazırlamaktadır. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, sağlık sektöründe de önemli mesafeler alınmıştır. İlk etapta, ge
nel sağlık sigortasına geçişi hızlandırmak için, dördüncü bir sosyal güvenlik kuruluşunun oluşma
sı öngörülmüş ve bununla ilgili bir yasa teklifi hazırlanmıştır. 

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye'de, devamlı bir geliri ve işi olmayan, hatta ödeme gücü bulun
mayan, kırsal kesimde dağınık şekilde yaşayan ve toplumun sosyoekonomik yönden en düşük ge
lir grubunu oluşturan 20 milyonluk bir kesim vardır. 

Nüfusun yüzde 30' u, ödeme gücü olan kesimdir. Bunlar hastaneye ya da muayenehaneye gittik
lerinde, muayenenin veya hastanede tedavi bedelini ödemek suretiyle bu hizmeti satın almaktadırlar. 

Bunun dışarısında kalan, ödeme gücü olmayan, hastalandığı zaman tedavi ücretini ödeyeme
yen ve bu hizmeti satın alma gücü olmayan kesimin sorunları, yıllardan beri ülkemizin gündemini 
işgal etmiştir; hatta ve hatta, 1983'te iktidar olan Anavatan Partisinin sekiz yıllık iktidar devresin
de gündemin ilk sırasını işgal etmiştir. Onlar iktidara geldiği zaman, terörün t'si, anarşinin a'sı yok
tu, yönetimi o şekilde teslim almışlardı. Bu konunun, gündemin ilk sırasını işgal etmesinin nedeni, 
parası olmayana, ödeme gücü olmayana "paran yoksa, hastane kapılarında öl" politikasıyla hareket 
etmiş olmalarıydı. (DYP sıralarından alkışlar) 

Biz, şimdi, geçmişi karıştırmak istemiyoruz... 
İLHAN KAYA (İzmir)- Hiç karıştırmadın Sayın Bakan!.. 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- ...kesinlikle istemiyoruz; ancak, şunu ifade 

etmek istiyorum: Hükümet olduktan sonra, 49 uncu Hükümetimiz, parası olmayan kişilerin kendi 
kaderleriyle baş başa kalmalarını, hastane kapılarından dönmelerini -hepimiz gibi- istemedikleri 
için, bu şekilde üzücü olaylara meydan vermemek için, bir yeşil kart uygulamasını başlattı. 
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Sizin zamanınızda ne oluyordu? 

İLHAN KAYA (izmir)-Hani bizden bahsetmeyecektiniz?.. 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Param yok diyen, ilçelerde kaymakama, vi

layette valiye gidiyor, ben fakirim diyordu, fakirliği tescil oluyordu ve Fakir Fukara Fonundan 
(Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan) tedavi ücretlerinin bir kısmı ödeniyordu; 
hepsi ödenmiyordu... 

Biz hükümet olduğumuz zaman, yeşil kartı getirelim dedik; herkes kaymakamın huzuruna ula
şamaz, herkes valinin huzuruna ulaşamaz, herkes ben fakirim diye fakirliğini tescil ettiremez; bi
zim Orta Anadolu'nun insanı, fevkalade gururlu kişidir; ben fakirim demeye utanır, söyleyemez, 
kendi kaderiyle baş başa kalır; bu nedenle, bunlara bir kart verelim dedik ve o kartı verdik. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Sayın Bakan, Türkiye'yi nasıl bölüyorsunuz "Orta Anadolu" di
ye.?.. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Ötekiler öyle değil mi?.. 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, o kart sayesinde, bir

çok vatandaşımız tedavi oldu. 1992 senesinde, Sağlık Bakanlığı bütçesinin transfer kalemine, yeşil 
kart vermiş olduğumuz hastaların tedavi masraflarına karşılık 320 milyar lira aktardık ve bu para
nın tümünü bitirdik. 1993 yılında ayırdığımız 800 milyar lira paranın tümünü harcadık. 1994 yılın
da 1,2 trilyon lira ayırdık. Sizin iktidarınızın en son yılında, 1991 'de, Fakir Fukara Fonundan öde
miş olduğunuz para 25 milyar lirayken, 1994'te ayırdığımız 1,2 trilyon lirayı harcamamıza rağmen, 
bu para kâfi gelmedi. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-O zaman paranın değeri vardı... 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Sizin zamanınızda, ancak, fıtığı boğulmuş 
olan, apandisiti patlamış olan hastalar tedavi olabiliyordu. Şimdi, kalp ameliyatları yapılıyor, kalp 
nakli yapılıyor, karaciğer nakli yapılıyor, böbrek nakli yapılıyor. (DYP sıralarından alkışlar; RP 
sıralarından alkışlar!) 

Değerli arkadaşlarım, sadece 1994 yılında, 667 hastaya kalp ameliyatı yapılmıştır, ortalama fi
yatı 200-300 milyon lira arasındadır; 21 hastaya böbrek nakli yapılmıştır, her birinin ortalama mas
rafı 750 milyon liradır. Karaciğer hakli bile yapılmıştır; Konyalı bir vatandaşımız hâlâ hayattadır 
ve maddî bedeli, tedavi ücretlerinin gideri olarak da 1,5 milyar lira ödenmiştir; helal olsun; onlara 
ödemeyeceğiz de kimlere ödeyeceğiz?.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Eğer, 1982 Anayasası "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlettir" diyorsa ve bu Anayasa, 
60 inci maddesinde "herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir" diyorsa ve yine bu Anayasa "sosyal 
güvenlik; kişi için hak, devlet için görev" diyorsa, Anavatan Partisi bunun gereklerini sekiz sene
de yerine getirmediyse, bizim kabahatimiz ne arkadaşlar?.. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Hani bizden söz etmeyecektiniz Sayın Bakan? 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Böyle konuşmak size hiç yakışmıyor. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz, iki yasa 
tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdik; bunun birisi "Sağlık Finansman Kurumu" ku
rulmasıyla ilgilidir. Geçmişte, Anavatan Partisi İktidarı zamanında, bu sağlık reformu üzerinde çok 
güzel çalışmalar olmuştur; bunlar için teşekkür ediyoruz. Yapılan her şey için biz teşekkür ederiz; 
çünkü biz, hizmeti, Allah rızası için yapan bir siyasî terbiyenin mensubu olan partiyiz. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman sizin ömrünüz kâfi gelmedi; bu sağlık reformunu yetiştireme-
diniz, çıkaramadınız; ama, bu iş bize nasip oldu, biz bu sefer çıkaracağız. 
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Bu yasa tasarısının eksikleri olabilir, gedikleri olabilir, hataları olabilir; ama, bu sistem ne ka

dar bozuk olursa olsun, sistemsizlikten daha iyi değil mi? Böyle bir yasa tasarısını, Bakanlar Ku
ruluna getirdik diye sinirlenmenin, kızmanın bir anlamı yok ki. Sizin başlatıp bitiremediğiniz bir 
işi bitiriyoruz; kötü mü yapıyoruz arkadaşlar? 

ÎBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- İmamlardan dolayı sizi kutlarım. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, getirdiğimiz bu pa
ketle, biraz evvel arz ettiğim gibi, 20 milyon insanı sağlık güvencesi altına alacağız. Amacımız, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tek bir çatı altında birleştiği zaman, genel 
sağlık sigortası kurumunu oluşturarak, nüfusun 20 milyonunu değil, o zamanki nüfus 62 milyonsa 
62 milyonunu, 65 milyonsa 65 milyonunu sağlık açısından güvence altına almaktır. O sistem oluş
tuğu zaman, herkes sağlık hizmetinden eşit olarak yararlanacak; hastayla hekim arasında, hastayla 
hastane arasında para alışverişi olmayacak. 

Bugün, devlet hastanelerinin gelirlerinin üçte ikisi genel bütçeden, üçte biri döner sermayeden 
karşılanıyor. Yani, devlet, her hizmete üçte iki nispetinde destek veriyor; ama, vatandaş bu hizme
ti üçte bir fiyatına alıyor; bu hizmeti ödeme gücü olan da alıyor, ödeme gücü olmayan da alıyor. 
Biz bu sistemi getirmek suretiyle, devletin sübvansiyonunu şahıslara yapacağız; gerçekten ödeme 
gücü olmayan, muhtaç olan kişilere yapacağız ve bunu en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Kade
meli olarak uygulayacağımız bu sistem, aşağı yukarı beş sene içerisinde, 2000 yılında, Türkiye'nin 
genelini kapsayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, hastanelerin sağlık işletmeleri üzerindeki çalışmalarımızı son şekline 
getirdik; bunu da yasa tasarısı haline getirdik. Hastaneleri rakabete açıyoruz. Hastaneleri, işletme
lere dönüştürmek suretiyle, hizmetin etkili, verimli olmasını sağlıyoruz ve burada personeli sözleş
meli olarak çalıştırıyoruz. Personelin üretken olmasını, personelin faydalı olmasını sağlıyoruz. Ay
nı zamanda sağlık işgücünde sosyal bir piyasa mekanizması oluşturuyoruz. Hekimlerin dengeli da
ğılımını da sağlıyoruz. 

Bu yasa tasarıları, Türkiye'de yıllardan beri yapılması icap edip de, gecikmiş olan sağlık re
formu yasa tasarılarıdır. Bu tasarıların da kanunlaşması halinde, genel sağlık sigortasına geçtiği
mizde, aile hekimliği sistemini de getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, yeşil karttan borçlar olabilir. Sizin zamanınızda borçlar olmuyor 
muydu? Üreticinin ürününü aldığınız zaman, bedelini aylarca ödemediğiniz için, onları yoksul du
ruma, dilenci durumuna düşürmüyor muydunuz?- 3,5 trilyonda devralmış olduğunuz iç borcu -
borç sizin için önemliydi de-82 trilyona çıkaran siz değil misiniz? 

İLHAN KAYA (izmir)- Sayın Bakan, bırakın bizim zamanımızı, ANAP ile kafayı bozacaksınız. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, borç yiğidin kamçısı-
dır. Şimdi, yeşil kartta 200-250 milyar lira civarında ödenmemiş bir para vardır, bu para da ödene
cektir. Amacımız, sağlık hizmetlerinin herkese, bulunduğu yerde ve yörede, eşit ve etkili bir şekil
de, hakkaniyet ilkelerine dayalı bir şekilde verilmesini sağlamaktır. Bu sosyal devletin görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, bana böyle bir konuşma fırsatı verdiği için kıymetli arkadaşım Sayın 
Hatinoğlu'na teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP, SHP, RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, bir münakaşaya zemin açmak için değil, sadece, zabıtlara yanlış bir bil
ginin intikal etmesini önlemek bakımından, Sayın Bakanın konuşmasına ilaveten, bir tamamlayıcı 
hususu zabıtlara dere etmek istiyorum. 
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İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa)- Eski sağlık bakanı olarak... 
BAŞKAN- Sayın Bakan daha önceki hükümetler döneminde sağlık reformuyla ilgili başlatı

lan çalışmanın yarım kaldığını ifade etmişlerdi. Bu cümleden hareketle, 1988 yılında, sağlık refor
muyla ilgili başlatılan çalışmanın kanunî kısmının tamamlandığını; fakat, 3359 sayılı Yasayla Yü
ce Meclisten çıkan bu düzenlemenin, sadece, Anayasa Mahkemesinde dört maddesinin iptal edil
mesi nedeniyle yürürlüğe giremediğini -memnuniyetle müşahede ettiğim kadarıyla- sizin de, bu ya
sayı esas alarak çalışmanıza devam ettiğinizi görmekten mutluluk duyduğumu ifadeyle, çalışmala
rınızda başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo Sayın Başkan" 
sesleri, alkışlar) 

2. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsay'un, Sivas davasının karar duruşmasında sanıkların 
giriştiği protesto eylemine ve laiklik karşıtı bazı gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Dev
let Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN- Gündem dışı, ikinci sırada söz isteyen İstanbul milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy, 
son zamanlarda mal.' ;eme salonlarında görülen protesto eylemleri ve laiklik karşıtı bazı gelişmeler 
hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gürsoy. (SHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sivas dava

sında, mahkeme salonlarında görülen protesto eylemleri ve laiklik karşıtı bazı gelişmeler hakkın
da, gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Adalet mülkün temelidir; zalime, zulme, haksıza karşı. Ne yazık ki, bugün, adalet için, yargı 
için, hukuk için bir utanç günüdür. Laik cumhuriyet rejimini yıkmak için kalkan eller kırılmamış; 
havada kalmıştır. Atatürk devrimleri bir darbe daha yemiştir, 2 Temmuz 1993 tarihinde, 37 insanı
mızın katledildiği, kara düşünceli zihniyetin, Cumhuriyete karşı fiilî terörünün Sivas'ı kana bula-
dığı bir katliam yaşanmıştır. Geçmiş ve bugünkü hükümetlerin verdiği her türlü tavizden yararla
narak kuvvetlenen, gözü dönmüş, kana susamış gericiler, devletin ihmalinden yararlanmıştır. Yet
kililer, gaflet, hatta, dalalet içinde, dalalet uykusundayken, masum insanlarımızı yakmaktan çekin
memişlerdir. Fikir cücesi, gözü kararmış bu caniler, katliamı "cumhuriyet rejimini yıkmak yolun
daki ilk adım", "şanlı Sivas kıyımı" şeklinde isimlendirecek kadar, yoldan çıkmışlardır. 

Ne yazık ki, bu karanlık zihniyete cevap verecek olan bağımsız Türk yargısı, 37 canın şehit 
edilmesinden öte, kendi varlıklarının da güvencesi olan cumhuriyeti, gerektiği gibi koruyamamış-
lar; bu dava sonucunda, âdeta, suçlular taltif edilmişlerdir. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş)- O hâkimleri biz mi tayin ettik? 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Cumhuriyet rejiminin kendilerine verdiği sorumluluğun 

ağırlığını kavrayamayanlar, sırtlarındaki cübbenin bu cumhuriyeti koruma zorunluluğu yüklediği 
gerçeğini kavrayamayanlar, bu kana susamış yobaz çetesine gösterdikleri yaklaşımla, kendi gele
ceklerini de ipotek altına almışlardır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Hâkimlere hakaret etme İbrahim. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Büyümesine göz yumdukları bu canavar, bir gün, kendile

rini de yutacaktır/Mahkeme daha karar aşamasındayken pencereden cihat çığlıkları atan kara yü
rekli katiller, karar açıklandıktan sonra herkese tekbir sesleriyle saldıran gözü dönmüşler, nasıl, bir 
kanıt eksikliğiyle, sadece, cinayetten suçlanırlar. Göz göre göre, tekbir sesleri ve şeriat sloganları 
arasında adam öldüren, laik düzeni yıkmayı hedeflediklerini her fırsatta ortaya koyan bu kara dü
şünceli topluluk, nasıl olur da mümkün olan en az cezayla yakasını kurtarabilir?! Yargının aldığı 
bu karar... 
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BAŞKAN- Sayın Gürsoy, bir dakikanızı rica ediyorum... Sürenizi durdurdum. 

Anayasamızın 138 inci maddesi, görülmekte olan bir davayla ilgili olarak Yüce Mecliste be
yanda bulunmayı bize yasaklamıştır. Dava... 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, dava... 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Müsaade buyurun; Sayın Gürsoy o titizliği gösterecek; bir 
dakika... 

Sizin de bu titizliği göstereceğinizi umuyorum. Şu anda dava Yargıtay aşamasında olduğuna 
göre, sözleriniz içinde karara dönük cümleler olmazsa memnun olurum efendim. 

Buyurun. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Yargının aldığı bu karar, bağımsız yargının güvenilirliğine inanan insanlarımızı yıkmıştır. Bu 

kararın, hiçbir yönden kabul edilebilir tarafı yoktur. Dün, Kubilay'dı; bugün, Muhlis Akarsu, Asım 
Bezirci, Hasret Gültekin ve diğerleri... Menemen'den, Maraş'tan, Çorum'dan ders alınmadı, Sivas 
yaşandı. Şeriatı besleyen köhnemiş kör zihniyet varlığını korudukça, ne yazık ki, daha nice Mene
menler, Maraşlar, Corumlar, Sıvaslar yaşanacaktır. 

Bu tablonun yaratılmasının başsorumluları, bu katliamlardan, katiller kadar sorumlu olanlar
dır. Bunlar, her gün, ezan, bayrak edebiyatı yaparak ülkeyi gruplara bölmek isteyenlere göz yuman
lardır. Bunlar, oy kaygısıyla, Kur'an kursu adı altında, bir damlacık çocuklara şeriat yeminleri iç
tiren... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gürsoy, son cümlelerinizi alayım efendim; süreniz doldu. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- ...laik cumhuriyetin temelini dinamitlemeye çalışan örgüt

lenmelere göz yumanlardır. Bunlar, her türlü antilaik gelişmeyi el altından destekleyerek, siyasî ge
leceklerini, tarikat şeyhleriyle birlikteliklerinde görenlerdir. Bunlar, demokrasi kahramanı diye lan
se edilip, laik cumhuriyetin tepesinden her fırsatta şeriata övgüler düzenlerdir... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Kur'an seni çarpacak İbrahim. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Şunu çok açık söylüyorum: Yarattikları canavar büyüdü; 

can istiyor, kan istiyor. Bu canavara... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Kur'an da seni isliyor, 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Bana gücünüz yetmez yavrum. 

BAŞKAN-Efendim, siz, toparlayın... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Bu canavara can ve kan verilmeye devam edilirse... (RP sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Efendim, hatip toparlıyor... Lütfen... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)-...sıra sırça köşkte oturanlara da gelecek. Canavar onları da 

isteyecek ve sonuçta yutacaktır. 
Laik ve Atatürkçü tüm yurttaşlarıma sesleniyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-İnanmıyorlar sana. 
BAŞKAN-Sayın Gürsoy... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Bugün, Türkiye Cumhuriyeti çok tehlikeli bir sürece gir

miştir... 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) Yazık oldu laikliğe(!).. 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)-Bu tehlike karşısında birlik olmalıyız... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Cumhuriyet sana mı kaldı? 

İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Bu yurdu uçurumdan kurtarabilecek tek güç Atatürkçü, la
ik, demokratik ve çağdaş insanlarımızın örgütlülüğüdür. 

Bu değerlerle Yüce Meclis'e saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Kuran seni çarpacak İbrahim. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla)- Beni bir şey çarpmaz; sen merak etme. 
BAŞKAN-Lütfen, Sayın Gürsoy!.. • 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri söz is
temişlerdir... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Adalet Bakanı yok mu, Sayın Başkanım?! 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Cevheri. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'un birtakım yargı kararlarıyla ilgili gündem dışı be
yanlarına cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki, ben.de da
hil olmak üzere, bu kürsüye çıkan her arkadaşımızın göz önünde tutması gereken, cumhuriyetin la
iklik kadar önemli temel ilkeleri vardır. Bugünkü çağdaş demokrasinin esası olan kuvvetler ayrılı
ğı prensibi; yani, yargının, yasamanın bağımsızlığı ve yürütmenin de yasama içerisinde bir ölçüde
ki bağımsızlığı, demokrasinin temel ilkesidir. 

Burada, ben, meselenin aslına girmeyi katiyen yerinde bulmam; 38 tane vatandaşımızın yakıl
mış olmasını ne tasvip etmek ne de bunun, mensubu bulunduğumuz yüce din ve anlayışları içeri
sinde yerini bulmak mümkün değildir. (DYP sıralarından alkışlar) Ancak, şunu da ifade etmek is
terim ki... 

SALMAN KAYA (Ankara)-Kim yaptı onları. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- ...Anayasamızın da öngördüğü, 

Anayasamızın ve bundan önceki 1924 Anayasasından bu yana bütün anayasalarımızın temel ilke 
olarak koruduğu bir esas vardır ki, o da yargı kararlarının, bu kürsü dahil hiçbir yerde tartışılama-
yacağıdır. 

Yargının bağımsızlığı, cumhuriyetin teminatlarının başında gelmektedir. Binaenaleyh, yargı
nın kararlarını, beğendiğimiz veya beğenmediğimiz ölçüler içerisinde değerlendirmek, bunları yar
gılamak; yani, yargının kararlarını yargılamak, ne demokrasinin içerisinde ne de bizim Anayasa
mızın prensipleri.içerisinde mevcuttur. 

Kısaca bunu ifade ettikten sonra, şuhu söylemek istiyorum ki, cumhuriyetin laiklik ilkesi ve
yahut da cumhuriyetin ilkeleri hiçbir zaman tehlike altında olmamıştır ve olmayacaktır. Türk Mil
letinin büyük sağduyusu, her şeye rağmen cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve bizzat cumhuriye
timizin kendisini -yalnız düşüncem olarak değil, inancım olarak da ifade etmek isterim ki- bu top
lum, bu Meclis, bu millet cumhuriyeti bugünkü çağdaş ilkeleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
Buyurun efendim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sayın Başkanım, bir noktayı aydınlığa kavuşturmak istiyo
rum. Sayın Bakanın "yargının bağımsızlığına müdahale edilmemesi" şeklindeki sözlerine aynen 
katılıyorum; yalnız, bu Meclis çok önemli bir olay yaşadı, yargının bağımsızlığı, bizzat Meclis ka
rarıyla zedelendi. O da, İSKİ olayı yargıda olduğu halde, yargılama sürdüğü halde bu Meclis, Mec
lis Araştırması Komisyonu kurdurdu. Bu, yargının kararına müdahale değil miydi, niçin bu Mec
lis, bu kararı aldı; bu davranış Anayasaya aykırı değil miydi? (SHP sıralarından alkışlar) 

ZİYA HALİS (Sivas)-Ayıp oluyor... 

BAŞKAN- Sayın Yılmaz, sözleriniz zabıtlara geçti efendim. Biz, bugün, bu oturumda, Mec
lisin daha önce almış olduğu bir kararı tartışma durumunda değiliz; ama, sözleriniz zabıtlara geçti. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Hatırlatma olsun diye... 
BAŞKAN- Hatırlatma değil... Arkadaşımızın sözleri zabıtlara geçti; ama şu oturumda, bu bir

leşimde, Yüce Meclisin daha önce aldığı ve uygulamaya koyduğu bir kararı tartışma durumunda 
değiliz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sayın Başkan, işimize geldiği zaman Meclis kararı, işimize 
gelmediği zaman mahkeme kararı... 

BAŞKAN-Sayın Mustafa Yılmaz, tamam efendim, tamam.. 
3. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TBMM'nin çalışmalarına ilişkin gündem 

dışı konuşması 
BAŞKAN- Üçüncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller, Meclis çalış

maları hakkında düşündüklerini gündem dışı bir konuşmayla arz etmek istemişlerdir; kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şendiller. 

Süreniz 5 dakikadır. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis çalış

malarıyla ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle İçtüzüğün hâlâ değişmemiş olması, bu konuda bir çalışmanın 
neticelenmemiş olması ve Meclis TV'nin de çalışmalarına başlamış olması dolayısıyla Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu olmayan siyasî partilere söz hakkı verilmemektedir. Bizim üzerinde 
en çok durduğumuz konulardan birisi budur. 

Bugün, Çekiç Güç gibi çok önemli bir konu görüşülecek; ama, yine, burada, grubu olmayan 
siyasî partilerimize söz hakkı verilmeyecek; bunun bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz. 

Diğer konu da şudur: Parlamentonun en önemli görevlerinden birisi de denetlemedir; fakat, 
parlamenterlerimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde verdikleri gerek yazılı gerekse sözlü soru
larının zamanında cevaplandırılmamış olması da, yine, Parlamentonun denetleme vazifesini yap
masını engellemektedir. Elimizde iki aydan beri cevabını alamadığımız sözlü sorularımız var. Söz
lü soruların, İçtüzüğe göre yirmi gün içerisinde, Meclis Başkanlığının müdahalesiyle onbeş gün da
ha ekli olmak üzere, otuzbeş gün içerisinde cevaplandırılması gerekir; bu cevapları da alamıyoruz. 

Benim, bugün, özellikle söz almamdaki sebeplerden birisi de, 23.12.1994 tarihinde burada ya
pılan bir tartışmada, daha önce, bu kürsüde gündeme getirdiğim bir olayla ilgili olarak, Doğru Yol 
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Partisi Grup Başkanvekili Sayın Turhan Tayan'ın beni yalanlamış olması ve o gün, maalesef, İçtü
züğün 70 inci maddesine göre bana söz hakkı verilmesi gerekirken söz verilmemesi ve yalancı du
rumuna düşürülmemdir. 

Değerli milletvekilleri, gerek Sayın Turhan Tayan'ın, açıklamasında, bizi, basından derleme 
ve dedikodu yapmakla suçlaması ve 14.11.1994 tarihinde bu kürsüde dile getirdiğim olay, 
16.11.1994 tarihinde Anavatan Partisi Milletvekili Sayın Yüksel Yalova tarafından burada günde
me getirildi. 23.12.1994 tarihinde de, aynı konu, bütçe üzerindeki son görüşmede, Anavatan Parti
si Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından buraya getirildi; ancak, o gün, bu kürsüye çıkan 
Turhan Tayan Bey, bizim yaptığımız açıklamanın tekzip edildiğini söyledi. 

Özellikle, biz, dedikodu üzerinde, yalan üzerinde durmuyoruz; Fransız dergisi buradadır; Sa
yın Başbakan bu dergide aynen şunu söylemiştir: "Türkiye, 24 etnik kökenden ibarettir. Atalarımı
zın kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yunanlılarla da karışmış durumdayız" ifadesini kesin bir 
şekilde kullanmıştır. O gün yaptığım açıklamada da, ben, gayet nazikçe, Sayın Başbakandan, bu 
açıklamayı yapıp yapmadığını sordum ve Sayın Başbakan burada olduğu halde, konu, Devlet Ba
kanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından aynen şu şekilde cevaplandırıldı; tekzip edilmedi: "An
cak kendisinin basından derlediği bilgiler üzerinde kurduğu mantığa göre haklı olabilir." Ben man
tık falan kurmadım -işte, Fransız dergisi buradadır- bu olayın üzerine, Sayın Başbakandan.cevap 
aldıktan sonra gideceğimizi ifade ettim ve 16.11.1994 tarihinde, Sayın Başbakana, yazılı soru ola
rak beş soru sordum, cevabını da alamadım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın bu ifadesi, yine Doğru Yol Partisinden bir milletve
kili arkadaşımız tarafından, 26.12.1994 tarihinde, Hürriyet Gazetesinde, aynen şü şekilde cevaplan
dırılıyor: "Bu çirkin bir beyandır, dil sürçmesi olmuştur gibi sözlerle geçiştiriliyor, konu bu kadar 
hafife alınmamalıdır." Doğru Yol Partisinden bir milletvekili arkadaşımız bunu söylüyor. (DYP sı
ralarından "Kim o, kim; ismini söyle" sesleri) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, toparlayın efendim. 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Efendim, lütfen 26.12.1994 tarihli Hürriyet Gazetesini açın, bakın; çünkü, o gün, burada, Sa

yın Meclis Başkanı da, söz istediğim zaman, bana aynı ifadeyi kullandı, "Ökkeş Şendiller'in ko
nuşmasını öğrenmek isteyen varsa, 14.11.1994 tarihli birleşim tutanağını alsın, oradan öğrensin" 
dedi; ben de size aynısını söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben, konunun üzerine hassasiyetle gideceğim, bundan sonra da bunun 
peşini bırakmayacağım. Tekrar söylüyorum. Bizim atalarımız bellidir, bizim Yunanlılarla karışma 
durumumuz yoktur... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Atalarımızın kanını döken, va
tanımızı işgal eden, Sırpları destekleyip orada Müslümanların kanını döken Yunanlılarla bizim ka-
rışmışlığımız söz konusu değildir; bu memlekette de 24 etnik köken yoktur; bu, PKK'nın iddiası- , 
dır; bu memlekette Türk Milleti vardır. (BBP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın bu tür açıklamalarını; bu kürsüye çıkarak milletve
killerini yalanlayıp, onları yalancı durumuna düşürmeyi -hâlâ bu dergiye cevap verilmemiş olma
sına rağmen- suçlamayı da uygun bulmuyorum. Biz, kendi kafamızdan bir şey uydurmuyoruz. 

Ayrıca, Sayın Turhan Tayan'ın tekzibi iyi bilmesi lazım. Tekzip, iki türlü olur; ya açıklama 
gönderilir veya mahkeme kararıyla yapılır. Bu derginin aynı sütununda Sayın Başbakan cevap ver
mediği süre içerisinde, bu iddia doğrudur, bu beyanat doğrudur. 
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Onun için, bütün milletvekillerini, basını ve Parlamentoyu, millet hakkında, nesepsiz hale dü

şürecek şekilde ifade kullanan Başbakana karşı tavır almaya davet ediyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (BBP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şendillcr. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, hatip bazı iddialarda bulundu; söylemediğim bazı 

sözleri, söylemiş olduğum gibi birtakım ifadeler kullandı. 
BAŞKAN- Sayın Tayan, yapılan konuşma, gündem dışı bir konuşma. Gündem dışı konuşma

ya Hükümet cevap verir; eğer, Hükümet sıralarından bir cevap gelmeyecekse, bu iddialarınızla il
gili olarak zabıtları getirtip, bu oturum içerisinde size söz vereceğim efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkanım, ben gündem dışı bir konuşmaya cevap vermek 
istemiyorum. Sayın Hatip, benim ismimden bahsederek, bazı iddialarda bulundu. Bu konuda bir 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN- Anladım efendim, 70 inci maddeye göre cevap hakkınızı kullanmak istiyorsunuz; 
ama, yapılan gündem dışı bir konuşmadır; eğer, Hükümet bir cevap vermeyecekse, bu oturum için
de zabıtları getirtip, biraz sonra tetkik edip, zatı âlinize söz vereceğim. 

Buyurun. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce... (ANAP sıralarından "Hükümet cevap verme

yecek mi" sesleri) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Sükût, ikrardan gelir. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, usulü biliyorsunuz; ben, Hükümet sıralarına bakarım; eğer 

oradan bir işaret alamazsam, bu demektir ki, Hükümet bu konuda cevap verme ihtiyacında değil
dir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... Sayın Bakanın konuşmasını alayım. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMI DAÇE (Adana)- Sayın Başkan, daha önce aynı konuda bir 

açıklama yapıldı; onun için, yeni bir açıklamaya gerek görmüyoruz. 
BAŞKAN-Peki efendim. 
Sayın Devlet Bakanı, bu konuda yapılan konuşmaya daha önce Hükümet adına cevap verildi

ği için, şu aşamada bir cevap verme ihtiyacı içinde olmadıklarını ifade etmişlerdir. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Başbakanı savunacak bir bakan yok mu? 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bir hususa dikkatinizi çekeceğim; beni dinler misiniz efen

dim... 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'e ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkan

lık tezkeresi (3/1703) 
BAŞKAN- Dünkü birleşimde, hastalığı nedeniyle bir yasama yılında iki aydan fazla izin alan, 

Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu'na ödenek ve yolluğunun verilebilmesi kabul edilmişti; an
cak, bu arada, Divana, görevli büromuz tarafından bir isim yanlışlığı takdim edilmiştir. Bu neden
le, bu milletvekili, Elazığ Milletvekili Sayın Ali Rıza Septioğlu değil, Konya Milletvekili Sayın 
Mehmet Keçeciler olacaktır. 
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Durumu bu şekilde düzeltiyorum ve bu yasama yılında, hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin 

alan Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler'e ödenek ve yolluğunun verilebilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
; 1. - Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile Genel Kurul çalış

malarına yedi gün ara verilmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş önerile

ri vardır; okutup, ayrı ayrı müzakereye açacağım ve oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun, 28 Aralık 1994 Çarşamba günü (bugün) yapılan toplantısında, siyasî par
ti grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 
uncu maddesi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan Tayan 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Öneriler: 
1. - Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

208 inci sırasında yer alan 728 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 31 inci sırasına, 46 nci sıra
sında yer alan 619 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci sırasına alınması; Genel Kurulun, 28.12.1994 
Çarşamba günü 20.00-23.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve bugünkü birleşimde 
sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

2. - Genel Kurul çalışmalarına, 3 Ocak 1995 salı gününden başlamak üzere 7 gün ara veril
mesi önerilmiştir. -

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Başkan, hiçbir şey anlamadık; tekrar okunsun lütfen. 
BAŞKAN- Tekrar mı istiyorsunuz Sayın Altınkaya? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Anlamadık Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Şimdi, oylamadan önce tekrar okutacağım; ama, şu anda tekrarını arzu ediyorsa

nız tekrar okutacağım efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Lütfen, Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, içerideki gürültü biraz azalırsa, anlaşılma imkânı daha da ar
tacak. 

Öneriyi tekrar okutuyorum: 
"Öneriler: 
1. - Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

208 inci sırasında yer alan 728 sıra sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 31 inci sırasına, 46 nci sıra
sında yer alan 619 sıra sayılı Kanun Tasarısının 32 nci sırasına alınması; Genel Kurulun 28.12.1994 
Çarşamba günü 20.00-23.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve bugünkü birleşimde 
sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

2. - Genel Kurul çalışmalarına 3 Ocak 1995 Salı gününden başlamak üzere 7 gün ara verilme
si önerilmiştir." 
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BAŞKAN- Öneriyle ilgili söz talebi var mı efedim? 

Öneriyle ilgili söz talebi olmadığına göre, önce, önerinin birinci kısmını tekrar okutup, oyla
yacağım. 

Önerinin birinci kısmını okutuyorum: 

"Öneriler: 

1. - Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
208 inci sırasında yer alan 728 sıra sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 31 inci sırasına, 46 ncı sıra
sında yer alan 619 sıra sayılı Kanun Tasarısının 32 nci sırasına alınması; Genel Kurulun 28.12.1994 
Çarşamba günü 20.00-23.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve bugünkü birleşimde 
sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir." 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Peki efendim. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır, saydım efendim. (ANAP sıralarından 
"saymadınız Sayın Başkan" sesleri) 

Saydım efendim, daha önce saydım... ' -• 

Önerinin ikinci kısmını okutuyorum: 

"2. - Genel Kurul çalışmalarına 3 Ocak 1995 Salı gününden başlamak üzere 7 gün ara veril
mesi önerilmiştir." 

BAŞKAN- Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... (ANAP sıralarından "Sa
yın efendim" sesleri) Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, saydığımı size ifade ettim; lütfen, itimat buyurun efendim... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Yeniden sayın, Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, kabul ettiğimiz bu karara göre, bir kanun teklifinin ve bir ka
nun tasarısının sırası değiştirildi ve bugün, çalışma süremiz saat 23.00'e kadar uzatıldı. 

Ayrıca, 3 Ocak 1995 Salı gününden başlamak üzere, Genel Kurul çalışmalarına yedi gün ara 
verilmesi de kabul edilmiş oldu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkan, biz çalışmak istiyoruz; kabul etmiyorsunuz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bu, ne tatili?!. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önergeyi, 3 defa okuttum ve üçüncü okumadan sonra da söz 
isteyen olup olmadığını bilgilerinize arz ettim. Bu arada, hiçbir söz talebi olmadı; önergeyle ilgili 
kimse görüş belirtmedi. Ben de bunun üzerine, önergeyi, oylarınıza arz ettim. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) Evet Sayın Başkan, doğrudur. 

BAŞKAN- Efendim, Başkanlık Divanının konuşmalarını, biraz daha dikkatle takip etmek ih
tiyarında bulunursanız, o zaman konu daha iyi anlaşılacaktır tahmin ediyorum. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Sayın Başkan, o kadar çok ses var ki duyamıyoruz!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Çok gürültü geliyor. 

BAŞKAN- Evet, ben de aynı konudan şikâyeti, başka bir şekilde ifade ettim. 
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1994 tarihinden 

itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1697) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi, ülkemizde konuşlandırılan, Çokuluslu Güç'ün görev 

süresinin altı ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez Savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yönelen ve 
sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal düze
nimizi de zorlayacak boyutlara erişen, toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, 
Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani olmak, Kuzey 
Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, Birleşmiş Milletler bağlı kuruluş
larınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin 688 sayılı Kararı da göz önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin 17.01.1991 tarih ve 126 sayılı Kararına dayanılarak başlatılan "Provide Comfort 11" huzur ha
rekâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 31 Aralık 1994 ta
rihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silah
lı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu 
gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde ha
rekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine gö
re izin verilmesini arz ederim. 

. Prof. Dr. Tansu Çiller 
, Başbakan 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, okutmuş olduğum bu Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İçtü
züğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım; görüşmenin sonunda da tezkereyi oylarınıza su
nacağım. 

Lütfen, beni dikkatle dinleyin: 

Bu görüşmede, önce gruplara sonra Hükümete ve şahsı adına 2 üyeye söz vereceğim. 

Konuşma süreleri gruplar ve Hükümet için 20' şer dakika, şahıslar için 10' ar dakikadır. 

Sayın Bakan, sizin konuşmanız gruplardan sonradır. . 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN- Sayın 

Başkan, daha önce, tartışmaya bir çerçeve çizmek amacıyla, Dışişleri Bakanları bir sunuş konuş
ması yapmışlar; onun için, izin verirseniz, söz istiyorum. 

BAŞKAN-Zaten, öyle bir talebiniz var mı diye baktım size. 

Bu talebinizde siz de musırr iseniz, Yüce Meclisi aydınlatmak, bilgi vermek bakımından, bir ön 
konuşma için size çok kısa bir süre takdim edeceğim; ama, lütfen, .bu sunuşun süresini kısa tutun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN- Peki Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN- Tezkere hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunmak üzere, Hükümet adına, 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçın; buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN- Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri, şahsen ve Hükümetimiz adına saygıyla selamlıyorum. 
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Biraz önce Yüce Meclise sunulan Başbakanlık tezkeresi üzerinde, biraz sonra yapılacak tartış

malara bir çerçeve getirmek, sunmak düşüncesiyle söz almış bulunuyorum. 

"Huzur Harekâtı" adı verilen uygulamanın, 17 Ocak 1991 tarihinde Yüce Meclisimizce 126 
sayılı Kararla karara bağlandığı bilinmektedir ve bu uygulama bu ayın sonunda bitecektir, son bu
lacaktır. Hükümetimiz, konuyu tüm boyutlarıyla, tüm ayrıntılarıyla değerlendirmiş, değerlendirme
ye çalışmış ve bu uygulamanın bir süre daha devamında yarar görmüştür. O nedenle, sizlere "Çe
kiç Güç" diye de adlandırılan bu operasyonun, 1995 yılı Haziran ayı sonuna kadar devamını öner
mekteyiz. 

Şimdi, bugün, bu toplantıyla konuyu, altıncı kez Türkiye Büyük Millet Meclisinin tartışması
na sunmaktayız. En içten dileğimiz, konunun, sonınun, gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesi, de
ğerlendirilmeye tabi tutulmasıdır. Peşin hükümlü ve önyargılı olunmamasını dilemekteyiz. Dış po
litikanın, evetçi dış politika, hayırcı dış politika diye bir ayırıma tabi tutulmasını uygun görmemek
teyiz. Önümüzde bulunan soruna göre, kimi durumlarda evet denilir, kimi durumlarda hayır deni
lir. Önemli olan, ulusumuzun çıkarlarıdır, ulusumuzun onurudur. 

Sayın milletvekilleri, öte yandan, öteki konularda olduğu gibi, dış siyaset konularında da çe
şitli hipotezlerin, varsayımların kullanılması kuşkusuz söz konusu olabilecektir. Mecliste, Türki
ye'de, üç yıldır Çekiç Güç konusunu tartışmaktayız. Dönemin başında, örneğin, Çekiç Güç'ün, Ku
zey Irak'ta bağımsız bir devletin oluşturulması için kullanılabileceğine ilişkin kuşkular, doğal ola
rak ortaya atılabilir; hatta, bu kuşkuların ifadesiyle yetinilmez, süre de verilebilir "eğer, bu karar 
alınırsa, birkaç ay sonra Kuzey Irak'ta bir bağımsız devlet kurulabilir" iddiası, varsayımı ortaya atı
labilir. Daha sonraki uzatma kararlarında da bu tartışılabilir; ama, aradan üç yıl geçtikten sonra, hâ
lâ bu oluşumun ortaya çıkmadığını göre göre, bu tür değerlendirmelerin tekrar edilmesinin gerçek
çi olmayacağı kanısındayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açıklıkla bakılması gereken, bu kararın, bize, Türkiye'ye 
ve Ortadoğu'daki barış ve istikrara ne getireceği ne götüreceğidir. Çekiç Güç'ün muhasebesinin ak
tif ve pasiflerinde, bu değerlendirmenin olmasının gerekli ve yararlı olduğu kanısındayız. Bunu 
uzatırsak, bundan biz ne kazanacağız; bunu uzatırsak, bundan Ortadoğu'daki barış ve istikrar yapı
lanması ne elde edecektir? Ortadoğu'da barış ve istikrarın oluşturulmasını ve korunmasını, Türki
ye'nin ulusal çıkarları açısından da son derece önem taşıyan bir öğe olarak görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çekiç Güç'le ilgili ayrıntılı bir bilgi sunuşunda bulunma
yı kesinlikle düşünmüyorum. Bununla birlikte, şimdi, Çekiç Güç'le ilgili bazı temel büyüklükleri, 
takdirlerinize, tartışmanıza sunmakta yarar görmekteyim. "Çekiç Güç" diye adlandırılan ve ülke
mizde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla konuşlandırılmış olan Çokuluslu Güç'ün, İncir
lik, Pirinçlik ve Zaho'da, 78 uçak ve helikopteri, 1 979 görevlisi bulunmaktadır. 78 uçak ve heli
kopter sayısının içine Türk uçakları dahildir. Zaho'da herhangi bir uçak ya da helikopter söz konu
su değildir. 1 979 görevli içine Türk görevliler de dahil bulunmaktadır. 

Çekiç Güç'ün, bir kara kuvveti yoktur. Çekiç Güç, biraz önce arz etmiş olduğum kalemlerden 
oluşmaktadır. Çekiç Güç'ün temel görevi, 36 ncı enlemin üzerindeki uçuş yasağının denetlenmesi 
ve o arada, insanî yardımların dağıtımına ilişkin bir başka denetim görevinin üstlenilmesidir. Çe
kiç Güç'ün, Türkiye'de, herhangi bir görevi, herhangi bir işlevi bulunmamaktadır ve Çekiç Güç'ün 
bütün uçuşlarında, Avvacs ve helikopter uçuşlarında -özellikle helikopter uçuşlarının altını çizmek 
istiyorum- mutlaka yabancı görevlilerin yanı sıra Türk görevlileri de bulunmaktadır. 

Ülkemizin, yeni göç hareketlerine ve nüfus yığılmalarına karşı, gerekli önlemleri almasının 
çok büyük bir zorunluluk taşıdığı, hatta, yaşamsal bir zorunluluk taşıdığı açıktır; kuşkusuz, bu doğ
rudur. Güneydoğuda, nüfus yığılmalarına karşı, kitlesel göç hareketlerine karşı önlemlerin alınma
sının gerekliliği doğrudur da, peki, bunun en uygun, en sağlam, en gerçekçi yolu bu mudur?.. 
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Aslında, bunun tartışması, bundan yaklaşık üç yıl önce yapılmış. O günün koşullarında, çok 

ayrıntılı bir değerlendirme belki yapılamamış; ama, o günün koşullarında böyle bir işleyişin devre
ye sokulması gerekli, yararlı görülmüş. Bugün, şimdi, bunun tersine bir işleyişi gündeme getirebi
lecek bir değerlendirmenin yapılmasının, sorunların çözümünden önce var olduğu düşünülen, var 
olduğu iddia edilen sorunların çözümünden çok, yeni sorunların gündeme getirilmesine neden ola
cağını bilmeliyiz; bunu, hiçbir biçimde, Yüce Meclisimizin sayın üyelerinin burada ortaya koya
cakları görüşleri, telkinleri, eleştirileri, önerileri yadsımak anlamında söylemiyorum, söyleyemem. 
Burada ortaya konulacak her türlü eleştiriyi, görüşü, telkini, öneriyi önemle değerlendireceğimizi 
bilgilerinize sunmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, acaba göç olur mu; göç olacaksa, bunun önlenmesinin gerekli olduğu 
açık da, peki bir göç olasılığı var mı; yeniden Kuzey Irak'ta yaşamakta olan insanların yığınsal bir 
biçimde, Türkiye'nin güneydoğu sınırlarına gelmeleri söz konusu olabilir mi; olabilir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Türkiye'den göç var, Türkiye'den... 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN (Devam
la)- Bu olasılığı önemle göz önünde bulundurmak zorundayız. Her şeyden önce, Kuzey Irak'ta peş-
mergelerle Irak Silahlı Kuvvetleri arasında ortaya çıkabilecek çatışmaların, bir kitlesel göçe neden 
olabileceğini, göz önünde bulundurmak zorundayız; bu, birinci neden. 

Bir başka neden de, Kuzey Irak'ta yaşam koşullarının, yaşam şartlarının kolay kolay önlene
meyecek bir biçimde kötüleşmesidir. Bu iki olgu, her an karşılaşılabilecek olan olgulardır ve bu
nun olması söz konusu olduğunda, yüzbinlerce insan, kadın, çocuk, yine Türkiye'nin güney sınır
larına, güneydoğu sınırlarına gelme durumunda olacaklardır. Hiçbirimizin, hiçbir yönetimin, bu in
sanlara, yakınlarımız diye gördüğümüz bu kişilere, hayır gelmeyin demesi söz konusu olamaz. Hiç 
kimsenin yeni Halepçelerin yaratılması olasılığını gözardı etmesi söz konusu olamaz; geri gönder
diğimiz -eğer öyle bir karar alınırsa- Çekiç Güç'e, o koşullarda, yeniden geri gel dememiz de kuş
kusuz değerlendirilemez. . 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, yığınsal göçün önlenmesi için, bölgede bir çatışma çık
masını önlemek ve insanî yardım faaliyetlerinin sürdürülmesine destek vermek gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, insanî yardım adı altında, neidüğü belirsiz birtakım örgütlerin, sınırımız
dan kolaylıkla girip, çıkmalarına ve orada koşulların daha da kötüleşmesine neden olacak etkinlik
lerde bulunmalarına fırsat vermemiz, kuşkusuz söz konusu olmayacaktır. 

Çekiç Güç'ün görev süresinin sona erdirilmesine ilişkin kararların verilmesinden önce, sayın 
milletvekillcrimizin, bu hizmetin -biraz önce arz ettiğim bu iki hizmetin- kimin tarafından, nasıl ve 
hangi kaynaklarla verilebileceğinin tartışmasını, göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Sayın Başkan, bu arada, son günlerde şöyle bir argümanın da gelişmekte olduğunu görmekte
yiz: Evet, Çekiç Güç, bir tarihte, bir zamanda gerekliydi; ama, ortaya çıkan koşullar, Çekiç Güç'ün 
gerekliliğini, bugün ortadan kaldırmıştır; eskiden gerekli olan Çekiç Güç, şimdi gerekli değildir. 

Ben, bunlara katılmadığımı burada, ifade etmek istiyorum. Hangi koşulların değiştiği ortaya 
konulmalıdır. Kuzey Irak'ta acaba, Saddam yönetimiyle Kürtler arasında bir anlaşma oldu da, bi
zim bundan haberimiz mi yok? Acaba Kuzey Irak'ta gönenç düzeyi, zenginlik düzeyi yükseldi de 
biz bunun farkında mı değiliz?.. 

İşin ilginç yanı, bu argümanı ortaya koyanların, son sıralarda bu tartışma konusunu geliştiren
lerin, başlangıçta Çekiç Güç'ün faaliyetlerini, 30.09.1991 tarihinde sona erdirmeyi ve ondan sonra 
da, son bir 90 günlük süre vermeyi karara bağlamış olmalarıdır. 
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Aslında, iç siyasette de dış siyasette de böyle bir yaklaşımın doğru olabileceği kanısını taşıma

dığımızı burada ifade etmek istiyorum. Eğer bir risk varsa, eğer o riske karşı bir önlem alınmaktay-
sa, bunu süreyle sınırlamak doğru bir yaklaşım olarak görülemez. Süreyi koyduğunuz zaman, ne 
olursa olsun, şu sürenin sonunda ben bu uygulamaya son vereceğim dediğiniz zaman, risklerin or
tadan kaldırılmasına katkıda bulunmazsınız; tam tersine risklerin artırılması doğrultusunda bir ka
rar almış olursunuz. 

Kuşkusuz, temel sorun, Çekiç Güç'ün bugün faaliyette bulunmasına gerek bırakmayacak bir 
ortamın Irak'ta, Irak'ın her yerinde -kuzeyinde güneyinde- yaratılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet olarak bunun yoğun çabası içinde olduğumuzu ifade etmek is
terim. Irak Hükümetiyle diyalog kanallarını sonuna kadar açık tutmaktayız. Bir yandan Irak'a uy
gulanan, uygulanmakta olan ambargonun kaldırılması için çaba sarfetmekteyiz; öte yandan eski dı
şişleri bakanlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın kurmuş olduğu diyalog aracılığıyla, Irak yönetimi
nin kuzey kesime uygulamakta olduğu ambargonun kaldırılmasına yönelik çabaları sürdürmekte
yiz. Diğer yandan da, Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki kararlı duyarlılığımızı, ilgili her çev
reye açık bir biçimde ifade etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, Irak'ın toprak bütünlüğü, bizim için, Türkiye için, bölge için, 
bölge insanları için, bölge barışı için yaşamsal derecede önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi kararlarıyla da güvence altına alınmış olan Irak'ın toprak bütünlüğü konusunun, 
Orta Doğu'da barış ve istikrar süreci açısından taşıdığı yaşamsal önem, ilgili tüm çevrelere tarafı
mızdan ifade edilmektedir. >„ 

Bir şeyi daha belirtmek istiyorum: Molla Mustafa Barzani yönetimi, Irak yönetimiyle 11 Mart 
1970 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır. 11 Mart 1970 tarihinde Irak'ın kuzeyinde -özellikle 
Irak'ın kuzeyinde- bu anlaşmaya dayalı olarak yepyeni bir idarî, siyasî yapılanma ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. 11 Mart 1970 tarihinde, Molla Mustafa Barzanî ile Irak yönetimi arasında varılan bu 
mutabakat sonucu, bugün, Kuzey Irak'ta ortaya çıkmış bulunan yapılanmayla acaba, burada, bir 
bağımsız devlet mi kurulmaktadır; acaba, burada, birkaç aylık süre içerisinde bir bağımsız devlet 
mi ortaya çıkacaktır, kaygısına neden olacak yapılanma arasında, ciddî bir farklılığın olmadığını 
ifade etmek istiyorum. O nedenle, zaten aylar geçtiği halde "birkaç ay sonra kurulacaktır" denilen, 
yıllar geçtiği halde "birkaç ay sonra kurulacaktır" denilen, böyle bir iddiayla yaklaşılan Kuzey 
Irak'taki bağımsız devlet yapılanması ortaya çıkmamıştır. 

Sayın Başkan, son olarak, PKK'nın, Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan yararlanması konu
suna, iddiasına gelmek istiyorum. Bu iddia doğrudur; PKK, Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan 
gerçekten yararlanmaktadır; ama, bu, Çekiç Güç nedeniyle ortaya çıkmış değildir. Kuzey Irak'taki 
otorite boşluğu, Çekiç Güç'ün sonucu değil, Çekiç Güç'ün nedenidir. Bir başka ifadeyle, Çekiç 
Güç, Kuzey Irak'ta, istemediğimiz halde ortaya çıkmış olan bu otorite boşluğu nedeniyle devreye 
sokulmuş bulunmaktadır. Bu ikisini birbirinden ayırmanın son derece de önem taşıdığını ifade et
mek isterim. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Bakan, Çekiç-Güç'ün süre uzatımını muhalefete düşünce de 
destekleyecek misiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devam
la)- Sayın milletvekilleri, ayrıca, PKK, basına da yansıdığı gibi, yalnızca Kuzey Irak'ta konuşlan
mış değildir. Basın yayın organları tarafından da sık sık ifade edildiği gibi, PKK'nın, yalnızca Ku
zey Irak'ta değil, maalesef -maalesef diyorum- başka ülkelerde de çok sayıda kampı bulunmakta
dır. 
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Kuzey Irak'ta otorite boşluğunun ortaya çıkmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Kuzey Irak'taki bu 

otorite boşluğunun ivedilikle kaldırılmasını diliyor ve talep ediyoruz, onun için yaklaşımlar sergi
liyoruz; ancak, buradan, bizim de, terörle mücadele açısından, bazı yaklaşımlar içerisinde olarak 
yararlandığımızı hepiniz bilmektesiniz. 

Kaldı ki burada, son olarak belirtilmesi gereken bir başka husus daha var: PKK'nın, -ilgilile
rin çok yakından bildikleri gibi- Çekiç Güç olayına nasıl yaklaştığı, Çekiç Güç konusunu nasıl de
ğerlendirdiği açıktır. 

Çekiç Güç, ambargoyla da bağlantılı değildir. Bir başka ifadeyle, Çekiç Güç'ün varsayalım ki, 
bugün kalkması söz konusu olsa, Çekiç Güç bugün kaldırılsa dahi, Irak ambargosu, bugün Çekiç 
Güç kaldırıldı diye, yarın kaldırılacak değildir. Irak'a konulan ambargo bambaşka bir süreçtir; o sü
reçle, Çekiç Güç olgusu, birbirinden farklı bir biçimde değerlendirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet olarak, Çekiç Güç'ün işlevlerini ve bölgedeki 
koşullan değerlendirerek, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasında, ülke çıkarlanmız açısından 
yarar gördüğümüzü karara bağlamış bulunuyoruz. 

Konuyu saygıyla takdirlerinize sunuyorum. (SHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Bakan, Çekiç Güç'ü gönülden mi destekliyorsunuz? 
Eskiden "go home" diye bağıranlar şimdi Amerikancı kesildiler. 

BAŞKAN- Şimdi gruplara söz vereceğim. 
Şu ana kadar sadece Anavatan Partisi Grubu adına konuşmacı ismi bildirildi, diğer gruplardan 

henüz isim bildirilmedi; diğer gruplardan da konuşmacılarının isimlerini yazılı olarak bildirmeleri
ni rica ediyorum. 

Şahıslar adına konuşma yapacak sayın üyelerin isimlerini sırasıyla arz ediyorum: 
Sayın Bülent Ecevit, Sayın Abdüllatif Şener, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Esat Bütün, Sayın 

Muharrem Şemsek, Sayın Coşkun Gökalp. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Safa Giray; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bugün 28 Aralık 1994, bugünkü İktidar üç yılını doldurdu, bir aydan fazla bir 
zaman da geçti. 

O zaman iktidara gelenler, 1991 yılında, nisan ayından itibaren Çekiç Güç hakkında söyleme
diklerini bırakmamışlardı. O günleri hatırlayınız, "İktidara geldiklerinde, bu yanlış işi hemen dü
zelteceklerini" söylüyorlardı. Böyle işleri Türk Silahlı Kuvvetleri gerektiği takdirde -gerekiyorsa-
kendisi çözerdi... Yabancı güç ne demekti... Bu bağımsızlığımıza aykırı, bu, Anayasamıza aykırı, 
neredeyse ihanetti, vatan hainliği... Hatırlayın bu lafları, o günlerdeki gazeteleri... Ben, tek tek şu 
tarihli şu gazete demiyorum; ama, hepinizin kafasında bunlar yer etmiştir. 

Saddam'ın katliamından kaçan 500 bini aşkın Kuzey Iraklı, Kürt, Türkmen, Süryanî insanlar; 
Kuzey Irak'tan kaçıp Türkiye sınırlarına girmiş, sığınmışlardı; Türkiye'nin köyleri, ormanları işgal 
edilmişti; hava soğuktu, kar vardı; dağlarda, ormanları kesip, ısınmak için yakıyorlardı; köylerde
ki evlerin ambarlarında ne varsa talan edip yiyorlardı... O günleri hatırlayın, mart sonları nisan baş
larıydı. Tabiî ki, Türkiye, bundan, büyük zarar görüyordu ve Türkiye'nin, bu zararı acilen hallet
mesi gerekiyordu; sadece, kendi zararlarını değil, ortada, insanlık yönünden korkunç ve feci man
zaralar vardı; bunu da acilen halletmesi gerekiyordu. Tabiî ki, insanlık yönünden bu kadar feci 
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manzaraların, bütün dünya tarafından da müşahede edilmesi ve Birleşmiş Milletler gibi, AGİK gi
bi -o zaman AGİK çok yeniydi- birtakım beynelmilel kuruluşların, bu konuda, Türkiye'yle elbirli
ği yapma görevleri vardı; bu insanlara yardım etmek, bu insanları vatanlarına, emniyetle, geri gön
dermek ve gönderilen yardımları, bunlara, emniyetle ulaştırmak gibi görevleri vardı; herkesin bu 
göreve katılması gerekiyordu. Türkiye, bu şartlarda, dünyaya, bu konuda çağrıda bulundu. Birleş
miş Milletlerin bir kararına istinaden, dünya, bu çağrıya icabet etti ve sayıları 22 bini bulan ve 6-7 
ülkenin silahlı kara kuvvetlerinden oluşan bir kuvvet, Türkiye'ye geldi. Irak içerisinde, acele, yeni 
yerleşim yerleri hazırlandı, inşa edildi ve bu insanlar, emniyetli bir şekilde, dünyanın gözü önünde 
ve dünyanın elbirliğiyle, oralara götürüldü, yerleştirildi; gelen yardımlar da, emniyetle, bu adamla
ra ulaştırıldı. 

Bu, ilk üç ay içerisinde, büyük çapta halledildi; temmuz ayına gelindiği zaman, artık, bu me
sele, yerleştirme ve yardımların emniyetle ulaştırılması meselesi halledilmiş olduğu için esas itiba
riyle, bu yabancı güçler ülkelerine döndüler; fakat, ortada kurulmuş bu düzenin yerleştirilmesi, ak
saklıklarının giderilmesi, yerine oturtulması gibi bir görev vardı. Bu görevi yapmak üzere de, Ame
rika, İngiltere ve Fransa'nın katılımından ibaret ve demin, Sayın Bakanın söylediği sayıda -gerçi, 
başlangıçta kara kuvveti gücü biraz daha fazlaydı, bugün hiç kara kuvveti yoktur- yani, 78 uçak ve 
helikopter -daha çoğu Türklerden oluşan-1 900 küsur pesonelden ibaret "Proyide Comfort 2" adın
daki gücün eylül ayına kadar kalması, eylül ayında da, eğer tam halleldilmemiş ise, bir defaya mah
sus olmak üzere, görev süresinin üç ay daha uzatılabilmesi şartıyla, bu Provide Comfort 2 kuvve
ti, bildiğiniz şekilde, Türkiye'de yerleşmiştir. 

Ne oldu; eylül ayında, üç aylık son uzatma da yapıldı. Bu devletlerle anlaşma da oydu ve ara
lık ayı sonunda, bu gücün görev süresi bitiyordu. Tarif buydu, sınırlar buydu, görev buydu. 

Ondan sonra ne oldu; o sırada söylenen bütün laflara rağmen, Sayın Demirel'in, Sayın İnö
nü'nün söyledikleri bütün laflara rağmen, yıl sonunda ne oldu; aslında, Türkiye Hükümeti bakımın
dan olay bitmişti; ihtiyacı karşılayacak, tasarlanmış proje yerine getirilmişti. Yeni gelen Hükümet, 
istediği gibi yeni hesaplar yapabilir, istediği gibi yeni kuruluşlara gidebilirdi, yeni anlaşmalar ya
pabilirdi; yani, yeni gelen Hükümetin eli açıktı, eli serbestti, istediği oyunu oynayabilirdi; hayır, 
onu tercih etmedi; kalktı, Anavatan Partisi Hükümetinin, daha önce, 1991 başında Meclisten aldı
ğı yetkiye dayanarak ve bunun son defa olduğunu ifade ederek ve son defa olduğu için, Meclisten 
alınan yetkiyi Meclise iade ettiğini de ifade ederek, süreyi altı ay uzattı. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Askerlikte olduğu gibi... 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- ...altı ay uzattı; ama, bu sefer uzattığı şey neydi, tarifi 
neydi, amacı neydi, misyonu ne olacaktı, süresi ne olacaktı; bunlar hakkında, belirgin bir anlaşma, 
belirgin bir proje ortada yoktu; sadece uzatma vardı. Uzatma yapılırken "efendim, zaten, bunlara, 
bugün 'git' desek, altı ayda ancak giderler" gibi, gevşek laflar da vardı. Halbuki, ben, bugün iddia 
ediyorum; o 78 uçak ve helikopterin Türkiye'den gitmesi, sadece bir gün gerektirir; daha fazla za
mana ihtiyaç yoktur. Kara kuvveti değildir bunlar, hava kuvvetidir; emir aldıkları gün, akşama yok
turlar; o zaman da öyleydi... 

Alınan bu kararlar, gayet rahatlıkla anlaşılabildiği gibi, hem birtakım çelişkilerle doluydu hem 
büyük yanlışlarla doluydu hem de kısmen -dilim söylemeye varmıyor, ama- doğru olmayan -diye
yim- laflarla doluydu; mesela, altı ayda ancak giderler" gibi... Şova konuşuldu. 

1992 yılı başından -eğer uzatılırsa, bu, yedinci uzatma olacak- bu yana Çekiç Güç'ün aldığı 
seldin ana vasfı, ne olduğunun belli olmamasıdır. Temmuz 1991 'de, Provide Comfort 2 diye belir
lenen Çekiç Güç'ün ne olduğu belliydi; süresi belliydi ve görevi belliydi. Bugünkü Çekiç Güç'ün, 
1992 yılı başından bu yana görev süresi uzatılmakta ve daha ne kadar uzatılacağı da belli değil. Sa-
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yın Karayalçın'ın burada demin ifade ettiği gibi, hatta, bunun uzatılmasının zamana bağlanmama
sı, Hükümete bırakılması isteniyorsa, ki, bakın, 1992 başından bugüne nasıl geliniyor. O zaman, 
Hükümet, Meclisten aldığı yetkiyi "artık kullanmayacağım" diye, iade ediyor; sırf başka bir şey ya
pamadığı için şov yapıyor, iade ediyor. Bugün, yine aynı Hükümetin Dışişleri Bakanı Sayın Ka
rayalçm "artık, bu uzatmaları, zamana bağlamamak, Hükümete bırakmak lazım" diyor; yani, 
"Meclis, o yetkiyi yeniden versin" demek istiyor. Ne kadar sürecek; belirsiz... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Beş on yıl... 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- ...görevi ne; belirsiz; tarifi ne; belirsiz... Bundan evvelki 
uzatmalarda, biz, bunu sürekli olarak söyeldik. Hatta, Sayın Genel Başkanım, Sayın Demirel ile, 
1992 Haziranında yaptığı bir görüşmede, bunları çok açık olarak ifade etti ve biz üç aylık teklif ge
tirelim, siz bu üç ay içinde bunları sağlayın, ondan sonra, bu işe daha belirgin bir şekil verelim de 
bu iş bir düzene girsin, şu anda düzeni yok" dedi. Biz, bunu üç yıldır, her uzatmada, sürekli söyle
dik ve bugüne geldik. Bugün de yeni bir ifade ortaya çıkıyor: "Çekiç Güç'ün görev süresi kararı 
Hükümete bırakılmalı; bu kararla, Meclis uğraşmamalı; Meclis, Hükümete yetki -kendilerinin iade 
ettiği yetkiyi- vermeli..." 

Şimdi, bakınız, bugün, Sayın Karayalçm ne diyor: "Bu kararı altı aya bağlamak da yanlış." 
Dün de, Grubunda "Irak'taki sorun çözümlenene kadar, Çekiç Güç orada durmalı" diyor; yani, 
böyle, karineyle, zımnen, yeni bir tarif ortaya çıkar gibi geliyor. Bunlar söylenmiyor; ama, sanki, 
yeni bir tarif doğuyor: "Irak'ta, Saddam problemi çözümleninceye kadar -yahut da Irak'taki prob
lem Amerika'nın istediği şekilde çözümleninceye kadar diyelim- orada Çekiç Güç kalmalı" deni
liyor. Bu, Türkiye'ye ne sağlıyor; bu konuda, Sayın Karayalçm -şuraya not ettim- konuşmasında 
"Ortadoğu'da barış ve istikrar sağlıyor. Tabiî ki, barış ve istikrardan bizim yararımız var" diyor; 
eğer, Ortadoğu'da, barış ve istikrar sağlıyorsa!.. Ortadoğu'da barış ve istikrardan evvel, daha baş
ka neler sağlıyor; onları gözardı edersek... 

Demek ki, o zaman, Ortadoğu'da barış ve istikrarı sağlamak için, Türkiye'de, Amerika'ya sü
rekli bir üs verelim; Amerika, o sürekli üste, Ortadoğu'da barış ve istikrarı, bildiği gibi sağlasın; 
sağ olsun, biz de yararlanırız!.. Bu anlayışa gidiyor... 

Şimdi, bugün, SHP Genel Başkanı bunu söylüyor; 1991 yılının ağustos ayında, o zamanki 
SHP Genel Başkanı Saddam'a gidip el sıkışıyor ve bu konuların, böyle, Çekiç Güç'le falan çözüm
lenmeyeceğini ve Ortadoğu'da, barışın da, istikrarın da böyle sağlanamayacağını ifade ediyordu; 
aradan üç yıl geçmiştir... -

Bu olaylar gelişirken, Türkiye, ne alıyor, ne veriyor konusu ortadayken; Mecliste yapılan bu 
görüşmelerde, olayın ana noktalan, derinlikleri, aslında, hiç bir zaman açıklanmıyor. Bunların, bu
rada çok detaylı açıklanması da beklenmez; ama, hiç olmazsa, muhalefetin dışında, iktidarın ken
di ortakları, bu konularda gerçek durumun ne olduğunu bilmek durumunda değiller mi?!. Onlar da 
bilmiyor. 

Peki, Türkiye'nin, bjr devlet geleneği vardır: Önemli dış politika konularında, Anamuhalefet 
Partisi Lideri davet edilir, Sayın Başbakan, konuyu, bütün açıklığıyla, onun bilgisine sunar, istişa
re eder; eskiden beri, Türkiye Meclisi, Türk Hükümetleri, elbirliğiyle, oybirliğiyle karar veregel-
mişlerdir; sebebi budur. Bizim Anamuhalefet Partisi Liderimiz Sayın Mesut Yılmaz'a bu konuda 
bilgi verilmiş midir; hayır. Türkiye ne alıyor, ne veriyor biliyor muyuz; bilmiyoruz. Böyle önemli 
Türk devlet gelenekleri bile ihmal ediliyor. Basın önünde, gelişigüzel, ayaküstü, konuşmalar yapı
lıyor; ama, Anamuhalefet Liderine, davet edip de bir bilgi verilmiyor, onun fikri sorulmuyor. O za
man, Türkiye, dış politika konularında, bu Meclisten, nasıl, oybirliğiyle karar beklesin?!. 
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Bakınız, Anavatan Partisi olarak, dış politika konularında, aslında sadece dış politika konula

rında değil; Türkiye için önemli olan iç politika konularında, devlet problemlerinde, Özellikle dış 
politika konularında, hep, bu eski geleneğimize sadık kalmak üzere, Türk Milletinin yanında olan, 
Türk Milletinin faydasına kararlar vermeye çalıştık, oylarımızı öyle vermeye gayret ettik; hiçbir za
man parti propagandası endişesine sokmadık. Buna rağmen, bu, ihmal ediliyor. O zaman, ben, bil
gisizlik içindeyim; Anavatan Partisi Grubu adına konuşuyorum; Çekiç Güç'le ilgili olarak, Türki
ye'nin elinde bulunan bilgileri bilemiyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Onlar da bilmiyorlar ki... 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- "Bir tane helikopter düşürülmüş, içinde şu varmış" gibi, 
"bilmem nereye bir torba atılmış, içinde silah varmış" gibi, "Çekiç Güç'e gelen birtakım malzeme
ler yahut paketler gümrükten geçerken, gümrük memurları şüphelenmişler, açmışlar, içinden 
'PKK'ya verilecek' diye bir notla bir paket çıkmış" gibi birtakım sözleri gazetelerden okuyorum. 
O sözlerin kaynağı olan insanlar, Türkiye'ye karşı sorumlu mu; hayır. Niyeti ne; bilmiyoruz; ama, 
haberi oralardan alıyoruz. Meclisin bütün üyelerinin, bu haberlerin doğrusunu öğrenmek, hakkı de
ğil mi?!. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Hakkı, tabiî; Anayasal hakkı, hem de. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Böyle bir konu konuşulurken, bu gibi sorulara, cevap ve

rilmesi gerekmiyor mu?!. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Devam edin efendim. 
İSMAİL SAFA GİRAY(Devamla)-Affedersiniz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başbakanın da burada olması lazım. 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)-Evet... 
CEM KOZLU (İstanbul)-Ne zaman geliyor ki!.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Benim, kendisini dinleyip, tenvir olmam lazım. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Memleketin en önemli meselesi görüşülürken, Hükümet yok, ba

kanlar yok!.. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Şimdi, bakınız, Türkiye, dış politik ortamda, gayet prob

lemli bir süreç içinde bulunmaktadır. Kafkaslar, Balkanlar, Arap Yarımadası, Doğu Akdeniz, As
ya, Avrupa, Uzakdoğu, büyük ve hızlı gelişmeler içerisindedir. İleriye dönük, çok fazla sayıda se
naryo vardır; fakat, maalesef, Türkiye, bu senaryoların hiçbirinde aktif olamamakta, inisiyatifsiz 
kalmaktadır. Bu konularda, daha fazla detaya girmek istemiyorum; çünkü, dün, burada, Çeçenistan 
konusu görüşülürken, Sayın İnan, gayet geniş bir bakışla bu konuları açıkladı. O bakımdan, tekrar 
olmasın, Sayın İnan'ın, zabıtlarda yazılı olan ifadelerine aynen katılıyorum. 

Yakın çevremizde, başkaları, bizden daha etkin durumdadır. Irak'ta, bir Kürt devleti kurulma
sı, ileriye dönük senaryolar arasında en kolay söylenebilen, en sathî bir sözdür. Bu konuyla ilgili 
olarak, Suriye, İran ve Türkiye içindeki iddiaların sınırları ne olabilir? Büyük Ermenistan megalo-
ideasıyla bu konunun ilişkileri ne olabilir? İleriye dönük olarak, bu konularla, bugün, Türkiye'yi ve 
çevresindeki ülkeleri rahatsız edip, huzursuz edip, istikrarlarını bozup, o durumda tutmak, böyle, 
Çekiç Güç gibi bir varlığın Türkiye'de devamlı muhafazasını sağlamak, Amerika'nın, Ortadoğu 
petrolleriyle ilgili ileriye dönük emellerini yahut da ileriye dönük projelerini, acaba, yeterince sağ
lıyor mu; yoksa, başka projeler de mi var? Bu konularda bunları değerlendirmeye çalışan bir Hü
kümetimiz var mıdır? Varsa, bunun işaretleri nedir, yahut, herhangi bir şekilde açıklanmış mıdır? 
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Bakınız, bütün bu konularda, rahatça açıklanamayan, cevaplanamayan sorular vardır. En azın

dan, bunlar üzerinde ciddî çalışmalar yapılmakta olduğunu gösterecek işaretler, bilgiler yoktur. 
Maalesef, başkalarının dümen suyuna girmiş bir Türkiye görüntüsü vardır. 

Bugün burada yapılacak oylama sonucunda "Çekiç Güç gitsin" şeklinde bir karar çıkması ha
linde, Sayın Bakan demin ifade etti "o zaman ortalık karışır" dedi. O zaman, Türkiye, Ortado
ğu'da, nasıl, istikrarı, barışı sağlar? (DYP sıralarından gürültüler) Demin ifade etti... 

ÂLİ ER (İçel)- Öyle diyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Aynı şeyi siz de yapmadınız mı? 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Hayır efendim. Demin tarif ettim; amacı, sınırları, çerçe
vesi, hukukî durumu, hepsi belliydi. 

Şimdi, buradan çıkacak karar sonucunda "Çekiç Güç gitsin" denirse, acaba, Türkiye'nin, onun 
yerine ikame edebileceği bir politikası var mı? Çok şüpheli; "Vardır"diycmiyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Yok... 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Çünkü, var olmadığını gösterecek işaretler daha fazla. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Siz olsaydınız ne yapacaktınız ? 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Hayır efendim; çözüm makamında ben oturmuyorum... 

Bu lafı da persenk ettiniz. Muhalefet, çözüm yeri değildir; iktidar, çözüm yeridir; muhalefet, ten
kit yeridir. (ANAP sıralarından, "Bravo"sesleri, alkışlar) 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Siz sorumsuz değilsiniz. 
İSMAİL SAFA GİRAY(Devamla)- Hayır, ben size çözüm teklif etmem; yaptığınız yanlışı 

söylerim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sizin de sorumluluğunuz var. 

BAŞKAN-Sayın Saraçlar.., 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Sorumluluğum, yanlışı söylemektir. 
BAŞKAN- Sayın Saraçlar, biraz sonra, grup sözcünüz çıkacak, burada, fikirlerinizi söyleye

cek... 
Sayın hatip, lütfen toparlayın efendim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Bakınız, konuşmalar, saatine göre ve şova dönük olarak 

yapılıyor ve hemen unutuluyor. Bundan dört sene evvel "Varşova Paktı yıkıldı; artık, Silahlı Kuv
vetlerimizi küçültelim, oraya fazla para harcamayalım, onun yerine eğitime, sağlığa harcayalım" 
diyen insanlarımız vardı ve gazeteler de yarışıyorlardı "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki asker sayısı 
şu kadar yüzbine insin, bu kadar yüzbine insin" diye değişik rakamlar ortaya atılıyordu. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Askerliğin süresini kısalttılar, şimdi de çıkarıyorlar. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Çıkarıyorlar değil, çıkardılar!.. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Ha, o zaman yine istikrarlı politikası olan Anavatan Par

tisi direniyordu ve "bakınız, Türkiye'nin, şu kadar sınırı var, şu kadar kilometrekare alanı var, et
rafında şu kadar tehdit var; Varşova Paktı yıkılınca tehdit kalkmıyor, aksine, daha da büyüyor. 
Onun için, bu lafların yeri yok" diyen yine bizdik; ama, bugün, iktidara geldiklerinde, hemen as
kerliği 12 aya indirdiler, şimdi 18 aya çıkaracaklar. 

BÜLENT AKARCALI (istanbul)-18 aya çıkaracaklar. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Çıkardılar, çıkardılar... 
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İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Çıkardılar... Aslında, pratikte 19 aya da çıktı. 
Şimdi, bakınız, sanki, Türkiye'nin güvenliği bu kadar ucuzmuş gibi, sanki, olaylara bu kadar 

yüzeysel bakmak Türkiye'yi idare etmeye yetermiş gibi... Türkiye'nin idaresi zordur, beyler; Tür
kiye'nin, bulunduğu yerden gelen, coğrafyasından gelen, kendi ülkesinin büyüklüğünden gelen ve 
birçok alanda yenileşmenin getirdiği problemlerinden gelen çok sorunları vardır; yüzeysel bakma
ya sakın heveslenmeyin. 

Bakınız, Millî Güvenlik Kurulunda, Çekiç Güç'ün konuşulması sırasında, acaba bu Hüküme
tin aklına, hiç, Anamuhalefet Partisi liderini davet edip de, onun da münakaşalara katılmasını sağ
lamak geliyor mu? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Nerede o centilmenlik!.. ^ 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Biz, bunu üç yıldan beri söylüyoruz, diyoruz ki: "Biz 

bunda yanlışlık görüyoruz; Anayasada bu değişiklik de yapılmalı ve anamuhalefet partisi lideri 
Millî Güvenlik Kurulunun daimî üyesi olmalı." Bugünkü Anayasaya göre, Millî Güvenlik Kurulu
nu teşkil edenlerin, gereken kişiyi oraya çağırıp, onu dinleme, onunla münakaşa etme yetkisi var
dır. Böyle bir konu görüşülürken, acaba, Anamuhalefet Partisi Liderinin Millî Güvenlik Kuruluna 
davet edilmesi çok mu ters; değil aslında. Hiç olmazsa bunu yapın. Bu kadar bilgisizlik altında, ne 
olduğundan bu kadar haberdar olmamak altında, Hükümetin konulara bu kadar ucuz baktığını bile 
bile, sırf şov için birtakım laflar ettiğini ve ertesi gün unuttuğunu bile bile, Hükümete nasıl güve
neceğiz?!. Türkiye'yi emniyet içinde götürme konusunda, silahlı kuvvetlerimize güveniyoruz; 
evet, doğrudur. Onu da boyuna yıpratıyoruz; yani "bugün 12 aya insin, yarın bilmem kaç aya çık
sın" ya da "öğretmenler, polisler askerlik yapmasın" diyerek, bir yandan onun da kaynağını kurut
manın yolundayız. Bulunduğumuz bölgede, nasıl güveneceğiz, bu memleketin emniyetinden nasıl 
emin olacağız? Maalesef, biz, bu Hükümetin bu konudaki icraatına da güvenmiyoruz ve bu konu
daki icraatını değiştirebileceğine ve Türkiye'nin menfaatma ufak bir fırsat çıktığında onu kullana
bileceğine de güvenmiyoruz. Onun için, maalesef "Evet" diyemiyoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Adnan Ekmen; buyurun 

efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Eskiden Amerikaya "go home" diye bağıranlar vardı; bunlar da 

"go home"cu galiba. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; kamuoyunda Çekiç Güç olarak bilinen Çokuluslu Güç'ün görev süresinin uzatılması ko
nusunda yapılan görüşmelerde, SHP'nin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; bu vesiley
le, şahsım ve Grubum adına, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Körfez Savaşından sonra Kuzey Irak'ta çıkan olaylarda, 
Saddam yönetimi şiddete başvurmuş ve o zaman, 500 bini aşkın Türkmen, Kürt, Asurî ve Arap, sı
nırımıza göç etmişti. Bu göç, sınırımızın fizikî güvenliğini tehdit ettiği gibi, bu insanların, yeme, 
yatma ve barınma gibi sorunlarını da beraberinde getirmiş ve bölgesel ve uluslararası barışı tehdit 
boyutuna ulaşmıştı. Yani, kısacası, olayın büyüklüğü, her yönüyle Türkiye'nin tek başına çözebi
leceği boyutu aşmıştı. Bunun üzerine, Türkiye, Birleşmiş Milletler kanalıyla dünyaya çağrı yapmış 
ve bu çağrı üzerine, Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı çıkarılmıştı. Söz konusu karar gereğin
ce, 13 ülkeden 21 bini aşkın asker, uçak ve helikopterleriyle Türkiye'ye gelmiş ve Kuzey Irak'ta 
askerî ve sivil Irak güvenlik güçlerini bölge dışına ittikten sonra, sığınmacıları bu bölgeye yeıieş-
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tirmişti. Buna "Huzur Harekâtı 1" denilmiştir. Bugün, Çekiç Güç denilen olayın başlangıcı budur. 
Yoksa, Amerika veya diğer Batı ülkeleri istedi diye, Türkiye'ye yabancı güçler konuşlandırılma-
mıştır; Türkiye istedi diye bu güçler Türkiye'ye gelmiştir. 

Türkiye ve müttefikleri, bölgedeki nispî sükûnetin devamı ve gelişmelerin kontrol altında tu
tulabilmesi için, küçük bir askerî birliğin Türkiye'de konuşlandırılmasını uygun görmüş, buna da 
"Huzur Harekâtı 2" denilmiştir. Bugün, Çekiç Güç, uçak ve helikopterlerden oluşan bir filodur. Şu 
an, Çekiç Güç, İncirlik, Antalya ve Pirinçlik havaalanlarından faydalanmaktadır. Bu Gücün görev 
alanı, sadece Kuzey Irak'tır. Burada yaşayan Kürt, Türkmen, Arap ve Asurîler için bir şemsiye gö
revi yapmaktadır; onları, insanlık düşmanı Saddam'ın gazabından korumaktadır. Saddam'm, bu 
halklara yönelik olası bir saldırısına, uluslararası bir caydırıcılık boyutu kazandırmaktadır, ki böy
le bir saldırıya Türkiye seyirci kalamaz,-kalmamalıdır da. Zaten, en üst düzey yetkililerimiz de de
falarca bunu ifade etmişlerdir. Böyle bir olasılık her zaman mevcuttur. Nitekim, Bağdat'a giden 
SHP heyetine, Türk basınının da hazır bulunduğu bir toplantıda, Taha Yasin Ramazan "Çekiç Güç 
giderse, biz kuzeyi üç günde çözeriz" tehdidinde bulunmuştur. 

Sayın arkadaşlar, Çekiç Güç'ün varlığı nedeniyle, Saddam, böyle bir şeye cesaret edemiyor. 
Diyelim ki, Saddam böyle bir çılgınlık yaptı; işte, o zaman, Türkiye, Irak yönetimiyle karşı karşı
ya geldiğinde, yanında müttefik güçleri de bulacaktır. Saddam, şimdi, Çekiç Güç'ün bölgeden 
uzaklaştırılması halinde, Kuzey Irak'a saldırmayacağını söylemektedir. Geçmiş deneyimler göster
miştir ki, Saddam güvenilmezdir; nitekim, vaktiyle "Kuveyt'e girmeyeceğim" demişti; ama, girdi. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Çekiç Güç aleyhinde bazı argümanlara değinmek istiyorum. De
niliyor ki; "Çekiç Güç, hükümranlık haklarımızı ihlal etmektedir" Çekiç Güç'ün Türkiye'ye gel
mesini biz istedik, tamamen kontrolümüz altında görev yapmaktadır. Çıkışına da biz, yalnız biz ka
rar verebiliriz. Çekiç Güç'ün Türkiye'ye geliş ve gönderme yetkisi, iradesi doğrudan bize aittir. Bu 
yetkimizi ve irademizi kullanmaya hiçbir güç engel olamaz. Bu yetki ve irademiz, hiçbir koşulda 
kısıtlanamaz, elimizden alınamaz. İşte o nedenle, hükümranlık hakkımızın ihlalinden söz etmek 
yanlıştır. Çekiç Güç'ün yasal dayanağı da vardır; bu dayanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ba
kanlar Kurulunun ilgili kararlarıdır. 

Aleyhte diğer bir ifadede ise "Çekiç Güç, PKK'ya yardım ediyor" denilmektedir. Bunu iddia 
edenler, bu konuda hiçbir delil gösteremiyorlar. Üstelik, her uçuşta yanlarında bir Türk komutan da 
bulunmaktadır. 

Aleyhteki diğer bir argüman da şu: "Çekiç Güç'ün varlığı, Barzani ve Talabani'yi cesaretlen
diriyor; onları, Bağdat'la uzlaşmaz kılıyor" denilmekte. Evet, Çekiç Güç'ün bölgedeki varlığı, Bar
zani ve Talabani gibi ılımlı liderleri, radikal silahlı gruplara karşı koruyor; bu, Türkiye'nin lehine
dir. Aksi halde, bu radikal grupların, Saddam'dan da destek alarak, Ortadoğu'da istikrarsızlık ve 
karışıklığa yol açmaları kaçınılmaz olacaktır. 

Endişe içinde ifade edilen bir diğer konu da şu: "Çekiç Güç'ün varlığıyla, Kuzey Irak'ta bir 
Kürt devleti kurulmak isteniyor" deniliyor. Bu, varsayımlara dayanan bir senaryo. Irak'ın birliği
nin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, Türkiye büyük önem vermektedir. Zaten, Türkiye, bu 
duyarlılığını, müttefiklerine en net şekilde ulaştırmış ve müttefikler de bu görüşü paylaşmıştır. 

Sayın arkadaşlar, ayrıca, Türkiye, Irak'taki iç dinamikleri ve doğal siyasal gelişmeleri soğuk
kanlılıkla karşılamalıdır. Kendi içindeki soruna barışçıl, demokratik çözüm bulan Türkiye'den, hiç 
kimse, değil toprak parçası, bir avuç toprak bile istemez, isteyemez de. 

Sayın arkadaşlar, Çekiç Güç'e "git" denilirse, bu güç başka yerlerde konuşlandırılacak ve ay
nı faaliyetleri gösterecektir. Bu, Türkiye'nin, Batı'yla olan ilişkilerini daha zorlaştıracak ve Türki
ye'yi sıkıntıya sokacaktır. Ayrıca, Türkiye'nin, Kuzey Irak'taki durumu denetleme olanakları kısı-
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lacak, Ortadoğu'daki etkinliği azalacaktır. "Peki, Çekiç Güç ne zaman gidecek" deniliyor. Kuzey 
Irak'ta bir normalleşme olmadan Çekiç Güç, bölgeyi terk edemez. 

Sayın arkadaşlar, Irak konusuna değinmişken, bir iki hususun da altını çizmek istiyorum: Pet
rol boru hattı işlememektedir. Bunun, bir an önce açılması gerekir. Hükümet, bu konuda gerekli gi
rişimleri yapmalı, müttefikler de bu talebimize destek vermelidir; çünkü, boru hattı çürümektedir. 
En azından, bu çürümeyi önleyecek akışı temin etmek zorundayız. 

Bunun kadar önemli bir husus da, Irak, dünyaya, petrol satışına tekrar başladığında, bu, petro
lün, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattından şevkinin teminidir. Müttefikler, bu konuda Türkiye'ye 
güvence vermelidir. 

Sayın arkadaşlar, bilindiği gibi, Türkiye, Çekiç Güç'ün topraklarımızda konuşlandırılmasına 
izin verirken, en başta kendi çıkarlarını göz önünde tutmuştur; ama, buna rağmen, Körfez Savaşın
da, müttefiklerle hareket ettiği için, büyük ekonomik zararlara uğramıştır. Kimse, bunu görmezlik
ten gelmemelidir. Zira, kalıcı dostluklar, tek taraflı özverilerle yürütülemez. Bu bağlamda, Avru
pa'yla bütünleşme sürecimizde, müttefiklerimizden, gereken desteği beklemek hakkımızdır. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye, Avrupa Birliğine katılma hedefinden vazgeçemez. Tabiî, bu hede
fe ulaşmak için, müttefiklerimize olduğu gibi, bize de önemli görevler düşmektedir. Biz de, demok
ratik ve ekonomik reformlarımızı hızla tamamlamak mecburiyetindeyiz. 

Bu düşünceler ışığında, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına SHP olarak, "evet" diye
ceğimizi arz eder, hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ekmen. 
Refah Partisi Grubu adana, Sayın Mukadder Başeğmez; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; sözlerime başlarken, Refah Partisi Grubu ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Burada, gerek Sayın Dışişleri Bakanımız gerekse ondan sonra konuşan sözcülerimiz, öyle bir 
ses tonuyla, öyle bir üslupla konuştular ki, sanki, önemsiz bir mesele, basit bir kanun maddesi de
ğişecek; eh! bu da konuşuluyor... Buradaki konuşmalar televizyondan naklen yayınlanıyor, millet 
izliyor; öyleyse, bu meseleyi, nasıl eder de milletin gözünden kaçırırız, böyle, süklüm püklüm bir 
edayla, mırın kırın ederek nasıl geçiririz... Halbuki, bu, bir vatan meselesi, vatanın bölünmezliği 
meselesi. 

Burada, son derece ciddî ve millî bir mesele konuşulmaktadır. Bölünmez bütünlüğüne saygı 
duyduğumuz komşu bir ülke aleyhine, kendi topraklarımız üzerinde konuşlandırılmış bir yabancı 
kuvvetten söz etmekteyiz. Buraya çıkıp da "işte, şu zaman şu oldu; biz böyle demiştik, siz böyle 
demiştiniz" gibi, gayet aşağı bir perdeden, yumuşak üsluplarla, milletin dikkatini çekmeden, yavaş 
yavaş işi geçiştirmeye kalkışamazsınız. Buraya çıkıp, savunan, niçin savunduğunu, inançla haykı-
rarak savunmalı; karşı duran da, niçin karşı durduğunu, inançla haykırarak bunun mücadelesini 
vermeli ve bu vatanın derdini yüreğinde hissederek konuşmalıdır. (RP sıralarından alkışlar) Aksi 
halde, bu tür işler olup biter, Çekiç Güç, her altı ayda bir gelir ve geçer; yani, gelir, geçer derken, 
Meclis gündemine gelir ve geçer. Şu, tepemizin üzerinde "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" 
diye yazar; ama, altı ayda bir Amerika'dan, telefonlar, telgraflar gelir... Hâkimiyet, milletin midir, 
yoksa, o gelen telefonların mıdır, buradan ne çıkacaktır, kararı kim verecektir, o konuda-tereddüt
ler ederiz. (RP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Amerika'dan telefon geliyor mu?!.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Amerika'dan haberleri, Hoca getirdi. 
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MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Çekiç Güç aleyhine yazılan makaleler, dosyalar do

luşudur. Bu ülkede, aklı başında herkes, beyni düşünce üreten, eli kalem tutan, siyasî tecrübesi 
olan, devlet adamlığı tecrübesi olan herkes, bu Çekiç Güç'ün durumundan şüphe etmektedir, karşı 
çıkmaktadır, "gitsin" demektedir. 

Bu ülkede engin tecrübelere sahip olduğuna inandığımız, tecrübeli devlet adamı Sayın Bülent 
Ecevit, geldi geleli "bu Çekiç Güç gitsin" diye feryat etmektedir. Meclis Başkanımız, milletin ira
desinin temsil edildiği bu Parlamentonun Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk, "Çekiç Güç, süre
sini doldurdu; artık, fayda sağlamıyor, zarara dönüştü, gitmelidir" demektedir. Eskiden, anamuha-
lefet lideriyken Sayın Demirel "gitsin, aman gelmesin" demekteydi, Sayın İnönü "gelmesin" de
mekteydi... Yani, aklı başında herkes, bu yabancı gücün ülkemizde bulunmasını gayet sakıncalı 
görmektedir; hem ülkemiz için hem bölgemiz için... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Baykal da "gitsin" diyor. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Evet, Sayın Baykal da "gitsin" diyor. Belediye baş
kanları "gitsin" diyor, öğretmenler "gitsin" diyor, sendikalar "gitsin" diyor, bütün millet "gitsin" 
diyor... (RP sıralarından alkışlar) 

Eğer, Çekiç Güç gitsin mi gitmesin mi konusunu, Çekiç Güç'ün faydalı mı, zararlı mı olduğu 
konusunu merak ediyorsanız, benim size bir tavsiyem var: "Özelleştirme Yasasını çıkardık, 1995 
yılı, özelleştirme yılı olacak, milletimize müjdeler olsun" gibi, nasıl, anlı şanlı beyanat verdilerse, 
şayet bu tezkere de oylanıp geçerse, Hükümet yetkileri çıksınlar, "milletimize müjdeler olsun, bir 
altı ayı daha sıyırdık, bir altı ay daha Çekiç Güç'e izin verdik" diye basın toplantısı düzenleyip bu 
kahramanlığı yine yapsınlar. Seçim propagandalarına, Anavatan Partisi, "Çekiç Güç'ü ülkeye ge
tiren ilk kahramanlar biziz; Doğru Yol ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti de "Çekiç Güç'ü bu ülke
de ikame ettiren kahramanlar biziz" diye yazsın, halktan öyle oy istesin; bakalım, halk kendilerine 
ne söyleyecektir?!.. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, dünya coğrafyasının çok önemli bir yerinde olup, üç kıtayı birbi
rine bağlayan önemli bir konuma sahiptir. Türkiye, yakın komşuları Irak, İran gibi büyük devlet
lerle işbirliği içindedir. 

Bütün meselenin şu olduğunu size beyan etmek istiyorum: Ortadoğu'da bir horoz çıkmasın... 
Bütün mesele bu... İran'la Irak'ı bir on yıl böyle savaştırdılar, İran'ın ekonomisini çökerttiler. O an
da, Amerika, Saddam'ın en büyük dostu ve müttefikiydi; ama, bu arada, Irak palazlandı, kuvvet
lendi; onun da burnunun sürtülmesi, onun da ekonomisinin yerle bir edilmesi gerekiyordu. Bir 
oyunla, Irak'ı, Kuveyt'in üstüne saldırttılar. Bu, tamamen Amerika'nın planıydı; Irak'ı, Kuveyt'in 
üstüne gönderdiler. 

Bir başka oyun daha var: New-York ve Londra'daki Kuveyt'li işadamları, bu şehirlerdeki ana 
sermayelerini Kuveyt'e taşımaya, burayı ticaret merkezi haline getirmeye başlamışlardı. Irak'ı, Ku
veyt'in üstüne göndermek suretiyle, hem Kuveyt'teki işadamlarına bir ders vermek hem de Sad
dam'ın gücünü ve Irak'ın ekonomik gücünü kırmak istediler; böylece, Saddam'ı bir maceraya sok
tular. Arkasından, büyük Körfez kıyameti koptu. Bunu, hep birlikte yaşadık. Onun arkasından ge
lişen hadiseleri birlikte izledik. 

Saddam'ın Türkiye ile alıp veremediği yoktu. "Efendim, suyumuzu alacaktı, bize savaş aça
caktı, füzelerini bize doğru çevirmişti... Bu tür mevhum heyulalarla, ülkeler harekete geçemez, sa
vaş sebebi sayılabilecek işlere girişemez. 

Şimdi, yapılmak istenen nedir; Türkiye'nin de, ekonomik bakımdan tahrip edilmesi; Türki
ye'nin de, ekonomik bakımdan zarara düşmesidir. Irak şöyleymiş, Saddam böylemiş lafları, bir 
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yerde, şundan daha öncelikle beni ilgilendirmiyor: Türkiye, bugün, fakruzaruret içinde mi; Türki
ye'nin parası pul olmuş mu; insanlar işsiz ve aşsız kalmış mı; Doğu ve güneydoğu boşalmış mı; İş
sizini, aşsızını bırakın, iş sahibi insan geçinebiliyor mu; İnsanlar ekmek kuyruğunda çile tüketiyor 
mu; Emeklinin hali perişan mı... 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir iç ekonomik meseledir; ama, tüm bunların bağlantısı; işte, bu 
yanlış dış politikalar, yanlış konuşmalar, yanlış konuşlandırmalardır. Siz, Çekiç Güç'ü getirir, Tür
kiye'de konuşlandırılanız; Irak'a ambargoyu öncelikle takip ederseniz; Irak ambargosunun deli-
nip delinmediği noktasında Çekiç-Güç'ü âdeta bir zaptiye gibi, bir karakol gibi, bir öncü kuvveti 
gibi gelip yerleştirirseniz; "Irak'ta kuş uçurtmayacağız, nakliye kamyonu geçirtmeyeceğiz" derse
niz; neticede, Türkiye, 20 milyar dolar zarar eder. 

Buradan size değil; ama, halkıma sesleniyorum: Eğer, cebinizdeki para kıymet kazanmamış-
sa, çocuğunuza iş bulamıyorsanız, hastane önlerinde sürünüyorsanız, Türkiye, ekonomik bakımdan 
geri kalmışsa, işte, bu yabancı reçeteli zehirleri, bize ilaç diye yutturduklarındandır; bu yanlış po
litikalar bizi bu noktaya getirmiştir. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Neyi savunuyorsun?.. 

MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla)- Ben mi neyi savunuyorum; Türkiye'yi savunuyorum. 
Siz, neyi savunuyorsunuz? 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- İran'ı niye savunuyorsun? 
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla)- Yok... Yok... Ben Türkiye'yi savunuyorum; Türk va

tanının bölünmez bütünlüğünü savunuyorum; Türk halkının değerlerini savunuyorum... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Demagoji yapıyorsun. 
BAŞKAN- Sayın Başeğmez, siz Genel Kurula hitaba devam edin, karşılıklı konuşmaya fırsat 

vermeyin. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Demagojiden başka bir şey yapmıyorsun. Biraz da fikir 
söyle. 

BAŞKAN-Lütfen, Sayın Erdem... 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Kendinizi Çekiç Güç askeri mi hissediyorsunuz? 

Oradan bana niye makineli tüfek gibi ateş açıyorsunuz? 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- "Size hitap etmiyorum" diye saygısızlık yapıyorsun. 

Mecliste olduğunu unutuyorsun. Bize hitap etmek zorundasın. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Herhalde, 20 milyar dolar kaybı savunuyor. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- 0 ,20 milyar dolar kaybı düşünemez; çünkü, emireridir. 

BAŞKAN- Devam edin Sayın Başeğmez. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, zannetmeyin ki, işler dışarıdan 

göründüğü gibi oluyor; planlar yapılıyor, programlar yapılıyor, bilgi bankaları var, stratejistler var, 
uzmanlar var ve hepiniz biliyorsunuz ki, Ortadoğu'da petrol var... Bugün, ister istemez, dünyanın 
enerji kaynağı petrol. Bu petrolü elde tutabilmek için, bölgede büyüyen, gelişen devletlerin rahat
sız edilmesi lazım; zaman zaman birbirine düşürülmesi lazım. Bunun için de oyunlar, operasyon
lar yapılıyor, Bütün mesele budur. 

Şimdi, Irak, İran, Türkiye gibi büyük devletlerin başını ağrıtmak için, bir şekilde, kimine 
"dost" diyerek; kimine "düşman" diyerek; kimine "sana federe devlet kurduracağım" diyerek; ki
mine "ayaklan, isyan et; sana el altından silah vereceğim" diyerek; kimine "Saddam'ı devireceğim" 
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diyerek; bu tür uygulamalar yapılıyor. Mesele, Ortadoğu'daki petrolün kontrolü meselesidir; me
sele, Ortadoğu haritalarında yeniden şekillenme arayışıdır ve Amerika'nın Ortadoğu hegemonya-
sıdır. 

İzin verirseniz, benim değil; ama, Amerikalı uzmanların, stratejistlerin, yıllar önce hazırlamış 
olduğu bir raporu size okumak istiyorum. 

Şimdi, bunu bir iki sene evvel konuşabilirdik; bir iki sene evvel birtakım münakaşalar yapabi
lirdik; ama, şimdi her şey ayan beyan ortada. Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti oluştu isteseniz de is
temeseniz de; kabul etseniz de etmeseniz de. Yani, yavaş yavaş, çocuk, doğdu, büyüyor ve gelişi
yor; yarın, kabına sığmaz hale gelecektir. Peki, bunun sorumluluğunu kim üstlenecektir? 

"Kuzey Irak'ta, Çekiç Güç'ün gölgesinde, Amerika Birleşik Devletleri,,İngiltere ve AT hima
yesinde fiilen bir Kürt devleti kurulmuştur. Kürt liderleri, Türkiye ve Arap dünyasını ürkütmemek 
için, federe devlet kurma eylemini, bir niyet bildirimi olarak formüle ediyorlarsa da, bu, tek keli
meyle, aldatmacadan ibarettir. Esasen, Barzani ve Talabani, ABD ve İngiltere'yle çok sıkı işbirli
ği içindedir. Bu iki devletin izni olmadan böyle bir teşebbüste bulunamazlar. Mevcut Türk Hükü
meti ise anlaşılmayan bir tutum içindedir. Arap dünyasını ürkütmemek için 'Irak'ın toprak bütün
lüğünün parçalanmasına karşıyım' derken, Talabani ve Barzani'ye de dolaylı destek vermektedir. 

İlan edilen Kürt Federe Devleti, siyasî ve hukukî boşluklarla doludur. Irak, Türkiye ve İran 
üniter devlettir; yani, federasyon değildir. İlan edilen federe devlet kime bağlıdır öyleyse? Yıllarca 
Önce Talabani 'bağımsız bir devletimiz olsun da, Amerika'nın 53 üncü eyaleti olalım' demişti. 
Amerika federe bir devlettir; böyle olduğuna göre, orada kurulan Kürt Federe Devletinin gerçek sa
hibi de Amerika'dır. 

Peşmergelerin, şimdilik, PKK'yı kısmen sıkıştırdıklarına bakmayın; ileriye dönük planlar için, 
PKK, asla tamamen bertaraf edilmeyecektir ve Talabani ve Barzani bunu açıkça ifade etmektedir
ler. 

Amerika'nın liderliğindeki Batı'nın bütün hedefi, Ortadoğu'da, Türklerle Kürtleri, Türklerle 
Arapları ve Türklerle İranlıları birbirine düşürerek, bu milletleri kırdırmak ve Ortadoğu'da, büyük 
İsrail ve büyük Ermenistan kurulması için, Türk, Kürt, Arap, Fars cesetleri üzerinde ortam hazırla
maktır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Arapları kullanan Batı, bugün, Kürtleri kullanmaktadır. El
bette, bedelini, Müslüman olan bu milletler, kanlarıyla ödüyor. 

Şu anda, Kuzey Irak'taki durum, asla sürpriz değildir. Daha yıllarca önce, -dikkat buyurun, da
ha yıllarca önce- Carnegie Endovvment isimli kuruluşun hazırladığı rapor, CIA, Pentagon, MOS-
SAD ve Türkiye'deki ABD eski Büyükelçisi Morton Abramovvitz tarafından, Kürdistan senaryosu 
için planlanmıştı. Neydi bu plan? Hazırlanan raporda şu ifadeler yer alıyordu: "Türkiye'nin kaygı
larını azaltmak ve Kürtlerin kendi meselelerini çözmek için, gelişmeler yavaş bir tempoda seyret
melidir; eğer, Türkler, bağımsızlığa götüren habersiz ve ani bir değişiklikle yüzyüze kalırsa, buna, 
tabanın baskısıyla tepki gösterebilir. Bunun için, Kuzey Irak özgür Kürt devleti, Kuzey Irak fede
re Kürt devleti ya da otonom bölge makyaj isimlerle, yavaş, fakat, görünmez biçimde, siyasî varlı
ğa doğru gidilmelidir." Yani, Amerika'nın, çaktırmadan bağımsızlık formülüydü bu. Bu formül, 
adım adım ilerledi değerli arkadaşlarım. İşte, bu raporun, hemen birkaç sene sonra uygulandığını 
görüyoruz. Burada amaç ne; çaktırmadan bağımsızlık. Biz çakmıyoruz; başkaları çakıyor; hem de 
Çekiç Güç'le çakıyor, vura vura çakıyor!.. 

Değerli arkadaşlar, "Türkiye'de bulunan Çekiç Güç'ü, Türkiye istedi" deniliyor. Yani, Ame
rikalılar heveslenmedi, İngilizler, Fransızlar heveslenmedi... Siz, buna inanıyor musunuz? Siz inan-
sanız da halkımız buna inanacak mı? Yani, köpeğini, bebeğini terk edecek Coni; Washirigton'u, 
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New York'u terk edecek, gelecek, bizim güney dağlarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çile 
çekecek; bunu da, Amerika, Türkiye'yi çok sevdiği için ya da efendim, yalınayak dolaşan gariban 
Kürtleri korumak için yapacak!.. Siz buna inanıyor musunuz? Amerika, Fransa veya İngiltere, in
sanlık konularında bu kadar hassas mı; insan hakları konusunda bu kadar duyarlı mı?!.. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Bosna'da niye yapmıyorlar? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)- Eğer, böyle olsaydı, Bosna-Hersek'te, bebeklerimiz 
beşikte boğazlanırken; eğer böyle olsaydı, İsrail'de, kollan, bacakları taşlarla, sopalarla kırılırken 
delikanlıların, gençlerin; eğer böyle olsaydı, Azerbaycan'da, Karabağ'da, tank paletleri altında ezi
lirken kardeşlerimizin cesetleri, Amerika biraz duyarlılık gösterirdi gibi geliyor; ama, o gün, Çekiç 
Güç buradaydı, ne biz duyarlılık gösterdik ne Çekiç Güç. Yaralıları taşımak için, iki helikopter bi
le vermedik. 20 saniyede bir uçuş yapan Çekiç Güç helikopterleri ve uçakları, insanî yardım gerek
çesiyle, Birleşmiş Milletlerden alacağı güçle, destekle, hiç olmazsa, gidip, yaralıları, mazlumları 
toplayabilirdi, Radovan Karadziç'e karşı çıkabilirdi. Görüyorsunuz ki, tavşana, kaç; tazıya, tut po
litikası izlenmekte, yavaş yavaş, adım adım bir tehlike, Ortadoğu'yu sarmaktadır. Yazık ki, garip 
ki, biz de bu oyuna alet edilmekteyiz. 

Şunu anlanz: Buraya çıkar, "arkadaş, biz, Kuzey Irak'ta ayrı bir Kürt devleti kurulmasını isti
yoruz; onun için, bu bizim işimize geliyor, sesinizi çıkarmayın; biz, Irak'ın bölünmesini, parçalan
masını, orada ayrı bir Kürt devleti, güneyde ayrı bir Şii devleti kurulmasını istiyoruz; onun için 
Amerikan politikalarına destek veriyoruz" dersiniz; bunun bir mantığı vardır. 

Şunu da anlarız: "Biz, Kuzey Irak'ı ilhak etmek istiyoruz; Kerkük'ü, Musul'u almak istiyoruz; 
onun için, adım adım yer ediyoruz; bu bakımdan, birtakım işbirliğine giriyoruz" dersiniz; bunun da 
bir mantığı vardır; ama, bir yandan, PKK ile savaşacaksın; bir yandan.Saddam'la selamlaşacaksın; 
bir yandan, Irak'ın bölünmez bütünlüğüne leke kondurmayacaksın, "biz sınırların değişmesine kar
şıyız" diyeceksin; bir yandan da, savaş sebebi sayılabilecek şekilde, Birleşmiş Milletler Yasasına 
dayanmayan, hiçbir Birleşmiş Milletler kararına dayanmayan, keyfî bir uygulamayla, burada ya
bancı bir gücü getirip oturtacaksınız?! 

Geçtiğimiz oylamalarda, bütün bunlar çok konuşuldu. Çekiç Güç, daha ilk gelirken, Sayın İnö
nü -şu anda karşımda, kendilerine saygılar sunuyorum- "kendilerine, Yüce Divanı hatırlatırım" de
mişti. Yani, "Çekiç Güç'ü ülkeye getirenlere, Yüce Divanı hatırlatırım" buyurmuşlardı. Sayın İnö
nü'ye saygımız sonsuzdur; ama, bu söz/bana göre, siyasî nezaket içinde değildir; bu bakımdan, biz, 
Yüce Divanı filan hatırlatmıyoruz; ama, bu sözlerini hatırlatıyoruz. 

Bakınız, acaba Irak'a 32 nci ve 36 ncı paraleller dışında uçuş yasağı koyan bir Birleşmiş Mil
letler kararı var mıdır diye Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliğine sorulmuş; bütün kararların 
faksı gelmiş; inceleme yapılmış; böyle bir karar yok. Deniyor ki, "biz istedik." Madem, siz istedi
niz; o halde, Bay Bili Clinton, uluslararası toplantıda, Sayın Tansu Çiller'e "Sayın Çiller, biz, Çe
kiç Güç'e çok önem veriyoruz" diye niye söylüyor?.. Niye, bunu söylüyor?.. 

Değerli arkadaşlar, Çekiç Güç, sadece askerî bir güç değildir. Çekiç Güç, tek başına hareket 
eden bir güçtür. Öyle, sizin kontrolünüzde falan da değildir. Bakın, burada ne diyor; "Amerika 
kaynaklarına yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, Amerikan yetkilileri, Türk tarafına, Genel
kurmay Başkanlığının yaptığı Çekiç Güç faaliyetlerinden, bazı rahatsızlıklar duyduğunu da aktar
dılar." Genelkurmay Başkanlığımız, "Çekiç Güç Uygulama Esasları" adı altında bir beyanname ya
yımlamış; Amerika, bundan rahatsız oluyor. "...Ayrıca, aynı konuda İngiliz yetkililer de Türki
ye'nin dikkatini çektiler ve İngilizler, Genelkurmay Başkanlığının Çekiç Güç Uygulama Esasları 
metninde, kendileriyle mutabakat sağlanamadığını; bu belgenin herkes tarafından kabul edilebilir
liğini söylemenin mümkün olamayacağını söylediler. Demek ki, öyle "bizim kontrolümüzde, bizim 
uygulama esaslarımızın içinde" demekle kimseyi inandıramazsınız. 
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Bunun dışında, şunu, size okumak benim görevimdir: "Ankara'daki temaslarını sürdüren aşi

ret reisleri (bizim, doğu ve güneydoğudan gelen, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımız
la görüşen aşiret reisleri) Meclis Başkanı Cindoruk'la görüşüp, Çekiç Güç'ün süresinin uzatılma
masını istediler. Aşiret reisleri, PKK'nın, Çekiç Güç'ün desteğiyle sınırdan, sürekli, geri tepmesiz 
top ve füze soktuğunu söylediler." Tabiî, bunlar, orada yaşayan insanlar ve bunu biliyorlar. 

Bütün bunlar olup bitiyor; hiç olmazsa, bu işten bir kazanç elde edelim; 20 milyar dolar zarar 
ettik; hiç olmazsa, üç beş kuruş da kâr edelim... Hayır, efendiler. Bakıyorsunuz ki, Çekiç Güç'ün 
kaymağını Atina yiyor. Niye Atina yiyor; Diyarbakır'daki, Adana'daki Çekiç Güç uçakları, yılda 
12 ilâ 15 milyon dolarlık akaryakıtını Atina'dan; yani, Yunanistan'dan alıyor. Bir başka şey; 100 
milyarı tutan gıda ihtiyacını da İsrail'den alıyor. Bizim kucağımızda oturuyor; gelip, bizim bağrı
mıza kara bir hançer gibi saplanmış, gidip başka yerlerden otluyor; ama, faturasını bize ödetiyor. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, bu Çekiç Güç'ün bize bir hayrı yok. Deniyor ki, "buradan giderse ve
ya biz, 'hemen çekip gitsin' dersek, bunlar, faaliyetlerini; mesela, Güney Kıbrıs'ta Rum bölgesin
de veya Kuzey Irak'ta yürütür. Öyle olunca da hepten kontrolümüzden çıkar" deniyor. Bu, ne aci
zane bir ifadedir. Yani, "başımıza öyle bir bela aldık ki, kurtulamıyoruz" demek istiyorsunuz. "Ba-

• ba, bir hırsız tuttum, getir oğlum; gelmiyor; bırak gitsin, gitmiyor"un ifadesidir. Bu "hiç olmazsa 
göz göre göre bir şeyler yapıyor, buradan giderse, orada hiç göremeyeceğiz"in ifadesidir. 

Değerli arkadaşlarım, en kuvetli müdafaaları da şudur: "Ya, Saddam, kafayı bozar da Kürtle
rin üzerine bir daha yürürse." Hani, Saddam'm kolu kanadı kırılmıştı, hani bütün tankları ezilmiş
ti... Sayın Süleyman Demirci, "gittim gördüm, şu kadar tankı tahrip olmuş; şu olmuş, bu olmuş" 
demedi mi... Hayallerle, masallarla; ya şöyle olursa, ya böyle olursa şeklinde hareket etmek doğru 
değil. Yarın onlar çekip gidecek. Biz, tarih boyunca sürekli bir ve beraber olduğumuz insanlara na
sıl düşmanlık besleyebiliriz... Yarın, o insanların yüzüne nasıl bakabiliriz... 

Değerli arkadaşlarım, işin en önemli tarafı, en can alıcı tarafı şudur: Hiçbir PKK'lı ve hiçbir 
PKK sempatizanı, bugüne kadar, Çekiç Güç aleyhine bir tek kelime konuşmamı ştır ve hiçbir 
PKK'lı Çekiç Güç'ün gitmesini istememiştir. (RP sıralarından alkışlar) Bu, ayan beyan ortada. 
Bağdat'ta, giden bir Jipin plakasını, AWACS keşif uçaklarının radarlarıyla okuyacaksın: Basra'da, 
yürüyen bisikleti göreceksin, çölün ortasında taşın arkasına sıkışmış füzeyi veya makineli tüfeği 
göreceksin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Tamamlayın, buyurun efendim. 
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla)- ...radarlarım kilitlendi diye onu füzelerle vuracaksın; 

ama, Kuzey Irak'tan, ülkemizi tarumar etmek üzere gelen onlarca, yüzlerce, binlerce ağır silahlı 
PKK ordusunu görmeyeceksin!.. Bütün bunlarda bir iş var, bir karartma var, bir yanıltma var... 
"Efendim, biz, Çekiç Güç sayesinde Kuzey Irak'a operasyonlar yapıyoruz, bunlar, bizim operas
yonlarımızı rahatlatıyor" gibi bir müdafaa tarzı gelişiyor. Operasyonları yapıyorsunuz da ne olu
yor; PKK'nın orada dört tane çadırı var, dört kere gider tarumar edersin. Gidiyor geliyor, dağları 
taşları bombalıyorsun!.. Demek ki, Çekiç Güç, sana, bir yandan, "git operasyon yap" diyor, bir yan
dan da "git, dağlan bombala, bakalım ne yapacaksın" diye el ovuşturup hain hain gülüyor!.. Ne ka
nı, canı var ki PKK'nın; eğer, Türk uçak filoları Kuzey Irak'a gidip, -ne kampı var ki adamın; or
duları, garnizonları, karargâhları yok ki- doğru dürüst vursaydı, bugün orada PKK'nın kanı, canı 
kesilirdi; İçeride de mücadele yapılırdı ve bu iş biterdi. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, on yıldır bu PKK belasından kurtulamıyorsak, Çekiç Güç buraya 
geldi geleli, terör, alıp başını yürüyorsa, Irak'a konan ambargodan dolayı halkımız fakir fukara ka
lıyorsa, bu politikanız yanlış demektir. 
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"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyorsanız, milletimiz, Çekiç Güç'ü istemiyor. Lütfen, 

katillerle aynı tastan su içirmeyin bize; lütfen, köpekbalıklarıyla aynı kafese girmemizi sağlama
yın; çünkü, bu insanlardan hayır gelmez. Bir atasözünü hatırlatarak saygılar sunuyorum: İt ile çu
vala girilmez beyler... 

Allahaısmarladık. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Kilercioğlu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce, değerli milletvekili arkadaşlarım birçok fikirler serdettiler. Gerçekten, bunlardan 
istifade ettiğimi açıkça belirtmek isterim ve kendilerine teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında, önce, özellikle şu nokta üzerinde durmak istiyo
rum: Biz, Türkiye olarak, Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda çok hassasız. Irak'ın toprak bütün
lüğünün korunması üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve hükümetlerinin birçok açıkla
maları olmuştur ve sadece bu açıklamalarla değil; bölge ülkeleri ile Birleşmiş Milletlerin de 686 ve 
687 sayılı Kararları bu istikamettedir. Ayrıca, bütün Batı âlemi de, Irak'ın toprak bütünlüğü konu
sunu devamlı olarak vurgulamaktadırlar. Bunu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

Malumları olduğu üzere, Yüce Meclisimiz, 17 Ocak 1991 tarihinde, 126 sayılı kararla, Çekiç 
Güç'Un kullanılması ve sona erdirilmesi yetkisini, zamanın Hükümetine bırakmıştı. Böyle olduğu 
halde, İktidarımızın, devamlı olarak, her uzatmada, konuyu, yine, Yüce Meclisin onayına getirmiş 
ve Yüce Meclisin onayını almış olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Bugün, konu, Yüce Meclisimizde 
tekrar gündeme getirilmiştir. Ayrıca, Hükümet, bundan sonraki uzatmaları da kendi yetkisi içeri
sinde neticeye bağlamak istemektedir.. Böyle olduğu halde, biraz önce söylediğim gibi, Hükümet, 
konuyu, Anayasaya daha fazla uygunluk sağlaması için, her seferinde gündeme getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Çekiç Güç'ün Türkiye'ye geliş sebeplerinin bir kere daha hatırlanma
sında fayda vardır. Nitekim, arkadaşlarımız, bunları gayet açık olarak izah ettiler. 

Bilindiği gibi, Körfez Savaşının sona ermesinden sonra, Kuzey Irak'ta büyük bir otorite boş
luğu doğmuştu. Bu otorite boşluğunun sonucunda ayaklanmalar gündeme gelmiş ve bu ayaklanma
lar, Saddam tarafından güç kullanılarak bastırılmıştı. Bunun acı sonuçlarını da, hepimiz o günler
de yaşamıştık. 

Neticede, 1991 yılı nisan ayında, sayıları 500 bini aşan sığınmacı Türkiye'ye gelmişti. Bakan
lık dönemimden de hatırlıyorum, o zamanlarda, biz, Türkiye olarak, tarihten gelen insanî duygula
rımızı bir kere daha göstermiş ve insanî yardımları devam ettirmiştik; tıpkı, Bosna'da ve diğer yer
lerde olduğu gibi... , 

Değerli arkadaşlarım, zamanın hükümetinin istediği istikamette, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararı göz önünde bulundurularak, Çekiç Güç Türkiye'ye getirilmişti. Biz, Doğru Yol Par
tisi olarak, Çekiç Güç'e zamanında karşı çıktık ve beş bin kişiyle, üç bin kişiyle sınırlarımız koru
nur mu dedik -evet, doğrudur- ve neticede, zamanın hükümeti, bu değerlendirmeyi yaparak, Ekim 
1991'de bu beş bin kişiyi göndermek suretiyle bu meseleyi de bitirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, konunun sadece insanî yönü yoktur, siyasî ve askerî yön
leri de vardır. Çekiç Güç'Un, Irak'taki yönetimin, rejimin, Birleşmiş Milletler kararına uyması ko
nusunda da yardımcı olduğu hepimizce malumdur. Yaklaşık üçbuçuk yıldır devam eden huzur ha
rekâtının amaçlanan hedefine büyük oranda ulaştığını ve harekâtın Türkiye'ye önemli faydalar sağ
ladığını da kabul etmek zorundayız. 
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Neticede, tekrar, büyük çapta bir göç olayı olmamıştır. Kuzey Irak'ta huzurun teminine katkı

sından dolayı Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerde, Batı âleminde ye dünyada prestiji yükselmiştir. 
Bunları, hepimiz, zamanında, haykırarak da söylüyorduk. Türkiye'nin, Kuzey Iraklı yöneticilerle 
ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmış, amaçlarımız doğrultusunda liderlerle 
buluşmalar yapılmış ve zaman zaman bunlar yönlendirilmiştir. 

Kuzey Irak'ta yuvalanan bölücü terör örgütüne karşı, Türkiye Cumhuriyeti güvenlik kuvvet
lerinin serbestçe mücadele edebilmesi ve -hatırlanacağı üzere- sınır ötesine kadar girerek PKK te
rör örgütünün kaynaklarının, yuvalarının temizlenmesi, bu dönemde, bu gücün şemsiyesi altında, 
onun sağladığı imkânlarda gerçekleşmiş ve bu neticeler alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız, burada, bunun askerî bir güç olmadığını ve diğer 
bazı yönlerinin de bulunduğunu açıkladılar. Özet olarak şu hususu bir kere daha duyurmak istiyo
rum: Çekiç Güç'ün, kara unsuru gittikten sonra; sadece savaş uçaklarından müteşekkil bir hava 
destek kuvveti ile insanî yardımlarda bulunan 15 helikopterden müteşekkil bir birliği vardır. Bu güç 
içerisinde görev yapan 30 kadar Türk personeli vardır; her helikopterde mutlaka Türk personeli bu
lunur ve hangi uçak, hangi helikopter nereye gidecekse, Diyarbakır'daki harekât merkezinden onay 
almak zorundadır; bütün uçuşlar da radarlarla kontrol edilir, 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, yerde, insanî yardımları ulaştıran yalnız Amerika, İngiltere ve 
Fransa'nın unsurları değildir; Kızılayımızın bugün Dohuk'ta, Zaho'da, Erbil'de, Süleymaniye'de 
insanî yardım üniteleri açılmıştır ve etnik köken ayırımı yapılmaksızın, aylardan beri, her türlü in
sanî yardım yapılmaktadır; bu arada, bölgedeki Türkmen kardeşlerimizin de insanî yardımları sağ
lanmaktadır. 

Bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Bu unsurların, direkt olarak, Çekiç Güç'ün yapısıyla bir 
ilgisi de yoktur; ama, burada, bir kere daha, bizim Kızılayımızın da orada olduğunu ve oradaki Kürt 
kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize insanî yardımı ulaştırdıklarını sizlere belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kapsamda, zaman zaman uçak ve helikopterlerle bölücü örgüt kamp
larına taarruz edilmektedir. Bilindiği gibi, bölücü örgütün, bugün, Kuzey Irak'ta kampları vardır ve 
bunlar zaman zaman temizlenmekle beraber,-kısa bir zamanda yeni oluşumların olduğunu da, bir. 
kere daha, dikkatlerinize sunarım. 

Bölge hakkında ve bölücü örgüt hakkında istihbarat bilgisi, bu kanallardan da alınmaktadır. 
Kuzey Irak'ta bulunan Türkmenlere yardımın, biraz evvel söylediğim gibi, bu kanallardan ve bu 
imkânlardan faydalanarak yapıldığını, bir kere daha belirtmek isterim. Bu arada, yerde hizmet eden 
güçlerin, Çekiç Güç içinde bulunmadıklarını tekrar hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 36 ncı paralelin kuzeyinde, Irak'ın beşinci kolordusunun birlikleri var
dır., 36 ncı paralelin kuzeyinde hava harekâtı uçuşları ve sam füzelerinin kullanılması yasaklanmış
tır; ama, askerî harekâtın yapılması yasak olan bölge Zaho, Dohuk ve Zago bölgeleridir. Bu, elips 
(yumurta) şeklinde olan bir bölgedir. Onun dışında, Irak kuvvetleri, o bölgelerde bulunmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin huzur harekâtından beklentisi 4se, Kuzey Irak'tan kaynak
lanabilecek yeni bir göç hareketini ve bu bölgede kargaşaya yol açabilecek gelişmeleri, uluslarara
sı bir düzenleme çerçevesinde öncelikle caydırmak; gereğinde ise, bu hizmeti, kuvvet kullanarak 
yapmaktır. 

Bir hususu daha hatırlatmak istiyorum: Bugün, İtalya'da, Aviario Üssünde bir Türk filosu ve 
diğer müttefiklerin filoları bulunmaktadır. Hepimizin bildiği gibi, Sırpların, Bosnalı kardeşlerimi
ze saldırmaları halinde -hepimiz bu kuvvetin niçin durduğunu tereddütle karşıladık ve bunu hay
kırdık- o kuvvetler bu bölgede kullanılacaktı ve zaman zaman kullanıldı. İtalya-Aviano'da bulu
nan bu kuvvetler, hiçbir zaman da İtalya'nın hükümranlık haklarını çiğnememiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, teröristlerin önemli bir kısmının, Türkiye'ye, Çekiç Güç'ün görev saha

sı içinde bulunduğu ve giriş yaptığı da devamlı olarak gündeme getirildi. Türkiye'nin teröre karşı 
yaptığı mücadele ve harekâtın haklılığı, diğer ülkelerin bu ortamdan kolaylıkla alınabildiği ve bun
dan faydalandığımız da açık bir gerçektir. 

Bugün, devletler, terörizmle mücadelede ve sınır ötesi harekâtlarda, diğer kuvvetlerin de des
teğini almak ve birlikte hareket etmek zorundadır. Bu, müdahalenin haklılığını gösterir ve yapılma
sını kolaylaştırır. Aksi takdirde, mücadele ve müdahale saptırılabilmekte; mücadeleyi ve müdaha
leyi yapan devlet, saldırgan, yayılmacı ve insan haklarını ihlal edici olarak da tanımlanmakta ve her 
türlü ilgi bu istikamete çekilmektedir. 

Bugün, Türkiye, terörizmle mücadelede önemli mesafeler katetmiştir; PKK terörü de köşeye 
sıkıştırılmıştır; bu da gerçektir. Bunda en büyük payın, sınır ötesi harekâtın olduğunu vurgulamak 
isterim. 

PKK terörünün dış kaynaklı olması ve Kuzey Irak'taki Kürt oluşumunun giderek bağımsız bir 
devlete dönüşmesi ihtimali ise, elbette, haklı olarak Türkiye'yi endişelendirmektedir. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin bütün kararlarında -biraz önce sizlere arz ettiğim gibi- Irak'ın top
rak bütünlüğü esastır. Türkiye olarak, bunun üzerinde hassasiyetle durduğumuzu bir kere daha vur
gulamak isterim. 

Değerli milletvekilleri, bölge insanlarının hayatlarının idamesini sağlayan yardımların devamı 
için faaliyette bulunan Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması ve yardımlara karşı, Türkiye'nin de bir 
cephe almaması hususunun bir kere daha değerlendirilmesi lazım. Çekiç Güç'ün Türkiye'de konuş
landırılma süresinin uzatılmaması ise, zaman içinde, bölgede yine karışıklıklara ve göç ortamının 
doğmasına sebep olabilir; yardımların kesilmesine, Saddam'ın Kürtlere saldırmasına, neticede, 
Kürtler arasında bir iç çatışma ortamının doğmasına sebep olabilir. Nitekim, biz, geçmişte, tarih 
içerisinde bunların hepsini yaşadık. Bu, Türkiye'nin terörizmle mücadelesini güçleştirebilir ve te
röre karşı yaptığı mücadeleyi zaafa uğratabilir; PKK'ya daha geniş bir hareket serbestisi ve ve şan
sı verebilir; Batı ülkelerinin, Türkiye'deki teröre karşı gösterdiği desteği zayıflatabilir; en önemli
si, bölgedeki olaylar ve gelişmeler, Türkiye'nin kontrolünden de çıkabilir. 

Değerli arkadaşlarım, ortada bir gerçek vardır; Türk halkı üzerinde, konuyla ilgili olarak, ma
alesef, menfi bir propagandanın yapıldığını ve bazı şüphelerin gündeme getirildiğini de görmekte
yiz. Bu hususu da, Yüce Meclisimizin dikkatlerine sunmak isterim. 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç'ün kullanılması hususunda bazı tereddütlerin olduğu görülT 

mektcdir. Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne bağlı kalarak, Kuzey Irak'taki istikrarsızlığın, be
lirsizliğin ve kargaşanın bir an önce giderilmesi yolunda gösterdiği çabaların devamı önem taşımak
tadır. Türkiye'nin, Çekiç Güç'ün kontrol mekanizmasındaki ağırlığının daha çok olması, ağırlığını 
daha çok koyması gayet doğaldır ve aldığım bilgilere göre, bu konuda bazı çalışmalar da vardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkmen kardeşlerimize, insanî yardımların artarak devamı ile yakın 
ilgi ve ilişkinin kurulmasına daha fazla ağırlık verilmesi sağlanabilir ve özellikle, mevcutları 2,5 
milyonu bulan Türkmen kardeşlerimizin Kuzey Irak'taki faaliyetlerde daha faal rol oynamaları yö
nünde aktif politikalar gündeme getirilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Türkiye olarak, devamlı surette insanî yardımlarda bulunduk; bun
dan, hiçbir zaman uzak kalmadık. 

Bir hususu daha belirtmek isterim; bir değerli konuşmacı, milletvekili arkadaşım, "Silahlı 
Kuvvetlerimize güveniyoruz" sözünü söylediler. Hepimiz güveniyoruz Silahlı Kuvvetlerimize; 
onun kontrolü altında bulunan bu harekâttan da şüphemiz olamaz. Bu harekât, bizim Silahlı Kuv-
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vetlerimizin kontrolü altındadır. Belki, kontrol için, şu veya bu şekilde miktarın artırılması günde
me gelebilir; ama, kontrol, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kanatlan altındadır; bütün uçuşlar kontrol 
edilmektedir. 

Efendim, uçaklar düştü, helikopterler düştü... Pearl Harbor Baskınında da oldu; hatırlıyoruz. 
Bu, bir, komuta - sevk - idare hatasıdır. Harbin, harekâtın her devresinde bu olabilir, binlerce mi
sali vardır; ama, şunu açık olarak söylüyorum; Çekiç Güç'le ilgili olarak, bütün harekât, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin kontrolündedir ve bu harekât, Diyarbakır'daki harekât merkezinden idare edi
lir. Pirinçlik veya incirlik veya İskenderun'daki gümrüklerde, gerek malların girişi ve gerekse kont
rolü, Türk subayları, Türk personeli tarafından yapılır; uçaklara, helikopterlere yüklenir ve bu şe
kilde, insanî yardım yapılacak bölgelere, girişler, inişler, nokta olarak belirtilir; ama, bunun dışın
da, hatalar olmaz diye bir iddia da mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Grup olarak, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü üzerinde -sadece 
bizler değil, Yüce Meclis, Yüce Türk Milleti, hepimiz- hassasız; onun üzerine, ufak bir tozun dahi 
konmasını, asla kabul edemeyiz. 

Bu hususları sizlere belirtirken, Grup olarak, Hükümetimizin bu tezkeresini desteklediğimizi 
arz eder, hepinizi, saygılarımla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Sayın Hükümet, bu aşamada söz istiyor musunuz efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN- Evet, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet adına, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayal-
çın; buyurun 

Sayın Bakan, zaman konusunda titizlik göstereceğinizi biliyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN- Sayın 
Başkan, önce, görüşlerini açıklayan tüm siyasî parti temsilcilerine, Hükümetimiz adına, en içten 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz alış sırasına göre, ortaya atılan iddialarla ya da görüş
lerle ilgili olarak, düşüncelerimi, çok kısaca arz edeceğim. 

Sayın Giray, konuşmalarında, "1991 yılı sonunda, aslında, Türk Hükümetinin Çekiç Güç açı
sından ihtiyacı büyük ölçüde bitmişti, tamamlanmıştı" şeklinde bir değerlendirme yaptılar. 1991 yı
lı sonunda, Çekiç Güç'e olan gereksinmenin ortadan kalktığı şeklindeki değerlendirmeyi -eğer, 
yanlış anlamadımsa- ortaya atmak sanırım olanaklı değil; çünkü, daha sonra yapılan oylamalarda, 
Anavatan Partisi, Çekiç Güç'e gereksinmenin devam ettiği gerekçesiyle, Hükümete belli bir des
tek vermişti. Aslında, 1991 yılı sonunda Çekiç Güç'e olan gereksinme ortadan kalkmamıştı. Bu
gün de Çekiç Güç'e olan gereksinmenin ortadan kalktığı kanısında değiliz. En içten dileğimiz, 
Irak'ta normal koşulların egemen olması ve gerçekten, Çekiç Güç'e olan gereksinmenin, öylelikle 
ortadan kalkmasıdır. 

Sayın Giray, Çekiç Güç'ün, bu Hükümet yönetiminde, döneminde ne olduğunun, nasıl işledi
ğinin belli olmadığını ileri sürdü. Sayın milletvekilleri, aslında, işleyişte, hiçbir farklılık bulunma
maktadır. Kararnamede o zaman ifade edilen görüşler, işlevler, görevler her neyse, bugün de aynı 
işlevler, aynı görevler devam ekmektedir; çok açıklıkla, bir farklılık olmadığını ifade etmek isterim. 
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Sayın Başkan, Çekiç Güç'e olan gereksinmeyi, yalnızca, Ortadoğu'daki barış ve istikrar kav

ramlarıyla açıklamadım. Evet, o, nedenlerden, gerekçelerden birisi; ama, tek başına bir neden de
ğil. Çekiç Güç'e olan gereksinmenin altında yatan bir başka çok önemli neden, göç olgusudur; göç 
riskinin, yeni Halepçe'lerin yaşanması olasılığının, kitlesel ve yığınsal göçün, güneydoğu sınırları
mıza gelme olasılığının hâlâ devam etmesidir. Kaldı ki, barış ve istikrar konusunu, yadsıyamaya-
cağımız bir olgu olarak görmek durumundayız. Ortadoğu'daki barış ve istikrar ile Türkiye'nin ulu
sal çıkarları arasında çok yakın bir ilişki olduğunu, biraz önce arz ettim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın İnönü'nün Saddam'a yapmış olduğu ziyaret bir başka şekilde yo
rumlanmamalıdır. Sayın Erdal înönü, Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı olarak, sorumlu bir dev
let adamı olarak, Ortadoğu'da ortaya çıkan olumsuzlukların konuyu nereye götüreceğini görerek, 
değerlendirerek; bu olumsuzlukların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla Irak'a bir ziyaret 
yapmıştır ve bence, bu, son derecede yararlı olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Giray, Türkiye'nin, Balkanlarda, Kafkaslarda hiçbir senaryonun 
içinde yer almadığını ifade ettiler. Çok açıklıkla söyleyeyim, Balkanlarda, Kafkaslarda, giderek Or
tadoğu'da, Türkiye'nin içinde rol üstlenmediği hiçbir senaryonun yazılması olanaklı değildir; bu 
tür senaryolar yazılsa bile bunların uygulamaya konulması olanaklı değildir. Türkiye'nin içinde yer 
almadığı hiçbir işleyişi, bu üç bölgede düşünemezsiniz, düşünülemez. Kaldı ki, Budapeşte'de ya
pılan AGİK Doruk Toplantısında, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili olarak elde edilen sonucu, Tür
kiye'nin, Kafkaslardaki gelişmeleri ne denli yakın izlediğinin ve Kafkaslarda, bu bölgede, bu çev
rede ne denli etkili olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirmeniz gerekmektedir. 

Rusya Federasyonu, bütün gücüyle, "üçüncü ülke güçleri" diye adlandırdığı bir kurumsal dü
zenlemeye giderek ya da doğrudan doğruya AGİK'in, Kafkaslarda ve Orta Asya'da savunma mü
teahhitliğini üstlenme talebini ortaya koyarak, Dağlık Karabağ'a, Gürcistan'da, Ermenistan'da ol
duğu gibi, doğrudan doğruya asker göndermek istiyordu. Bu konuda, baştan itibaren son derecede 
duyarlı olduk, bütün ilgili çevreleri harekete geçirdik, ilgili tüm platformlarda bu konudaki tepki
mizi ifade ettik ve en son, Budapeşte'de yapılan toplantıda, Dağlık Karabağ sorununun çözümü 
için, ancak ve ancak çok uluslu gücün oraya gönderilebileceği şeklindeki görüşümüzün sonuçlan
dırılmasını sağladık. 

Sayın Giray'ın şu değerlendirmesine katılıyorum: Gerçekten, Anamuhalefet Partisi Sayın Ge
nel Başkanına, bizim, bir şekilde bilgi sunmamız gerekirdi. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı
nın, yönetiminin, aslında tüm siyasî parti yöneticilerinin ve saym genel başkanlarının bilgilendiril
mesi, son derecede uygun, doğru bir yaklaşım. Bununla birlikte, bunun, bir devlet geleneği oldu
ğunu iddia etmenin o denli kolay olmadığı kanısındayım; bunu da ifade etmek isterim. 

Millî Güvenlik Kurulu toplantısına Anamuhalefet Partisi Genel Başkanını çağırmak, bizim gö
revimiz değil ya da benim görevim değil. Hangi mekanizmayla çağırılma durumundaysa, kuşkusuz 
o tür değerlendirmeler yapılabilmeli; ama, zamanında, Çekiç Güç gündeme gelirken, o zamanın 
Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, neden Millî Güvenlik Kuruluna çağırılmadıysa ya da Çekiç 
Güç konusu karara bağlanırken, o zamanki Anamuhalefet Partisi Genel Başkanına neden bilgi su-
nulmadıysa, muhtemelen, şimdi de aynı darboğazla karşılaşılmış olunacaktır; ama, bireysel olarak 
bunu aşmanın gerekli olduğuna inandığımı bir kez daha ifade ederek, Sayın Mukadder Başeğ-
mez'in sorularına geçiyorum. 

Sayın Başeğmez, Türkiye'de, komşu bir ülke aleyhine bir gücün konuşlandırıldığını söyledi. 
Bunun, kesinlikle böyle değerlendirilmemesi gerekmektedir. Başka ülkelerden bu tür girişimler 
olabilir, bu tür yaklaşımlar olabilir, hatta belli ölçüler içinde olmakta da; ama, Türkiye, hiçbir bi
çimde, komşu bir ülke için, dost, kardeş diye gördüğü bir ülke için böyle bir yaklaşımı düşünmez, 
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uygulamaz. Bu, bir başka senaryonun, bir başka işleyişin, hepimizin çok iyi bildiği bir işleyişin so
nucudur. Demin de ifade ettim, Sayın Başeğmez'in bu değerlendirmesi nedeniyle tekrar arz etmek
te yarar görüyorum; en içten dileğimiz, buna olan ihtiyacın ivedilikle ortadan kaldırılmasıdır. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Sayın Başeğmez, zaten, Kürt devletinin, Kuzey Irak'ta, 
neredeyse fiilen kurulmuş olduğunu, kurulduğunu iddia etti. Sunuş konuşmamda, bunun dışında bir 
görüşü sizlere sunmuş; 11 Mart 1970 tarihinde, Molla Mustafa Barzani ile Irak yönetimi arasında 
yapılan bir anlaşmadan bahsetmiştim. 

Şimdi, bakın, bunun bazı maddelerini bilgilerinize sunmak istiyorum. Yıl 1970; 24 yıl önce, 
Molla Mustafa Barzani ile Irak yönetimi arasında varılan bir anlaşmanın, Kuzey Irak'taki yapılan
mayla ilgili getirdiği hükümleri sizlere arz etmek istiyorum. 15 maddeden oluşan bir anlaşma. Bu 
anlaşma, şunları getiriyor sayın milletvekilleri: 

Çoğunluğu Kürt olan bölgelerde, Arapçanın yanı sıra, Kürtçe de resmî dil olacaktır. Kürtçe, 
bu bölgelerde öğretim dili olacaktır; Arapça, ikinci lisan olarak öğretilecektir. 

Kürtler, bakanlıklar, ordu komutanlıkları gibi önemli devlet görevlerine, adil bir oranla atana
caklardır. 

Kürt kültür işlerine bakmak üzere, Kültür ve Enformasyon Bakanlığında ayrı bir yapılanmaya 
gidilecektir 

Burası çok ilginç; çoğunluğu Kürt olan bölgelerde, vali, kaymakam, emniyet müdürü gibi gö
revliler, Kürtlerden atanacaktır. 

Kürtler, kendilerine özgü, öğrenci, gençlik, kadın ve öğretmen teşekkülleri kurabileceklerdir. 

Kürt bölgesinin kalkındırılması için, Kuzey işleri Bakanlığında özel bir bölüm açılacaktır. 

Tarım reformu kanunu çıkarılacaktır. 

Geçici anayasaya, Irak halkının, Arap ve Kürt olmak üzere başlıca iki ulustan oluştuğu; Kürt
lerin ve diğer azınlıkların haklarının tanındığı hükmü konacaktır. 

Cumhurbaşkanı yardımcılarından birisi Kürt olacaktır. 

Kürtler, radyo istasyonunun yönetimine katılacaklardır. 

Daha ayrıntılarına inmeyeyim; ancak, şunu -Sayın Başeğmez'in değerlendirmesi nedeniyle-
tekrar etmekte yarar görüyorum. 11 Mart 1970 tarihinde getirilen bu düzenlemeyle, bundan 24 yıl 
önce yapılan bu düzenlemeyle, şimdi önümüzde bulunan işleyiş arasında, gerçekten önemli yapı
sal bir farklılık bulunmamaktadır. O nedenle, şimdi, daha farklı bir yapının, hele de Çekiç Güç'le 
bağlantılı olarak devreye girdiğini iddia etmek, olanaklı değildir. 

Ben, Sayın Başeğmez'in, PKK'yla bağlantılı yorumuna da hiçbir biçimde katılmıyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Bir Dışişleri Bakanı olarak neler söyleyeceğinizi şaşırdınız... 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devam
la)- Size yanıt vermiyorum, Sayın Başeğmez'e yanıt veriyorum Cengiz Bey; bekleyin... 

BAŞKAN- Siz devam edin Sayın Bakan, siz devam edin efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN (Devam
la)- Sayın Başeğmez'in bu değerlendirmesine de katılmıyorum. Aslında, PKK kaynaklarının bu ko
nuya ilişkin değerlendirmelerini, eğer Sayın Başeğmez okursa, incelerse, PKK'nın Çekiç Güç'le 
ilgili değerlendirmesinin ne olduğunu açık bir biçimde görecektir. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Neler biliyorsanız, siz açıklayın... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devam

la)-Ben PKK sözcüsü değilim; ilgileniyorsanız, açar okursunuz! 

Bakın, Mukadder Beyin "Türk uçakları eğer hedefleri doğru dürüst vursaydı, bu iş zaten biter
di" şeklinde çok ilginç bir değerlendirmesi oldu. Ben, o konudaki uzmanlığınızı bilmiyorum, bu 
konunun uzmanı da değilim; ama, uçaklarımızın, özellikle pilotlarımızın bu konuda son derecede 
başarılı olduklarını biliyorum ve bunu da şükranla anıyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Başeğmez, aslında, şöyle bir model kurdu; komplo teorilerine yatkın bir 
eğilimi var, komplo teorilerini sevdiği anlaşılıyor; model şu: ABD, İran ile Irak'ı savaştırdı; İran 
ile Irak arasındaki savaşı, Amerika Birleşik Devletleri çıkardı; o yolla, İran ekonomisini çökertti; 
sonra geri döndü, Irak'ı, Kuveyt'e saldırttı; Irak'ın da ekonomisini çökertti. (RP sıralarından "doğ
ru, doğru" sesleri) Bu, ABD'nin oyunudur. 

Sayın Başeğmez, yani, Ortadoğu'da, özellikle İran, Irak, Kuveyt ülkelerinde, kendi akıllarıy-
la politika yapan, kendi akıllarıyla yönetim sergileyen hükümetler yok mu? 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Türkiye'de var mı? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devam

la)- Yani, İran'ı da, Irak'ı da, Kuveyt'i de Amerika mı yönetiyor; onu mü diyorsunuz? 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Siz açıklayacaksınız, neler biliyorsanız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devam

la)- Kendi akılları yok mu da, Amerika'dan akıl alıyorlar; böyle bir ithamı da aynı zamanda gün
deme getirmiş oluyorsunuz. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Amerika'nın avukatı mısın? 

OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Siz öyle misiniz, kendi aklınızı mı öğretiyorsunuz? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devam

la)- İncirlik Üssünün yakıt ihtiyacının, aslında doğrudan doğruya karşılanmadığını, uluslararası 
ihaleyle karşılandığını ifade etmek istiyorum. 

Sayın Ekmen'in konuşmasında dile getirdiği koşulları, hatta yaklaşımları, çok büyük bir beğe
niyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum ve Sayın Kilercioğlu'na, Türkmenler konusunda göster
miş olduğu duyarlılık nedeniyle de şükranlarımı sunuyorum. 

Gerçekten, Hükümet olarak, Türkmen kardeşlerimizi, son derece yakın bir biçimde izlemek
teyiz. Onların, yönetim yapılanması içinde yer almasını sağlayacak her türlü görüşmeyi, her türlü 
düzenlemeyi de yapmakta olduğumuzu ifade ederek, hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. > 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, İçtüzüğün 61 inci maddesi gereği soru sormak isti
yorum. 

BAŞKAN- Sayın Bulut, 61 inci madde, kanun tasarı ve teklifleriyle ilgilidir. Bugüne kadar, 
Yüce Mecliste, Hükümet tezkereleriyle ilgili soru müessesesi çalıştırılmamıştır, uygun da değildir. 

Bilgilerinize efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Altıncı Filoya " go home" diyenler, bugün ne oldu da "Çekiç Güç 

kalsın" diyorlar... 
BAŞKAN- Sayın Bulut, size söz vermedim ki... Size söz vermedim ki... 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Anlayışınıza sığınıyorum efendim.. 
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BAŞKAN-İstirham ediyorum... Size söz vermedim. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Zabıtlara geçsin... 
BAŞKAN- Lütfen... Yani, her milletvekili, sözünü zabıtlara geçirmek için Başkanlığın müsa

mahasını istismar ederse, bunun sonunu alamayız. 

İstirham ediyorum... Lütfen efendim... 

Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, gruplar ve Hükümet adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, bize müracaat sırasına göre, şahısları adına iki üyeye söz vereceğim. 

Birinci sırada, Sayın Bülent Eccvit; buyurun efendim. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 18 Nisan 1991 günü, 

Çekiç Güç sürecine yeni girilirken -yani, üç yıl sekiz ay kadar önce- verdiğim bir demeçte şunları 
söylüyordum: 

Batı emperyalizminin Türkiye'yi bölme planı, Kurtuluş Savaşımızla ve Lozan Antlaşmasıyla 
yarım bırakılmıştı; planın yarım kalan bölümü, şimdi, Türkiye'nin gönüllü desteğiyle uygulanıyor. 
Türkiye, bölge dışı emperyalist güçlerin, yanı başımızda, kendisine karşı da kullanabilecekleri, bir 
karşı devlet kurmalarına aracılık ediyor. Bu karşı devlet, yalnız Irak'ı değil, ileride Türkiye'yi de 
bölmek için veya sürekli baskı altında tutmak için kullanılabilecektir ve Türkiye topraklarında bö
lünmez bir bütün oluşturan Türkler ile Kürtler arasına bir bıçak gibi girecektir. O bıçağın acısını 
şimdi milletçe yüreğimizde duyuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç aslında kendi başına önemli değildir; Çekiç Güç sadece bir 
araçtır; önemli olan, o aracın kullanılış amaçlarıdır. Amaç, Irak'ı bölmektir; amaç, yanı başımızda, 
Amerikan mandası altında, bir yapay Kürt devleti kurmaktır; amaç, yalnız Irak'ı değil, Türkiye'yi 
ve İran'ı da sürekli baskı altında tutmaktır ve amaç, Sevr'i dirilterek, Irak'ın yanı sıra Türkiye'yi 
de adım adım yeni bir bölünme sürecine sokmaktır. 

Tabi, bu amaçlar açıktan söylenmiyor. Bu amaçlara "huzur sağlama harekâtı" adıyla, bir say
gınlık kılıfı giydirilmeye çalışılıyor. Sözde dost ve müttefikimiz olan bazı Batı ülkelerinin bu kılıf 
altında başımıza sardıkları bela, yıllardır, bir örümcek ağı inceliğiyle örülmektedir. Türkiye'nin göz 
göre göre böyle bir oyuna gelmesi, tarihimizin en büyük aymazlığıdır, tarihimizin en büyük gafle
tidir. 

Tezgâhlanan şeytanca planın hangi aşamalardan geçtiğini, kısaca anımsatmak isterim: 

Irak ile Kuveyt arasında, bazı sınır sorunları vardı. Irak, bu sorunlara görüşmeler yoluyla çö
züm bulunması için, 1990 yılının ilk yarısında, Kuveyt'e defalarca çağrılarda bulundu. Amerika 
Birleşik Devletleri, bir yandan Kuveyt'i bu çağrılara kulak vermemesi için yüreklendirirken, bir 
yandan da Irak yönetimine "sizin Kuveyt ile sınır sorunlarınız bizi ilgilendirmez" diyerek, Irak'ın 
Kuveyt'i işgaline âdeta yeşil ışık yaktı; bu bir tuzaktı. Saddam Hüseyin de bu tuzağa düşme gafle
tinde bulunarak, Kuveyt'i işgal ve ilhaka kalkıştı. Bunu fırsat bilen Amerika Birleşik Devletleri, ta
rihin en büyük çokuluslu askerî gücünü oluşturarak, Irak'a karşı savaş açtı. Irak, tabiî birkaç gün 
içinde yenik düştü, bozguna uğradı. Amerika Birleşik Devletleri istese, askeri harekâtı iki üç gün 
daha uzatıp, Bağdat'a ulaşabilir ye Saddam rejimini yıkabilirdi; fakat, öyle yapmadı; onun yerine, 
zamanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, Iraklı Kürtleri, Saddam yönetimine karşı ayak
lanmaya kışkırttı. Kürtler de, arkalarında koskoca Amerika'nın desteğini varsayarak ayaklandılar. 
Irak ordusu, ayaklanan Kürtleri, kuzeye doğru kovalamaya başladı. Kürtler, Amerika'nın imdada 
yetişmesini beklediler; fakat, Başkan Bush, Kürtleri ayaklanmaya kışkırttığını inkâr etti. Çaresiz 
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durumda kalan yüzbinlerce Iraklı Kürt, Türkiye'ye sığınmak zorunda bırakıldı. Türkiye "ben, elim
den geleni yapıyorum; ama, bu yükü, tek başıma taşıyamam" diye feryada başladı. O zaman, Ame
rika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye "kaygılanma dostum, sen, bana ve bazı müttefiklerimize bir 
çağrıda bulun, biz de, senin çağrına uyup Güneydoğu Anadolu'da üslenelim; senin sayende Kuzey 
Irak'ı, Bağdat yönetiminden şimdilik koparalım; öylece, hem Iraklı Kürtleri Saddam'ın şerrinden 
hem de Türkiye'yi yüzbinlerce sığınmacının derdinden kurtaralım" dedi. Bir koyup beş alma haya
liyle, Ortadoğu'da Amerikan güdümüne girmiş olan Türkiye de, bu oyuna geldi; Türkiye'deki Çe
kiç Güç'ün şemsiyesi altında, Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu yaratıldı. 

Oysa, o arada, Körfez Savaşından hemen sonra, Bağdat'ta, Saddam Hüseyin ile Barzanî ve Ta-
labanî buluşmuşlardı; televizyon ekranlarında seyrettiğimiz gibi, sarılıp öpüşmüşler ve bir demok
ratikleşme programının ilkeleri üzerinde anlaşmışlardı; fakat, Amerika Birleşik Devletleri, bunu 
öğrenir öğrenmez devreye girdi, Kürt liderlere baskı uygulayarak diyalogu kestirtti ve demokratik
leşme programını engelledi; çünkü, bu program uygulanırsa, Amerika Birleşik Devletlerinin elin
de, Irak'ı bölmek için bahane kalmayacaktı. • • • 

O aşamada, Irak, Türkiye'den gelecek bütün önerilere de açıktı; hatta, Kuzey Irak'ta, yardım 
malzemesini doğrudan Türkiye'nin dağıtmasını istiyordu; fakat, Çekiç Güç tuzağına düşen Türki
ye, bu fırsatları değerlendiremedi. 

Eskiden, PKK, Türkiye'ye, Suriye sınırından sızmaya uğraşırdı. Yüzlerce kilometrelik düz 
araziden geçen ve boydan boya tel örgülerle korunan Suriye sınırından sızmaksa çok zordu. O ne
denle, PKK, ancak, gözden ırak köylere, mezralara, vur-kaç eylemlerinde bulunabiliyordu; fakat, 
müttefikler, Türkiye'de konuşlandırdıkları Çekiç Güç'ü kullanarak Kuzey Irak'ta bir otorite boşlu
ğu yaratınca, PKK, binlerce militanını, oraya, Kuzey Irak'a yığdı. Türkiye'ye, Suriye sınırından 
sızmak ne kadar zorsa, Irak sınırından sızmak da o kadar kolaydı. Irak ordusundan kalan en geliş
miş silahları da ele geçiren PKK, binlerce militanını Kuzey Irak'tan kolayca Türkiye'ye sızdırdı ve 
artık, yalnızca gözden ırak köyleri, mezraları değil, kentlerimizi, kışlalarımızı, karakollarımızı bile 
hedef alabilir duruma geldi; öylece, Türkiye'de bölücü terör hızla tırmanışa geçti. 

Bu gelişmeye hazırlıksız yakalanan Türkiye, bölücü teröre karşı, ağırlıklı biçimde, Silahlı 
Kuvvetlerini devreye sokmak zorunda bırakılmış oldu; fakat, Türkiye'yi böyle bir zorunlulukla 
karşı karşıya bırakan Batılı müttefiklerimiz, bu kez de, Türkiye'yi, askerî çözüme başvuruyor diye 
kınamaya başladılar; askerî çözümü bırak, siyasal çözüme bak diye sıkıştırmaya giriştiler. Siyasal 
çözümden kasıtları ise, Türkiye'yi federasyona zorlamak ve öylece, bölünme sürecine sokmaktı. 
"Federasyonu tartışalım" diye fetva vermeyi demokratlığın şanından sanan kimi devlet adamları
mız da, bu oyuna çanak tuttular. (DSP, ANAP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Oynanan oyunun, 'düşülen tuzağın farkına varılıp da "şu Çekiç Güç belası artık başımızdan git
sin" istekleri yaygınlaşınc'a da, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı müttefikleri
miz, gözdağı vermeye başladılar. Çekiç Güç uğruna, biz, sizin, Kuzey Irak'ı bombalamanıza, Ku
zey Irak'ta askerî harekâtta bulunmanıza göz yumuyoruz; ama, Çekiç Güç'ü Türkiye'den çıkarır
sanız, karşınızda bizi bulursunuz yollu tehditlere başvurdular. 

Oysa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'deki hedefi de, Irak'taki hedefi de, bölücü terör ör
gütü PKK idi. Öyleyse, Batılı müttefikler, neden, Silahlı Kuvvetlerimizin, kendi sınırlarımız için
deki harekâtına karşı çıkarken, Kuzey Irak'taki harekâtına göz yumuyorlardı; çünkü, içerideki as
kerî harekâta karşı çıkmakla, Türkiye'yi, siyasal çözüm adı altında, bölünme sürecine itelemiş olu
yorlardı; Kuzey Irak'taki askerî harekâtımıza göz yummakla da, bizi, kendi Ortadoğu politikaları
na büsbütün bağımlı kılmış, Kuzey Irak bataklığına büsbütün batırmış oluyorlardı. 
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Öte yandan, müttefiklerinin oyununa gelip, askerî harekâta ağırlık vermek zorunda kalınca, 

Türkiye'nin güvenlik harcamaları alabildiğine arttı. Irak'a karşı uygulanan ekonomik ambargonun 
Türkiye'ye getirdiği yüksek maliyete, askerî harcamalardaki artış da eklenince, ekonomimiz çök
me noktasına geldi. Ekonomimiz çöktükçe de, Batı'dan gelen baskılar arttı; Sevr'i diriltme heves
leri büsbütün kabardı ve Türkiye, giderek Avrupa'dan dışlanıp, Batı güdümünde, salt bir Ortadoğu 
ülkesi konumuna itelenmeye başladı. O arada, Hükümet, ikide bir "aman, Irak bölünmesin" diyor
du. Müttefiklerimiz de "merak etme, hiç böldürür müyüz" diyorlardı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla)- Oysa, Irak çoktan bölünmüştü ve bölünme rüzgârları Kuzey 
Irak'tan Türkiye'ye yönelmekteydi. Bu gerçeği, iktidar sözcülerinin hâlâ görmezden geldiklerini 
anlamak çok zordur. Hükümet, hem Irak'ın bölünmesinden kaygı duyuyor hem de Hükümet adına 
bir yetkili bakan, Meclisteki Çekiç Güç görüşmelerine iki gün kala, yani önceki gün verdiği demeç
te "bugün 36 ncı paralel üzerinde otorite boşluğu var; Çekiç Güç'ü kaldırırsak, bölge Irak'ın kont
rolüne girer" diyor. Böylece, Hükümet, hem bölücü terördeki tırmanışın Kuzey Irak'taki otorite 
boşluğundan kaynaklandığını biliyor hem de o boşluğun devamını istiyor. Kısacası, nereden bakıl
sa görülüyor ki, düştüğümüz tuzakta asılmak için, kendi sehpamızı kurup kendi ipimizi çekiyoruz. 

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı müttefiklerimiz, bir gözdağını da şöyle 
veriyorlar "Çekiç Güç'ü Türkiye'den çıkarırsanız, başka bir Ortadoğu ülkesine, hatta belki de Gü
ney Kıbrıs'a taşırız, Ortadoğu'da huzuru oradan sağlarız; ama, siz açıkta kalırsınız" diyorlar. 

Oysa, Ortadoğu'da -kendi anlayışına göre- huzuru sağlamak veya Iraklı Kürtleri korumak için 
Amerika Birleşik Devletlerinin, Çekiç Güç'e aslında hiç gereksinmesi yoktur. 

Bildiğim kadar, Çekiç Güç'te, Amerika Birleşik Devletlerinin sadece 1 500 kadar askeri var
dır ve toplam asker sayısı da 2 bini bulmamaktadır. Buna karşılık, Savunma Bakanı William 
Perry'nin 7 Aralık günü Washington' da açıkladığına göre, Amerika Birleşik Devletleri, şimdi, 
Körfez Bölgesinde, istediği an, 150 bin askeri harekete geçirebilecek durumdadır; yani, Çekiç 
Güç'tekinin tam 100 katı Amerikan askeri, Ortadoğu'da hazır ve nazırdır. Ayrıca, 70 Amerikan sa
vaş uçağıyla, Kuveyt'teki Tank ve Mekanize Piyade Tugayının tüm araç ve gereçleri de, her an ha
rekete hazırdır. Ortadoğu'ya böylesine büyük yığınak yapmış olan Amerika Birleşik Devletlerinin, 
bölgede, güvenliği sağlamak için -o arada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kara-
yalçın'ın dünkü ifadesiyle, yeni Halcpçeleri önlemek için- 2 bin kişilik Çekiç Güç'e muhtaç oldu
ğuna inanmak, aşırı safdillik olmaz mı? 

Gerçek şu ki; Çekiç Güç, Amerika'ya, Ortadoğu'yu veya Iraklı Kürtleri korumak için değil, 
bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için de değil, sedece, Türkiye'yi mıhlamak için gereklidir. 
Türkiye, Kuzey Irak'ta düşürüldüğü tuzaktan bir an önce kendini kurtarmalıdır; Amerikan rotasın
da göz göre göre intihara sürüklenmek yerine, Irak ve Ortadoğu politikasını, kimseye zarar verme
den kendi başına belirlemelidir. Bunun bir adımı da, Çekiç Güç'ü topraklarımızdan uzaklaştırmak 
olmalıdır; fakat, Hükümetin öyle bir ulusal politika üretmeyi düşünemeyecek kadar teslimiyet içe
risinde olduğu anlaşılıyor; bugünkü görüşmeler de bunu gösterdi. Hükümet serbest bıraksa, inanı
yorum ki, koalisyonu oluşturan partilerin milletvekillerinin de büyük çoğunluğu, Çekiç Güç oyu
nuna son verme eğilimindedir; fakat, İktidar Grupları, bu kez de, Hükümetten gelen yoğun istek 
karşısında, yüreklerine taş basarak, Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasına yine katkıda bulunacak
lardır. O takdirde, dileğim şu olacaktır: Hiç değilse, bu son olsun ve önümüzdeki aylar, Türkiye'yi, 
Çekiç Güç bağımlılığından kurtarmanın, bölgesel ilişkilerinde aşırı Amerikan güdümünden kurtar
manın, Irak'ı bölünmüşlükten kurtarmanın ve Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla tüm Kuzey Irak halkı
nı, gerçek huzura kavuşturmanın sağlıklı bir yöntemini oluşturmakla değerlendirsin. 
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Dört yıldır körü körüne sürdürülen intihar politikası için, Demokratik Sol Partiden oy ve des

tek beklenmemelidir. Bu politikaya daha baştan karşı çıkarken ne kadar haklı olduğumuz, artık bel
lidir; fakat, eğer Hükümet, Çekiç Güç ve Irak'la ilişkiler sorununa gerçekçi ve onurlu bir çözüm 
arayışına girerse ve Meclisteki partilerden de bu ulusal sorun konusunda görüş isterse; Demokra
tik Sol Parti, öyle bir arayışa, somut katkıda bulunmayı görev bilecektir. Demokratik Sol Parti, bu
na, şimdiden, kendi çözüm önerileriyle hazırlıklıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP, ANAP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

Şahsı adına, ikinci sırada, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çokuluslu Güç'ün görev 

süresinin, 31.12.1994 tarihinden itibaren 6 ay daha uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi üze
rinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Bir dakika Sayın Şener.. 

Sayın milletvekili arkadaşlarımdan, yerlerine oturmalarını istirham ediyorum. 
Devam edin Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Türkiye Büyük Millet Meclisine, dört yıldır, Çekiç 
Güç'ün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili tezkereler gelmektedir. Doğru Yol Partisi-Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Koalisyon Hükümeti ise, altıncı kez, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılma
sıyla ilgili tezkereyi, Meclise sunmuş bulunmaktadır. Bu tezkereler neyin ifadesidir, özellikle şıi 
andaki İktidar açısından bunun anlamı nedir; her şeyden önce, bu, açık ve seçik olarak şunun ifa
desidir: Koalisyonu oluşturan partiler, sözü, vaadi vatandaşlara vermişlerdir; oyu, yetkiyi vatandaş
lardan almışlardır; ancak, hizmeti ve hesabı bir avuç malum holdinge, IMF'ye, Dünya Bankasına, 
Washington'a vermektedirler. Bunun başka bir anlamı yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

İlk kez 1991 yılında, Anavatan Hükümetince Çekiç Güç, Türkiye'de konuşlandırıldığında, şu 
an İktidarda bulunan Doğru Yol Partisi ve SHP, yeri göğü inletmişlerdi; bu konuyu, seçim mey
danlarında sürekli olarak işlemişlerdi, "Çekiç Güç'e hayır" diyerek oy almışlardı. Oy aldılar, yet
ki aldılar, iktidar oldular; ancak, üç yıllık iktidarları döneminde altıncı kez, Çekiç Güç'ün görev sü
resinin uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresiyle yine Yüce Meclisin huzuruna gelmiş bulunu
yorlar. 

Bununla, millete verdikleri sözleri mi yerine getiriyorlar; halk bunu mu istiyor; yoksa, bunu 
isteyen, bu partilere oy verenler değil de, bu partilerin sürekli hesap vermeye alıştıkları Amerika 
Birleşik Devletleri midir? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun tespit edilmesi lazım
dır ve İktidarı oluşturan siyasî partilerde yer alan bütün milletvekili arkadaşlarımızın da, tekrar ve 
tekrar bu noktayı değerlendirmesi, üzerinde düşünmesi gerekmektedir. 

Bu, doğrudan doğruya Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin çelişkisidir; ama, 
umarım, bu partilerde yer alan milletvekilleri, bu çelişkiyi bu kez yaşamayacaklardır. (RP sırala
rından alkışlar) 

Çelişki, sadece muhalefetteyken söylenen sözler ile iktidar olduktan sonra ortaya konulan po
litikalar arasındaki çelişki değildir. Aynı şekilde, Başbakanlık tezkeresindeki şu kısa metni dikkat
lice okuduğumuzda da, çelişkileri hemen tespit etmemiz mümkündür. Başbakanlık tezkeresinde ne 
deniliyor: "Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak amacıyla Çokuluslu Güç'ün görev sü
resinin uzatılmasına" ifadesi yer almaktadır. Bu Mecliste bulunan hiçbir arkadaşımın, Çekiç 
Güç'ün görev süresini uzatmak suretiyle, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunduğuna inandığına, 
ben inanmıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

- 1 3 9 -



T.B.M.M. B : 6 3 28.12:1994. 0 : 1 
Bu güç, bir Birleşmiş Milletler gücü de değildir; bu güçte, Amerika Birleşik Devletleri, İngil

tere ve Fransa vardır. Amacı nedir; Türkiye'nin, kendi topraklarında, İncirlik'te konuşlandırdığı bu 
güçten beklediği bir şey mi vardır; hiçbir şey yoktur. Bu güç, doğrudan doğruya, Amerika Birleşik 
Devletlerinin, Ortadoğu ile ilgili hesaplarının tahakkuku için gelmiştir ve Türkiye'ye yerleşmiştir. 
Türkiye'de yerleştirilen böylesine bir gücün, Türkiye açısından hangi faydasının, menfaatinin ol
duğunu düşünmek de, hepimizin üzerine düşen bir görevdir, bir vazifedir. 

Sayın Başbakan, dün Grupta yapmış olduğu konuşmasında, PKK ile mücadelede zerre kadar 
menfaati varsa, bu gücün görev süresinin uzatılması gerektiğinden bahsetmiştir; bu, başlıbaşına bir 
çelişkiden ibarettir, başlıbaşına bir tutarsızlığın ifadesidir. Şu ana kadar, Çekiç Güç'ün, PKK ile 
mücadele konusunda, Türkiye'ye destek olmak değil, sürekli PKK'ya destek olduğunu bilmeyen 
kimse kalmamıştır. (RP sıralarından alkışlar) Bu gidişle, Hükümet, PKK ile mücadeleyi, neredey
se, tamamıyla Çekiç Güç'e havale edecek vaziyete gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, konunun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Çekiç Güç'ün 
oluşturduğu otorite boşluğu içerisinde, PKK'nın nasıl güç elde ettiğini ve bölgede terör estirdiğini 
bilmeyen hiç kimse yok iken, Sayın Başbakanın bu ifadeleri, gerçekten, tamamıyla anlamsızdır. 
Bölgede, NGO denilen gönüllü kuruluşlarla -yüzlerce ajan, misyoner, casus kuruluşlarıyla- faali
yetlerin oluştuğu, bölgenin kaynadığı bir ortamda, gerçekten, Çekiç Güç'ün tartışıldığı bu ortam
da, bölgenin içinde bulunduğu durumun, tekrar, sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. 

Bu güç, doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletlerinin gücüdür. Bu güç, Amerika Birleşik 
Devletlerinin kendi stratejik hesaplarına yönelik olarak bölgeye yerleşmiş olan bir güçtür. Ameri
ka Birleşik Devletleri, kendisi açısından, Ortadoğu'yu, önemli bir stratejik alan olarak görmekte
dir; Ortadoğu petrolleriyle ilgili hesapları vardır; İsrail'in güvenliğiyle ilgili hesapları vardır; tüm 
bu hesaplarını tahakkuk ettirebilmek ve gerçekleştirebilmek için gelmiştir ve Türkiye'ye yerleşme 
iradesini ortaya koymuştur; ama, burada asıl üzücü olan konu, böylesine bir ortamda, Türkiye'nin, 
kendi menfaati arını bir tarafa bırakarak, Washington'un talepleri doğrultusunda, dört yıldır, her se
ferinde, bu Güç'ün görev süresini uzatmasıdır. 

Sürekli olarak, Kuzey Irak'taki insanların can güvenliğiyle birlikte Çekiç Güç'ün zikredilme
si, gerçekten, fevkalade yanlıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, nerede ve ne zaman, bizim 
insanlarımızın insan haklarını hatırlamışlardır; Filistin'de, Azerbaycan'da, Çeçenistan'da, Bosna-
Hersek'te, bu Batılı güçler, insan haklarını hiçbir zaman hatırlamamalardır. 

Burada sürekli olarak tekrar edildi, Halepçe katliamından bahsedildi; ama, Batı, Halepçe kat
liamının yaşandığı günlerde Saddam'ın arkasında olduğu için, hiçbir Batılı kuruluş ve devlet, Ha
lepçe katliamını kınamamıştır bile. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

O yıllarda, Halepçe katliamını en sert şekilde kınayan Batılı kuruluşlar, hayvan haklarını ko
ruma dernekleridir, "o katliam sırasında şu kadar hayvan öldü" diye; ama, 5 bin masum insanın kat
ledilişi karşısında, hiçbir Batılı ülke, olayı kınamamıştır. 

Eğer, Çekiç Güç, gerekli bir güçse, insan haklarının ihlal edildiği, soykırım olaylarının yaşan
dığı, katliamların yaşandığı bölgelerde niçin böyle bir güç yoktur; Bosna-Hersek'te niçin yok; çün
kü, orada petrol yok; ama, bölgede Amerika'nın çıkarlarını tesis edebilmek amacıyla Çekiç Güç 
gelebiliyor ve yerleşme talebini, Meclisimize kadar intikal ettirebiliyor. 

Bu Çekiç Güç'ün dört yıldır Kuzey Irak'ta neyi çözmüş olduğunu açıklamak lazım: Hiçbir so
runu çözmemiştir. Kuzey Irak sorununu çözmemiştir. Aksine, bu bölgedeki sorunları ağırlaştırmış-
tır, çözümsüzleştirmiştir. Bunun değerlendirilmesi lazımdır. 

Olay, Türkiye'nin ihtiyaçları açısından gerekli değildir dedim; ama, Amerika Birleşik Devlet
lerinin ihtiyaçları açısından gerçekten, bu Güç'ün Türkiye'ye yerleşmesi gerekmektedir. 
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Bazen, sayın üyeler "eğer biz, bu Güç'ü Türkiye'den gönderirsek, gider, Türkiye dışında bir 

yere yerleşir" diyor. Hayır; Türkiye dışında hiçbir yere yerleşemez; çünkü, Amerika, altyapı mas
raflarını, yatırım masraflarını dahi göze almıyor, hazır İncirlik Üssü varken, gelip Türkiye'den ta
lep ediyor ve masrafsız bir şekilde, asgarî maliyetle Türkiye'ye yerleşmeyi tercih ediyor. Bu tutum, 
bu davranış, üç yıldır İktidarın sürekli olarak Çekiç Güç'ün görev süresini uzatmaya çalışması ve 
bu Meclisten geçirmesi, aynı zamanda dış politika konusunda bu Hükümetin nasıl bir teslimiyetçi- . 
lik içerisinde olduğunun da açık kanıtıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Lütfen, tamamlayın efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Hükümet, Çekiç Güç'ün görev süresini üç yıldır uzat

maktadır; ama, yine bu Hükümet döneminde, Amerika Birleşik Devletleri, yardımlarını, ilk kez, 
koşula, şarta bağlamıştır. Bu, Türkiye için fevkalade onur kırıcı bir davranış olmuştur; ama, Çekiç 
Güç'ün görev süresini uzatırken dahi, hiçbir pazarlık gücüne sahip olmadığı, olayların akışından 
anlaşılmaktadır. 

Yunanistan, hiçbir pazarlık yapılmadan, NATO'ya alınmıştır. Bu olaydan duyduğumuz rahat
sızlığı zaman zaman dile getirmekteyiz. 

Bu Hükümet, Ermenistan'ı tanırken, Ermenistan'ın Türkiye'ye yönelik olarak ortaya koyduğu 
toprak taleplerini ve soykırım iddialarını geri alma şartını bile önkoşul olarak ortaya koymamıştır. 
Sadece bir teslimiyetçilik ve Batının talimatları doğrultusunda icrai faaliyette bulunmak, bu mev
cut iktidarın sürekli bir âdeti, huyu, alışkanlığı haline dönüşmüştür. 

Tezkerede, Bakanlar Kuruluna birtakım yetkiler verilmektedir. Bu yetkilere baktığımız za
man, Hükümetin, bu yetkileri hiçbir zaman kullanamayacağını, kullanabilecek gücü olmadığını, 
burada bulunan bütün arkadaşlarımın takdir edeceğine inanıyorum. Bakın, deniliyor ki, güce bağlı 
yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin, ülkemizde tabi olacakları statünün tayini konusunda 
Bakanlar Kuruluna yetki veriyoruz. Değerli arkadaşlar, bu yetkiyi, bu Bakanlar Kurulu, bu Kabine 
kullanabilecek midir? 

Aynı şekilde, gücün amacına uygun biçimde kullanılmasına ilişkin kararları almaya da, bu Hü
kümet yetkili kılınmaktadır. Böylesine bir yetkiyi, kullanabilecek bir gücü var mıdır? Bunu size so
ruyorum. 

Diğer taraftan, her altı ayda bir, birtakım yetkilerle, Çekiç Güç'ün görev süresi uzatılıyor. Yet
kileri alan Hükümetin, altı ay sonra, yeni bir tezkereyle Meclise geldiğinde, bu aldığı yetkileri na
sıl kullandığına dair, hiçbir açıklamayı bu kürsüden dinlemediniz. O halde diyoruz ki, bu Hüküme
te, bu DYP-SHP Koalisyonuna, şu ana kadarki uygulamaların ışığı altında, kullanamayacağı ve al
tı ay sonra, bize açıklama yapmayacağı yetkileri vermeyelim diyor ve hepinize saygılar sunuyo
rum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup, onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Körfez savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yönelen ve 

sınırlarımızın fiziki güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal düze
nimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, 
Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani olmak, Kuzey 
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Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluş
larınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı da gözönünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 17/1/1991 tarih ve 126 sayılı Kararına dayanılarak başlatılan "Provide Comfort II" huzur hare
kâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 31 Aralık 1994 tari
hinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı 
kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu 
gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bUtün kararları almaya ve gerektiğinde ha
rekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine gö
re izin verilmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, oylama işlemine geçmeden önce, Yüce Meclisin bilgisine 
sunmak istediğim, Başkanlık Divanına yapılmış bir müracaat var. Sayın Turhan Tayan, Sayın Nev
zat Ercan, Sayın İsmail Karakuyu, Sayın Esat Canan, Sayın Ziya Halis, Sayın İhsan Saraçlar, Sa
yın Nurhan Tekinel ve Sayın Sabri Yavuz, Divana şöyle bir müracaatta bulundular: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi
nin "altı ay süreyle uzatılmasına" şeklindeki ibaresinden sonra gelmek üzere "ve gerektiğinde altı 
ay daha uzatılmaya..." (ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar "Ooo!" sesleri) 

Bir dakika efendim... Bir dakika... 
"...ibaresi eklenmek suretiyle kabul edilmesini arz ve teklif ederiz" demektedirler. (ANAP ve 

RP sıralarından gürültüler) 

Efendim, Başkanlığın sunuşunu bir dinleyin, ondan sonra... Lütfen, benim konuşmamı bir din
leyin. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç'ün bundan önceki görüşmeleri sırasında, Bakanlar Kurulu
nun, Başbakanlık tezkeresi olarak teklif ettiği sürenin daha kısaltılması veya değiştirilmesi yönün
de bu tür önergeler gelmiş ve işleme konulmuştu, bunlan işleme almıştık; ama, şimdi, bu önerge 
yeni bir tezkere mahiyetindedir ve Hükümetin Meclisten böyle bir talebi olmamıştır. 

Ayrıca, bu talep, şu anda Meclisin olan yetkiyi, bir dolaylı yolla Hükümete devretmek mana
sına gelir. Bu nedenle, bu önergeyi işleme almıyorum. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) [ 

A TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Önerge hakkında görüşme açmadım, kimseye de bu hususta söz vermiyorum. 

(ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, oylamayla ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Müzakere konusu Çekiç Güç oylamasının açık oylama suretiyle yapılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Abdüllatif Şener Yasin Hatiboğlu Fethullah Erbaş Ali Oğuz 
Sivas Çorum Van İstanbul 
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Ahmet Arıkan Hüseyin Erdal Kemalettin Göktaş Bahaddin Elçi 

Sivas Yozgat Trabzon Bayburt 
İbrahim Halil Çelik Zeki Ünal Mustafa Baş Şaban Bayrak 

Şanlıurfa Karaman İstanbul Kayseri 

Abit Kıvrak Mustafa Ünaldı Ahmet Derin Ahmet Cemil Tunç 
Konya Konya Kütahya Elazığ 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, Sayın Başkan... (ANAP ve RP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar "otur" sesleri) 

BAŞKAN- Şu işlemi bir tamamlayayım efendim. 

Şimdi, önergedeki imza sahiplerini arayacağım: ' . , • 

Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Burada. 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 

Sayın Ali Oğuz?.. Burada. -

Sayın Ahmet Arıkan?.. Burada. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkanım... 
BAŞKAN-Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 

Sayın Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Sayın Bahaddin Elçi?.. Burada. 
Sayın İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Sayın Zeki Ünal?.. Burada. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Mustafa Baş?.. Burada. 
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada. 

Sayın Abit Kıvrak?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 

Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN- Ne konuda efendim?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Görüşmekte olduğumuz... 
BAŞKAN- Müracaatınız konusunda mı?.. 
TURHAN TAYAN(Bursa)- Müsaade edin efendim, bir partinin grup başkanvekili olarak... 

BAŞKAN- Müracaatınız konusunda mı söz istiyorsunuz? 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Evet. 
BAŞKAN- Onu izah ettim; bu önergeyi Birleşik İçtüzük hükümleri gereğince görüşmeye aç

madığımı ifade ettim ve zabıtlara geçirdim. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Böyle bir yetkiniz yok. 
BAŞKAN- Var efendim. Şikâyetinizi Başkanlık Divanına yaparsınız. 
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TURHAN TAYAN (Bursa)-Müsaade edin... (Gürültüler) 
BAŞKAN- Sayın Tayan, şikâyetinizi Başkanlık Divanına yaparsınız efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Önerge hakkında, işleme konulup konulmaması hususunda söz 

istiyorum. 
BAŞKAN- Böyle bir hakkınız yok. Bunun olmadığını, Birleşik İçtüzük hükümleri gereğince, 

önergeyi işleme koymayacağımı zabıtlara geçirdim efendim. 
Lütfen, yerinize buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Hayır Sayın Başkan, mümkün değil... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Sayın Başkan, arkadaş, konuyu bilmiyor... , 
BAŞKAN-Siz oturun efendim, ben hallederim. 
Teşekkür ederim. (Gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... Bu istikamette verilmiş 

önergeler var efendim... Müsaade edin... 
BAŞKAN-Sayın Tayan, lütfen yerinize buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Müsaade buyurun efendim, açıklayayım... Örnekleri var efen

dim... 
BAŞKAN- Efendim müsaade ettim... Bu önergeyi, Birleşik İçtüzük hükümleri içerisinde gö

rüşmeye açmadığımı, bu önergeyle ilgili söz vermeyeceğimi de ifade ettim. Bunu, zabıtlara geçir
dim. Eğer, hâlâ şikâyetiniz devam ediyorsa, kararımla ilgili, Başkanlık Divanına müraacat edebi
lirsiniz. 

Lütfen, buyurun efendim... 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Efendim, örnekleri var. 
BAŞKAN-Sayın Tayan, örneklerinin ne olduğunu da söyledim... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan... Örnekleri var... (ANAP ve RP sıralarından sıra 

kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN- Bu örneklerin ne olduğunu da söyledim. Buyurun efendim yerinize... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Böyle bir yetkiniz yok... Bu konuda örnekler var. (Gürültüler) 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, açık oylamanın şekli hakkında... (Gürültüler) 
Lütfen... Lütfen... 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN- Oylamaya geçtim e f e n d i m . . . ' . . " . 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Haksizlik yapıyorsunuz Sayın Başkanım... -
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN- Oylamadan sonra; söz veririm efendim. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, oy pusulasını, kürsüye konulacak oy kutusu

na atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Edilmemiştir, 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak, kabul, ret veya çekinser 
şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 
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Açık oylama, oy kutusunun, sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır. 

Açık oylamaya, önerge sahiplerinden başlansın ve oy kupaları, sıralar arasında dolaştırılsın 
efendim. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, oylamanın sonucunu arz ediyorum. 
Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 31 Aralık 1994 tarihinden itiba

ren 6 ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresinin yapılan oylamasında; 

Oylamaya katılan üye sayısı: 359 

Kabul: 196 
Ret: 160. 
Geçersiz: 4 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Size söz vereceğim. 

Sayın Tayan, size saat 20.00'de söz vererek toplantıyı açacağım. 
Alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.52 

: © • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

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

.. . ' _ . £ ) . • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, 
gündem dışı konuşmasında, kendisince söylenmemiş sözlerin söylenmiş gibi gösterildiği ve Çekiç 
Güç'ün görev süresinin uzatımıyla ilgili görüşmelerde Başkanlığın tutumuna ilişkin konuşması ve 
Başkanlığın açıklaması 

BAŞKAN- Sayın Tayan; iki konuda söz talebiniz var: Birincisi, birleşimin açıldığı sırada bir 
sayın üyenin gündem dışı yapmış olduğu konuşmada size atfen söylediği cümlelerde sizin söyle
mediğiniz şeklinde bir ifade kullandığı iddiasıyla 70 inci maddeye göre söz talebiniz var; ikincisi, 
benim tutumumla ilgili söz talebiniz var. Her iki söz hakkınızı bir arada mı kullanacaksınız? 

TURHAN TAYAN (Bursa)-İkisini birden kullanacağım efendim. 

BAŞKAN- İkisini birden kullanmak üzere; buyurun efendim. 

Her iki konuda da size söz veriyorum. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, gündem dışı konuş

malar sırasında Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller, benden bahisle, "Doğru Yol 
Partisi Grup Başkanvekili Sayan Turhan Tayan'ın, beni yalanlamış olması" diye bir ifade kullan
mıştır. 

Ben, Sayın Ökkeş Şendiller'le ilgili ne söylediğimi zabıttan okuyorum "Doğru Yol Partisinin 
Grup Başkanvekili olarak yerimden itirazda bulundum, zira bu iddia daha önce Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Şendiller tarafından burada bir nezaket çerçevesi içerisinde ortaya konulmuş..." 
ve devam etmiş... Yani, ben, Ökkeş Şendiller ne "yalancılık yaptı" ne "doğruculuk yaptı" diye bir 
ifade kullanmadım. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. 

TURHAN TAYAN (Devamla)-Müsaade edin efendim. 

BAŞKAN- Sayın Şendiller, lütfen müdahalede bulunmayın. 
TURHAN TAYAN (Devamla)- Söylediğim, bu iddianın, sizin tarafınızdan, bir nezaket çerçe

vesinde ortaya atıldığı idi. Daha sonra da, konuyla ilgili olarak, Sayın Devlet Bakanının söz aldı
ğını ve bu anlamda, bu beyanı tekzip ettiğini ifade ettim. 

Ben, yine, bu gündem dışı konuşmadan bir ifade okuyayım: "ben, Sayın Başbakanın böyle bir 
beyanda bulunduğuna ihtimal vermiyorum" Bu ifade, zabıtta, Sayın Şendiller'in konuşmasından 
alınmış bir bölümdür. 

Şimdi, değerli arkadaşımın, yine "değerli milletvekilleri, gerek Sayın Turhan Tayan'ın, açık
lamasında, bizi basından derleme ve dedikodu yapmakla suçlaması..." ifadesi bugünkü konuşma
sında... Yine tekrar ediyorum; ben "Sayın Şendiller basından derledi topladı, dedikodu yaptı" de
medim, ifadem açık seçiktir "bir nezaket çerçevesinde bu iddia ortaya konulmuştur" dedim ve... 
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ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sizin yerinizden sarf ettiğiniz ifadeyle ilgili. 

TURHAN TAYAN (Devamla)- ...hemen ardından, Sayın Bakanın da bu konuda açıklama 
yaptığını ve bu istikametteki iddiaları reddettiğini, kabul etmediğini, tekzip tarzında değerlendire
rek ifade ettim. Bunu böylece ifade ettikten sonra, Sayın Başkanın tutumu hakkında, üç beş cüm
leyle ifadede bulunmak istiyorum. 

HASAN ÇAKIR (Antalya)-Başkanın tutumu iyidir, biz memnunuz. 
BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyelim. 

TURHAN TAYAN (Devamla)-Şimdi, bu konuyla ilgili olarak İçtüzüğün 70 inci maddesine 
göre söz istedim. Çünkü, bu açık ifade, buradan, televizyon kameralarının önünde kamuoyuna kar
şı yapıldı. Bu hakkımı kullanmak için söz istediğimde "Zabıtları tetkik edeceğim, gerekirse söz ve
receğim" tarzındaki Sayın Başkanın yaklaşımı üzerine bekledim. 

Bu bekleyişim sırasında, Hükümetin, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatımıyla ilgili tezkere
sinin müzakereleri bitmiş, oylamaya geçileceği sırada, ben ve arkadaşlarım, tezkerenin muhteviya
tında değişiklik öngören önerimizin okunmasını ve konunun, en azından Genel Kurula duyurulma
sını bekledik. Sayın Başkan ise, önergemizden sadece mealen bahsetti ve işleme koyamayacağını 
ifade etti. 

Bu ifadesi sırasında da "Ayrıca bu talep, şu anda Meclisin olan yetkiyi, Hükümete bir dolaylı 
yolla devretmek manasına gelir. Bu nedenle, bu önergeyi işleme almıyorum" dedi. 

Bir defa, Sayın Başkanın böyle bir değerlenme yapma yetkisi yoktur. Sayın Başkan burada 
maksatlı yaklaşmıştır. Bakınız... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-O senin fikrin. 

TURHAN TAYAN (Devamla)- Canım, sabret de bir dinle yani; gayet tabiî ki benim fikrim 
olacak, herhalde senin fikrin değil. 

BAŞKAN- Sayın Tayan, siz devam edin efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bir şey demedi... Sen, Başkana laf atarken bir şey ol

muyordu... 
BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, müdahale etmeyin efendim. 

Sayın Özsoy, sizden de rica ediyorum... 

Siz devam edin Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Devamla)- Şimdi, Meclisin yetkisini kullanan 126 sayılı Bakanlar Kuru

lu kararının altında o zamanın İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin imzası yardır; yani, o gün Mec
lisin yetkisine tecavüz olmuyor da, sadece konuyla ilgili bir önergemizin okunması, Genel Kuru
lun bilgisine sunulması mı, Meclisin yetkisine tecavüz oluyor? 

Bakınız, bu tezkerenin görüşülmesiyle ilgili, -26.6.1992, karar numarası 180- önerge verilmiş 
"Irak toprak bütünlüğünü mutlaka korumak" ibaresinin ilave edilmesi; önbrge görüşülmüş kabul 
görmüş ve "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı kararına dayanılarak" 
ibaresinin ilave edilmesi, kabul görmüş. "Görev süresinin iki ay uzatılması" ile ilgili önerge, red
dedilmiş. Bir başka önerge "Çekiç Gücün görev süresinin" ibaresinden sonra -dikkatinizi çekiyo
rum- antlaşma yapılmasıyla ilgili bir kararı kapsayan bir metnin ilave edilmesi. 

Değerli arkadaşlarım, bir önerge veriliyor. Bu önergede yeni bir antlaşma -anlaşma değil- ya
pılmasıyla ilgili öneride bulunuluyor; reddediliyor. Bu önerileri, burada, size teker teker anlatma
ya devam edebilirim. 
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Şu önerge okunmalıydı. Bu önerge okunduktan sonra, Sayın Başkan, bu önergeyi, şu İçtüzü

ğün -hangi içtüzük maddesiyse- veya Anayasanın şu maddesine dayanarak işleme koymuyorum di
yebilirdi. Bu önerge okunmadı; bu önerge, Genel Kurulun bilgisine sunulmadı. Söz istedik, yeri
mizden konuşmamıza bile müsaade edilmedi; Başkanın tutumu hakkında söz istedik, yine söz ve
rilmedi... -

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Şimdi serbest serbest konuşuyorsun, daha ne istiyorsun; ra
hat rahat konuş. 

TURHAN TAYAN (Devamla)- ...ve de Başkan birleşime ara veriyor, kapanma saati 18.52; te
levizyon yayını kesildikten sonra bendenize söz veriyor. 

Tebrik ediyorum sizi Sayın Başkan; maksadınıza nail oldunuz. 
BAŞKAN- Sayın Tayan, tebrikiniz için teşekkür ederim. 
TURHAN TAYAN (Devamla)-Ama, değmezdi... 

Bu kararınıza karşı Başkanlık Divanına itirazda bulunacağım. Dikkatinizi çekiyorum: Bu yap
tığınızla, hukuku çiğnediniz, İçtüzüğü çiğnediniz ve ben Grup Başkanv ekili olarak şuraya kadar 
geldim, istirham ettim, rica ettim, siz, -her zamanki halinizle- ilkokul öğrencisini azarlar gibi bir ta
vır takındınız, hiç saygımı bozmadım, DYP Grubunun bir tek milletvekili de kalkıp, şuraya gelip 
size karşı bir tavır koymadı; bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten büyük bir haksızlığı, büyük bir kanunsuzluğu uygulamaya ko
yan Sayın Başkan, televizyonlar kapandıktan sonra, bize görüşlerimizi ifade etmek imkânı verdi, 
lütfettiler; ancak, tekrar söylüyorum, bu yapılan işlem yanlıştır, İçtüzüğün ihlalidir, hiçbir hukukî 
dayanağı yoktur. Bu tutumundan dolayı Sayın Başkanın bu davranışını kınıyorum, esefle karşıla
dığımı, üzüntü ile karşıladığımı ifade ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Tayan. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Tayan'ı dikkatle ve sabırla dinledim. Şimdi, kendi konuşmaların
dan alıntılar alarak -bir müzakereye, münakaşaya zemin açmak için değil, zabıtlara geçmesi bakı
mından- bazı ifadelerde bulunacağım. 

Sayın Tayan'ın da ve hepinizin yakından bildiği gibi Başkan, İçtüzük hükümleri içinde bir 
üyeye -70 inci maddeden söz talebi olduğunda- birleşimin herhangi bir anında söz vermekte ser
besttir. Bu Başkanın takdiridir ve Sayın Tayan daha sözlerinin başında, Sayın Şendiller'in konuş
masıyla ilgili olarak 70 inci maddeye göre söz istediğini ve benim bunu geciktirdiğimi ifadeyle baş
ladı.. -

TURHAN TAYAN (Bursa)-Tutumunuz hakkında söz vermeniz lazımdı. 

BAŞKAN- Sayın Tayan, daha oradayım, ikinci kısma gelmedim... Siz sabırla beni dinleyin 
Sayın Tayan, ben size hiç müdahale etmeden... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Tutumunuz hakkında söz istemiştim Sayın Başkan; söz hakkı ta
nımadınız. 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... Lütfen... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Yalan söylüyorsun, tutumunuz hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN- Bir dakika efendim... Lütfen... Sayın Tayan, lütfen sakin olun... 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Yalan söylüyorsun: 

BAŞKAN-Lütfen sakin olun... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Yalan söylüyorsun, bir Başkana yakışmaz. 
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BAŞKAN- Lütfen sakin olun... Sakin olun efendim... Bakın ben sizi sakin olarak dinledim. 

Lütfen... (DYP ve ANAP sıralarından karşılıklı konuşmalar) ' 

KADRÎ GÜÇLÜ (Bursa)- Yahu, Sayın Tayan, Başkanla konuşuyor; siz ne karışıyorsunuz? 

BAŞKAN-Sayın Güçlü, istirham ediyorum... 

Efendim, lütfen, sayın milletvekilleri... 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)- Sayın Grup Başkanvekilimize laf atıyorlar. 

BAŞKAN-Sayın Güçlü... Sayın Güçlü... 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)- Ben de buradan konuşurum efendim. 

BAŞKAN- Haklısınız Sayın Güçlü, arkadaşlarımı ikaz ediyorum. Lütfen... 

Sayın milletvekilleri, lütfen, konuşmamı bitereyim. 

Sayın Tayan'ın bir itirazı olursa, yine alacağım. Lütfen... 
Ve ondan sonraki cümlelerinde Sayın Tayan'ın biraz önce şu ifadesi var: "Müzakere bitmiş, 

oylamaya geçileceği sırasında" diye. 

Sayın Tayan, sizin lehinize düzeltme yapmak istiyorum. 
Bir müzarekere bitip, oylamaya geçileceği sırada önerge gelirse, Başkanlık Divanı, onu zaten 

işleme koymaz. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Teessüf ederim size... Elimizde zabıtlar var... 
BAŞKAN- Efendim, ben, sizin lehinize düzeltme yapacağım; bir dinleyin... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Hayır, oylama sırasında gelmedi; daha önce... 

BAŞKAN- Sayın Tayan, ben, sizin lehinize düzeltme yapacağım, diyorum. Bakın, dinleme ta
hammülünüz dahi yok. Ben sizin lehinize düzeltme yapacağım. Biraz önceki konuşmanızda bu ifa
deyi kullandınız: "Müzakere bitmiş; oylamaya geçileceği sırada önerge gönderdik" diyorsunuz. 
Hayır, düzeltiyorum; Sayın Tayan önergesini müzakere bitmeden gönderdi. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Gayet tabiî... 
BAŞKAN- Ee, gördünüz mü?.. Niye itiraz ediyorsunuz?.. Ben.sizin lehinize düzeltme yapa

cağım diye başlıyorum da... Dinleseniz anlaşabileceğiz; lütfen, sakin olun. 
İlaveniz var, düzeltiyorum burada. Sayın Tayan önergesini müzakere bitmeden gönderdi. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- Müzâkerenin sonunda gönderdi... 

BAŞKAN- Evet, müzakerenin sonunda gönderdi. Sayın Refah Partisi Grup Başkanvekilinin, 
şahsı adına yaptığı konuşmanın bitmesine 3 dakika vardı; önerge, o sırada geldi. 

Şimdi, Sayın Tayan'ın biraz önceki konuşmasında bir ifadesi daha var. Diyor ki Sayın Tayan 
"Başkan, önergemizi okutmadı, mealen bilgi verdi." 

Sayın milletvekilleri, önergenin, önerge kısmını bizzat, kendim okudum. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-Doğru... 
BAŞKAN- Zabıtlarda var; açar kontrol edersiniz; gerekçesini okumadım. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-Doğru. 
BAŞKAN-Neden okumadım gerekçesini .. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Gerek yok. 
BAŞKAN- ...işleme koymayacağım için; ama, Sayın Tayan ve arkadaşlarının imzaladığı öner

geyi harfi harfine okudum. 
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M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-İmzalar dahil. 
BAŞKAN- İmzalar dahil, harfi harfine okudum. 
Yine, devam ediyorum: Sayın Tayan, biraz önce, beni kınamak için yaptığı konuşmasında ay

nen "yetki devretmek manasına gelir, bu nedenle işleme koymuyorum dedi Sayın Başkan" ifadesi
ni kullandı. Bu cümlem var; ama, bu cümlenin yanında başka şey var. Gerekçe, sadece bu cümle 
değil; bir gerekçem daha var. Diyorum ki... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-O bile yeter. 

BAŞKAN- Efendim, o bile yeter; ama, başka şey söylüyorum... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-İşine gelen tarafı alıyor. 

BAŞKAN- Bir dakika, Sayın Hatinoğlu... Müdahale etmeyin... 

Sayın milletvekilleri, bakın, Meclisin itibarı bu konuda çok önemli; bir şey daha söylüyorum, 
sadece "yetki devretmek manasına gelir" ifadesini kullanmıyorum; başka bir ifadem daha var ora
da: "Önergenin bu şekilde verilmesi, usule uygun değil; niye; biz, biraz önce, Hükümetin önerge
sini burada müzakere ettik; Hükümetin böyle bir teklifi yok" diyorum; yani, müzakereye esas olan 
konunun, Mecliste milletvekillerinin önüne getirilen konunun, Hükümetin teklifi olduğunu söylü
yorum. Hükümetten böyle bir şey gelse Sayın Başbakanın imzasıyla, ben onu burada işleme almak 
zorundayım, alırdım; ama, Hükümetten böyle bir şey gelmiyor ve Hükümetin istemediği bir yetki
yi, biz, milletvekilleri olarak burada talep ediyoruz; oylayacağız, belki, kabul edilecek; Hükümete 
diyeceğiz ki, al kullan. Belki, Hükümet istemiyor ve böyle bir konuyu müzakere etmedik burada. 

Bakınız, iki gerekçe söyledim burada; bu iki gerekçemi, lütfen dikkate alın. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır)- Hükümet geçmişte istedi. 
BAŞKAN- Devam ediyorum; Sayın Tayan "maksatlı yaklaşmıştır" ifadesini kullandı. Bir 

maksadım var: Meclisin, manevî şahsiyetinde bulunan yetkinin, hiçbir şekilde, dolaylı dahi olsa, 
hiçbir kişiye veya kuruma devredilmeyeceğine matuftur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Geliyorum efendim, geliyorum... Sabredin efendim; bakın, tek tek not aldım. 

Diyorsunuz ki: "126 sayılı kararda, Sayın Başkanın, o zaman, İçişleri Bakanı olarak imzası 
var." Şerefle taşıyorum imzamı. Keşke, sizde, öyle 126 sayılı karara uygun bir kararı, hükümet ka
rarı olarak getirseydiniz; biz de o imzalan şerefle burada müdafaa ederdik; onun müzakeresini ya
par ve oylardık. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Siz, o kararı örnek aldınız; işinize gelmedi. 
BAŞKAN- Hayır, o karar buna örnek olmaz; o karar buna gerekçe olmaz. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Siz o kararı örnek aldınız. 

BAŞKAN- O karar buna gerekçe olmaz Sayın Tayan. 

Ben devam ediyorum efendim; sabırla dinleyin, itirazınızı zaten yapacaksınız; ama, sabırla 
dinleyin. 

126 sayılı kararı, böyle bir önergeye, Hükümetin hiç yetki istemediği, sizin düşündüğünüz ve 
bu arada, takdim ettiğiniz böyle bir önergeye gerekçe yapma hakkınız yok; olmaz böyle bir şey. 

Şimdi "verilen önergeler var" diyorsunuz -verilen önergeler var- ve örnek veriyorsunuz; 
"Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına dair bir önerge verilmiş" diyorsunuz. Evet; ama, bakın, 
tamamen farklı bir olay; Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına dair bir önerge verilmiş. 
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TURHAN TAYAN (Bursa)- Önergeye sınırlama getiremezsiniz. 
BAŞKAN- Başka önergeler var, zamanla ilgili. Evet, bizim Grubun başka grupların verdiği 

önergeler var. Nedir; diyoruz ki; üç ayı iki aya indirin. Ha, siz deseniz ki, altı ayı, yedi aya çıkarın; 
hayhay, bunu oylarım. Siz, deseniz ki... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Zırva tevil götürmez. 
BAŞKAN- Sayın Tayan... Sayın Tayan!.. Sizi, biraz nezakete davet ediyorum!.. O kelimeyi 

aynen size iade ediyorum!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Ben size iade ediyorum!.. 
BAŞKAN- Aynen size iade ediyorum!.. Sizi nezakete davet ediyorum!.. Onu iade ediyorum 

size!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Ben size iade ediyorum!.. ' 
BAŞKAN-Boşuna çırpınmayım çırpındıkça batıyorsunuz!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Siz batıyorsunuz!.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-İhtar ver, ihtar... 
BAŞKAN-Hayır... Hayır... 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Çamura batıyorsunuz!.. 
BAŞKAN- Ama, bakın, hiç yakıştıramıyorum size. Ben, sizi sabırla dinledim ve sizin sözleri

nizi, zapta geçecek şekilde, cevaplıyorum. Niçin sabırla dinlemiyorsunuz? İstirham ederim... 
Böyle getirseydiniz... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Sayın Başkan, işi bilmiyor. 
BAŞKAN- Sayın Güney, lütfen... İstirham ederim... Benim işimi zorlaştırmayın; çok teşekkür 

ederim. 
Bakın efendim, önergelerin bir kısmı Hükümetten, bir kısmı gruplardan gelmişti; ama, dedi

ğim şekilde bir önerge gelse, ben burada işleme koymak zorundayım; izah ettim. 
Bir konu da, TV açıkken veya TV kapandıktan sonra söz verme hikâyesi. İçtüzüğümüzde, TV 

açıkken söz verilir veya TV kapandıktan sonra söz verilir, diye bir ifade yok. 
Sayın milletvekilleri, ayrıca bir sıkıntımız var; sizin de sıkıntınız, Meclis Başkanvekilleri ola

rak, bizim de sıkıntımız. Bu televizyon kuruldu, gayet de iyi oldu; ama, bakın... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Tutumunuz hakkında söz istedim Sayın Başkan; İçtüzüğün 64 

üncü maddesine göre, bana söz vermeniz lazımdı. 
BAŞKAN- ...sayın milletvekilleri, bir yayın yönetmeliğimiz henüz yürürlüğe konmadı, bir ya

yın kurulumuz henüz oluşturulmadı; bu nedenle, ne zaman söz vereceğiz veya ne zaman söz ver
meyeceğiz diye, bizi kısıtlayan bir olay yok. 

Bir son konu ve o sırada söz vermeyişimin nedenlerinden bir tanesi de şu: Biz, mümkün mer
tebe -belki hatalı yönetiriz, belki yanlış yönetiriz, ama- bu Meclisi germeden yönetmek zorunda
yız; oldukça sakin bir ortamda götürmek zorundayız; böyle bir zorunluluğumuz var; yazılı olma
yan zorunluluğumuz. 

Bakın, o sinirli hava içerisinde, bir Grup Başkanvekili olan Sayın Tayan'a, söz vermeyi, doğ
rusu, uygun bulmadım; havayı daha germeyi, Meclisi daha gergin bir hale getirmeyi, atmosferi da
ha da yükseltmeyi uygun görmedim. Bunu da, biraz önce koridorda rastladığım, Doğru Yol Parti
sinin diğer iki sayın grup başkanvekiline arz ettim; sanıyorum anlayışla karşılanmışımda; sanıyo
rum diyorum, kanaatlerinin ne olduğunu bilemem tabiî; arkadaşlarım adına da burada hüküm ve
recek değilim. 
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Sayın milletvekilleri, bütün bunlara rağmen, ben Sayın Tayan'ın bu tondaki çıkışlarını kendi 

açısından haklı görüyorum. 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon)-Bakan olmak için yapıyor. 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... 

Kendi açısından haklı görüyorum. Bir sayın Grubun Başkanvekilidir. O Grubun, o andaki ha
leti ruhiyesi içinde ve kendi düşünceleri istikametinde bu çıkışları yapacaktır; ama, bu çıkışları ya
parken, grup başkanvekili ve Meclis Başkanvekili münasebetlerini iyi ayarlayabilirsek, sanıyorum, 
bu müzakereleri, birbirimizi kırmadan, vatanın ve milletin hayrına, daha sağlıklı götürürüz kana
atindeyim. O nedenle, Sayın Tayan'ın tutumum hakkında söylediği bütün sözler zabıtlara geçti. 

Lehte söz isteyen arkadaşlar var. Lehte söz vermeyeceğim. Lütfen, beni bağışlayın. Bu müna
kaşayı daha fazla uzatmanın, bu millete ve bu Meclise bir yarar getireceği düşüncesinde değilim. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer işler" kısmına geçiyoruz. 

Komisyonlarda görevli olan başkan, başkanvekili ve sözcü arkadaşlarım ile salonda bulunan
lar, beni dikkatle takip ederlerse zamanı tasarruflu kullanmış olacağız. 

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 (1/202,1/76,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

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

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

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (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 Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili 
İsmail Köse 'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri vePlan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 
2/536) (S. Sayısı: 283) 

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

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 
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9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

10 - 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) 

11.- Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Madde
si Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667, 1/649) (S. Sayısı 639) 

12. - 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, 
l/3İ9)(S.Sayısı:58ve58'el inci Ek) 

13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 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, 1/181, 1152, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

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

17. - 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) 

18. - 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 (11166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 

19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemle
riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
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20.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (11577) (S. Sayısı: 375) 

21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

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

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

24. - 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 Köy iş
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) 

25. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

26. - 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) 

27. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 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) 

28. -Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11579) (S. Sayısı: 624) 

29.- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği 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 Büt
çe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN- 59 ve 59'a 1 inci ek, 71, 82, 139, 134, 283, 391, 66, 201, 699, 639, 58 ve 58'e 1 
inci ek, 111, 112, 116 -180 sıra sayılı kanun hükmünde kararnameyle ilgili kanun tasarısının mad
deleri, komisyon tarafından geri alındığı için görüşmeleri ertelenmiştir- 193, 322, 375, 394, 395, 
404, 554, 606, 609, 624 ve 690 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifleriyle ve (9/11) ve (9/16) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonları Raporlarıyla ilgili komisyonların sayın başkan, başkan-
vekilleri veya sözcülerinden, şu anda, salonda bulunan sayın milletvekili arkadaşım var mı? Yok. 

Yukarıda saydığım kanun tasarı ve teklifleriyle Meclis Soruşturması komisyonları raporları
nın görüşmeleri ertelenmiştir. 
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30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sakarya 

Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanunda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (II1174) (S. Sayısı: 728) (1) 

BAŞKAN- Alınan karar gereğince 728 sıra sayılı, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Ka
nununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Sayın milletvekilleri, raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçiyoruz; tümü üzerinde söz alanların isimlerini okuyo
rum: Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Hatinoğlu, Refah Partisi Grubu adına Ahmet 
Feyzi İnceöz; şahsı adına, Sayın Saffet Topaktaş, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Halil İbrahim Özsoy, 
Sayın Mustafa Ünaldı. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, gruplar adına konuşma süresi kaç dakika? 

BAŞKAN- Tümü üzerinde, gruplar adına 20'şer dakika, şahıslar adına da 10 dakikadır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Hatinoğlu ile süreyi paylaşabilir miyiz? 

BAŞKAN- Süreyi ikiye mi ayırmak istiyorsunuz? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Evet. 
BAŞKAN- Özel bir kararımız olmadığı için, bu görüşmelerde mümkün değil efendim. 
Biliyorsunuz, bütçe görüşmelerinde, süre paylaşımı mümkün oluyor; çünkü, Genel Kurul, bu 

konuda önceden karar alıyor; ama, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi sırasında, bu, mümkün 
değil. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hatinoğlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; sağlık mensuplarıyla ilgili zam ve tazminatları içeren 728 sıra sayılı kanun teklifi üzerin
de, Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, bugün yapmış olduğum gündem dışı konuşmamda da dile getirdiğim gibi, 
günümüzde, ülkede, sağlık hizmetleri en pahalı hizmetlerden biridir ve sağlık kurumlarında çalışan 
personel de çok pahalıya yetiştirilmektedir. 

Biz, bugünkü enflasyon karşısında, genel olarak, memurların ücret sıralamasına bakacak olur
sak; özellikle doktorlar başta olmak üzere, tüm sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin bu de
ğerlendirmede yedinci ve sekizinci sıraya düştüklerini görürüz. Bugün, bir hekim, pratisyen hekim
liğini altı yedi yıl devam ettirmekte, arkasından, uzman olmak için en az dört beş yıl ihtisas yap
makta, arkasından, iki yıl mecburî hizmet, derken -bir de askerlik var- 32 yaşına doğru bir istikbal 
yakalamaya çalışmaktadır. 

Bugün, genel olarak baktığımızda, bu Hükümet döneminde, dördüncü bakan olarak gelen Sa
yın Bakanımızdan Önce bir kanun gelmişti bu kürsüye, sağlıkla ilgili; şimdi ikinci defa bir kanun 
geliyor. Bugüne kadar bir tek kanun gelmişti; o da yeşil kartla ilgili kanundu. Bugün, gündem dışı 
konuşmamda, o kanunun da rahmetli olduğunu ifade ettim. 

(I) 728 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Sayın Saraçlar, belki senin haberin yok; kafanı sallıyorsun sevgili başkanım; ama, siz de bunu 

çok iyi biliyorsunuz. 

Bugün, artık, yeşil kartlı hastayı kimse kabul etmiyor. Öğieyin de dediğim gibi, bütün kayma
kamlıklar -Altındağ Kaymakamlığından tutun, Elmadağ, Kızılcahamam Kaymakamlıklanna kadar 
hepsi- resmî yazı yazmış; "kişinin yeşil kartla ilgili işlemleri devam ediyor" diyor, 5 inci ayda; ama, 
yeşil kart işlemi hâlâ bitmemiş; çünkü, müdürlüklerde yok. Sağlık iflas etmiş; yani, yeşil kartla il
gili mevzuat bitmiş. 

Sayın Bakan, gelir gelmez bunun farkına vardı ve "bu, hiç çalışmıyor; bu, rüşvetle ilgili; ya
ni, siyasî iltimasla ilgili, herkese veriliyor" dedi; açıklama yaptı, biz de onu takdirle karşıladık. Ha
kikaten, baktık, bir sürü siyasî parti mensubuna da, bu kanuna göre, yeşil kart verildiğini çok açık 
olarak gördük. Şimdi ise, bu geç saatlerde, ilk defa olarak, yeşil karttan sonra, ikinci bir kanun tek
lifini görüşüyoruz; gururla, memnuniyetle görüştüğümüzü ifade ediyoruz. 

Sağlık personeline verilecek her türlü zam ve tazminatı memnuniyetle karşıladığımı; çünkü, 
sağlığa ne kadar verirseniz az olduğunu ifade etmek istiyorum. Öğleyin yaptığım konuşmada da 
ifade ettiğim gibi, bugün, bir hekim, örneğin, eğitim hastanesindeki bir klinik şefi 14 milyon civa
rında, bir klinik şef yardımcısı 13 milyon civarında ve bir uzman, başasistan 12 milyon civarında 
ücret almakta; tabiî ki, daha aşağıya indiğiniz zaman, ebe, hemşire ve teknisyen grubu 6-7 milyon 
arasında ücret almakta; bu ücretle size sağlık hizmeti vermesi mümkün değil, 

Değerli arkadaşlar, sağlık hizmeti zor hizmettir, çok büyük özveri isteyen bir hizmettir ve ele
manının yetiştirilmesinin de pahalı olduğunu ifade etmek isterim. Hakikaten, bu sektörde çalışan 
insanlara, devamlı olarak, hep ağlamaklı, şifa bekleyen, derdine çare bekleyen insanlar geliyor; on
ların karşısına güler yüzlü insanlar gelmiyor; ama, hiç olmazsa, kendilerinin, en azından ekonomik 
olarak sağlıklı olmalarını temenni ederdik; ama, özellikle, son bir birbuçuk yıldır dengeler öyle bir 
bozuldu ki, artık, bugün, bir hekimin, aldığı maaşı ev kirası olarak vererek yaşaması bile mümkün 
görünmemektedir. 

Buna dayalı olarak, kendi çalışmam neticesinde, 20.4.1994 tarihinde, sağlık personelinin zam 
ve tazminatlarıyla ilgili bir kanun teklifi hazırladım; 656 sıra sayılı bu teklif, tabiî ki, komisyonlar
da zamanında görüşülmediği için, otomatik olarak Genel Kurula geldi ve Genel Kurulda, sizlere 
izahtan sonra, tüm siyasî partilerin birleşimiyle, ittifakıyla, getirmiş olduğum, 657 sayılı Yasanın 
zam ve tazminatlarla ilgili bölümünde değişiklik yapılmasıyla ilgili teklifimin gündeme alınmasını 
kabul etmiştiniz; ancak, tabiî, bir muhalefet milletvekilinin teklifi olması nedeniyle, Genel Kurul 
gündeminde bugüne kadar bekletildi. Arkasından, yeni Sağlık Bakanımız Sayın Doğan Baran, ken
dilerinin de hekim plmaları nedeniyle, gayet güzel bir çalışma yaptı. Bu güzel çalışmalarından do
layı, kendilerini tebrik ediyorum. Bakınız, Sayın Bakan, sırasıyla üç tane kanun tasarısı getirdi. Yi
ne, bizim teklifimize bağlı olarak, zam ve tazminatları da içeren, kadroları da içeren, 190 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak bir kanun tekli
fi daha geldi ve 19.10.1994'te yapılan bu teklif, Plan ve Bütçe Komisyonundan da geçerek, 728 sı
ra sayısıyla Genel Kurulumuz gündemine girdi. Bundan önce, yine, Sayın Bakanın gayretleriyle, 
sağlık çalışanlarına döner sermayeden bazı haklar verilmesini içeren bir kanun tasarısı da Sağlık ve 
Plan ve Bütçe Komisyonlarından geçerek, 718 sıra sayısıyla Genel Kurulumuza geldi. Ayrıca, Sa
yın Bakan, gelir gelmez, yine 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
ne Dair Kanunda değişiklik yapan bir tasarıyı da getirdi ve 706 sıra sayısıyla Genel Kurula geldi. 

Tabiî, Sayın Bakanın çalışmalarını takdirle karşılamamak mümkün değil. Ancak, Sayın Ba
kan, hatırlarlar; biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda da kendilerine "Sayın Bakan, Hükümet olarak 
bu tasarıyı getirdiniz..." demiştik; çünkü, Sayın Bakanın getirdiği -şimdi görüşmekte olduğumuz-
tasarının, 728 sıra sayısıyla Meclis gündemine girerken, doğrudan doğruya kanun teklifi olarak gel
diğini görmekteyiz. ' 
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Bu teklif birkaç aydır gündemde beklerken, sağlık teşkilatında çalışan personelin özlük hakla

rının iyileştirilebilmesi için, yeni atılımlar ve hareketler başladı; bazı sağlık birimleri "beyaz eylem 
kapıda" başlığıyla basında yer aldı ve bazı eylemlerin yapılabileceği ihbarları verildi. Daha önce, 
eğer sağlık personelinin zam ve tazminatları verilmez, layık oldukları ücret politikası onlara uygu
lanmazsa, meşru zeminler üzerinde, bunların eylemlerine öncülük edeceğimi ve kendilerine yar
dımcı olacağımı, kişisel konuşmamda da beyan etmiştim. Bu fikrimden vazgeçmiş değilim; çünkü, 
sağlık personeli, tam bir yıldır bu konuda kandırılmakta, oyalanmaktadır. 

Genel sağlık politikasıyla ilgili bir proje ilan ediyorsunuz -projeyi öğlen izah ettim, ona gir
meyeceğim- ama, bunun yanında, çalışan ücretli personelin özlük haklarıyla ilgili en ufak bir iyi
leştirme gelmemektedir. Şimdi de, bu kanun teklifi geliyor; ama, tahmin ediyoruz ki, bu kanun tek
lifinin maddeler bölümünde, 1 inci maddeyle, özellikle baştabip, baştabip yardımcıları, sağlık mü
dürü ve sağlık müdür muavinleri, okul müdürleri ve muavinlerinin 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 88 inci maddesine göre almakta oldukları ikinci ek ücret ödemelerini kaldırmaktasınız; 
hem getirdiniz hem kaldıracaksınız! 

2 nci maddede de, genelde tüm sağlık hizmetleri mensuplarıyla ilgili -eğitim hastanelerinde 
görev yapan, klinik şefi, şef muavini, başasistan, ebe, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını saymak 
suretiyle-zam ve tazminatlar bölümünü de bu şekilde kaldırmaktasınız. 

Kanun teklifinin 3 üncü maddesiyle de fazla bir şey getirilmemektedir. Kadro değişikliğiyle 
ilgili ek geçici madde 59'da, Ahiska Türklerinin de, özellikle yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına gi
rebilmeleri için veyahut da sağlık hizmetlerindeki muadiliyetlerinin tespiti için bir değişiklik öner
gemiz vardır. Tabiî bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve yeni gelen Türk vatandaşlarımız için, bu
na "Kabul" diyoruz. Ancak, şimdi, şöyle bir hüküm olduğu ortaya kondu: Efendim, şimdi, Hükü
met, yeni bir iyileştirme paketi getirecekmiş; yani, sağlıkla ilgili bir iyileştirme paketi geliyormuş... 
Bu paketin içinde, Millî Savunma Bakanlığı mensuplarının (askerler, subay grubu) teknik hizmet
ler grubunun, sağlık hizmetleri grubunun ve diğer devlet bürokrasisindeki üst yönetimin ücret zam 
ve tazminatlarını içeren, genelde bir oluşumu sağlayacak bir iyileştirme getirileceği ifade edilmek
tedir. Şimdi, buna katılıyoruz; şekil olarak, düşünceye katılıyoruz; ama, size güvenemiyoruz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Getireceğiz canım; yapmayın!.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Size güvenemiyoruz; çünkü, siz çok şey getirecek
tiniz, bugüne kadar hiçbir şey getirmediniz. Ancak, şimdi, sağlık hizmetleriyle ilgili bu teklif, bu 
şekliyle gelmiş... Niye karşı çıkıyorsunuz?.. Bakınız, hâkim ve savcılara aynı şekilde özel hizmet 
zam ve tazminatları kanununu çıkardık; bunda da değişik bir durum yok. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Getireceğiz... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Efendim, bunun yanında, üniversite mensuplarına, 

tüm öğretim görevlilerine özel bir kanun çıkardık zam ve tazminatlarla ilgili. O zaman söz verdiniz; 
siz söz verdiniz Sayın Grup Başkanvekili; "sağlıkla ilgili teklifi getirin, hem vallahi hem billahi des
tekleyeceğiz" dediniz; şimdi, kırpmaya geldiniz... Daha, ne zaman ne yapacağınız belli değil. 

Efendim, gelecekte verecekrriişsiniz... Vallahi, ben, üç gün sonra yaşayıp yaşamayacağımı bil
miyorum; Allah'ın takdiri... Daha önce, emniyet mensuplarına da tazminat verdik. Peki, bu sağlık-

. çılar, sağlık mensupları, hekimlerimiz, hâkim ve savcılarımızdan daha az mı hizmet veriyor; efen
dim, bu üniversitelerdeki öğretim görevlilerinden daha az mı hizmet yapıyor?!. 

Bakın, size bir örnek vereyim: Ankara Numune Hastanesi, eğitim hastanesi; bitişiğindeki İbni 
Sina Hastanesi ve Hacettepe yine eğitim hastanesi, değil mi... Numune Hastanesindeki bir klinik 
şefi, üniversitedeki bir profesör seviyesindedir; şef muavini, doçent seviyesindedir; başasistan, yar-
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dıfncı doçent seviyesindedir; hizmetleri aynıdır. Devlet hastanesine siz daha çok hasta gönderiyor
sunuz sayın milletvekilleri; çünkü, üniversiteler kabul etmiyor; oradaki hasta potansiyeli, oradaki 
yük daha ağır olmasına rağmen... Şimdi, üniversite hastanelerindeki doktorlarımıza, İbni Sina Has
tanesindeki, Hacettepe Hastanesindeki bir uzman hekime 22-23 milyon lira maaşı verdiniz; yılba
şından sonra, tabiî ki, bu zam ve hizmet tazminatları çıkınca, bu, ona ilave olacak. Onlar çifte üc
ret etkilenmesinden yararlanacaklar; yine, arada, en az 10 milyon liralık bir uçurum olacak. Aynı 
durumdaki hekimler arasında, bu uygulamayı yapamazsınız; eşit hale getirin. Biz, ona niye çok ver
diniz, buna niye az verdiniz demiyoruz; ama, devlet hastanelerinde, sigorta hastanelerinde, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde çalışan hekimlere de, gereken ücreti mutlaka verme
liyiz. 

Kanun teklifi, bu şekilde buraya geldi. Şimdi, Sayın Bakan ve özellikle iktidar kanadına men
sup arkadaşlar diyecekler ki "biz, iyileştirme paketiyle geleceğiz." Çünkü, personel rejimi reformu 
Hükümet Programınızda var. Yahu, üç senedir, bu personel rejimi reformu nerede kaldı? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Hepsini yapacağız... 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Devamla)- Başbakanlıkta bir Personel Dairesi Başkanlığı var
dı, duruyor mu acaba, onu merak ediyorum!.. Orası ne iş yapar? Bir bakan gelmişti, özellikle bu 
işe bakıyordu, "personel rejimi reformu hazırlıyorum" dedi ve o Bakan değişti, herhalde, bu iş de 
kaldı; ama, acaba daire de değişti mi diye merak ediyorum. Başbakanlık Personel Dairesi Başkan
lığı yerinde mi acaba? Çünkü, bu konuda hiçbir çalışma yok; üç yıldır en ufak bir iyileştirme gör
memekteyiz. 

Şimdi, diyeceksiniz ki; sizin zamanınızda neydi... Yine, üç yıl geriye gidip, bize çatacaksınız. 
Sayın Saraçlar, siz konuşacaksınız bu konuda herhalde; çünkü, çok zorlanıyorsunuz... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Konuşmayacağım, söz veriyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Devamla)- Ben, şimdi, üç yıl geriye gidip, size bir örnek vere

ceğim. Üç yıl önce, bir klinik şefi, bir uzman hekim... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, hatip Genel Kurula hitap etsin, şahsa hi
tap etmesin. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlü, milletvekilleri, Genel Kurula hitap etmenizi arzu ediyorlar; ben 
de ihtaren söylüyorum efendim. 

Yalnız, toparlayalım, zamanınız geçiyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- 10 dakika konuştu..,. 
BAŞKAN-Efendim, gruplar adına konuşma hakkı 20 dakikadır. -

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Arkadaşımız şahsı adına... 

BAŞKAN- Hayır efendim, grup adına söz aldılar. 
Buyurun Sayın Hatinoğlü. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLÜ (Devamla)- Efendim, 1991 'de bir uzman hekim, bir klinik şefi, 

aldığı maaşla, ne kadar döviz alabilirdi, ne kadar harcama yapabilirdi, ne kadar ev kirası ödüyordu 
ve geriye ne kalıyordu; bugün aldığı maaşla ne kadar alışveriş yapabiliyor; bunlar arasında bir mu
kayese yapalım; emin olun, iki misli borçlu çıkar; çünkü, bu Hükümetin getirdiği zamlarla, getir
diğiniz zamlarla, getirdiğiniz enflasyonla, memur, ezildi gitti; ama, sağlık personeline, sağlık men
subuna, gerekli ücreti vermezseniz, siz, ondan sağlık hizmeti alacağınızı mı zannediyorsunuz!.. Ka
pı kapı dolaşırsınız ve alamazsınız; çünkü, sağlık personelinin kendisi, bakıma ve sağlığa muhtaç 
olmuştur. 
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Şu anda, sağlıkta çalışan personel, müstahdeminden başhekimine kadar herkes, ücret sıkıntı

sından başka bir şey düşünmüyor. Şuna inanın, sağlık personelini ekonomik olarak sağlığa kavuş
turun, sağlık mensubunun ekonomik durumunu düzeltin, özlük haklarını düzeltin, hiç reforma me-
forma gerek yok; bu hizmeti onlar, çok daha iyi götürür; ama, bugün, 100 kiloluk yük yüklemişsi
niz, sağlık mensuplarına taşıttırıyorsunuz bu parayla ve bunun yanında, reform yapacağız diye bu 
yüke 50 kilo daha ilave ediyorsunuz; ama, maaşına 50 kuruş ilave etmiyorsunuz... 

Tabiî ki, Hükümet sizsiniz. Bu kanun teklifiyle getirdiğiniz hiçbir öneriye karşı çıkmayacağız; 
sağlık mensubuna ne veriyorsanız ona "okey" diyeceğiz. Tabiî ki, biz, uygun gördüğümüz önerge
lerinize kabul oyu vereceğiz, uygun görmediğimiz önergelerinize de "kabul" demeyeceğiz. Biz, bu 
kanun teklifinin, tüm zam ve tazminatlarla beraber, bütün bölümleriyle beraber, hiç değiştirilme
den, geldiği gibi aynı şekilde çıkarılması... Varsın kalsın, o teknik hizmetler, askerlik hizmetleri ve 
üst yönetimle ilgili hususları ayrı getirin. Onu ne zaman getireceğinizi biz bilemiyoruz; çünkü, Hü
kümette, daha ne kadar kalacağınız belli değil. İleride Hükümet bozulur, bir şey olur getiremezsi
niz... Onun için, bizim acelemiz var. Sağlık personeli, maaş bekliyor, ücret bekliyor. 

Kanun teklifinin geneli üzerindeki bu açıklamalarımdan sonra, maddeler üzerinde de, yine, 
açıklamalar yapılacaktır. Tabiî, önergeler üzerinde de fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ancak, bu kanun 
teklifinin tümünü, şuradaki 728 sıra sayılı teklif metninde olan bölümleriyle, aynı şekilde oylama
ya devam edelim. Bunu, bu akşam çıkaralım, kabul edelim; büyük bir sağlık hizmeti yapmış olur
sunuz; 60 milyona vefa borcunuzu ödemiş olursunuz ve belki, bir müddet daha, iktidarda kalma 
şansınız olabilir. Aksi halde, bu sağlıkçılar, sizi rahat bırakmayacak; çünkü, biz, bu konuda, sağ
lıkçılar adına, sizin yakanıza yapışacağız; Mecliste biz, dışarıda onlar... Mutlaka, sağlık çalışanla
rına, layık oldukları ücret politikasını, bu Meclisin getireceğine inanmaktayım. Eğer, geri de atılsa, 
1995 yılında da olsa, peşini bırakmayacağımızı, bunun, peşinen takipçisi olacağımızı ifade ediyor; 
tüm sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Hatinoğlu. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir şey söyleyeceğim, Sa
yın Hatinoğlu birkaç kez ismimi zikrettiği için... 

BAŞKAN- Tabiî, efendim, buna hakkınız var. 
İsterseniz, kürsüye buyurun. 

Efendim, usuller içerisinde, her haklı talebi makul karşılarız. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkanımı ve Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla 
selamlıyorum. Bana bu konuşma fırsatını vermiş olması dolayısıyla da Sayın Hatinoğlu'na teşek
kür ediyorum; ama, herhalde kendisi yok. (ANAP sıralarından "Burada" sesleri) Nerede? 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Bakanla görüşüyorlar şu anda.. 
Sayın Hatinoğlu, Sayın Saraçlar, size cevaben söz aldılar; lütfen dinleyin. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, sanki, biz, bu yasa teklifini getirme

dik; sanki, biz, sağlık personelinin... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Getirdiniz de niye çıkarmıyorsunuz? 

BAŞKAN- Müdahale etmeyin lütfen. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- ...ekomik durumlarının iyileştirilmesini istemiyormuşuz da, 

sağ olsun, Sayın Hatinoğlu -gerçi tribünler de boş; ama-sadece kendisi bunun savaşcısıymış gibi 
bir konuşma yaptılar. Yine de, kendilerinin bu konuşmasını şükranla karşılıyorum. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- O kadar olsun, Kızılayı görüşmüyoruz yani... 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla)- Fakat, şunun bilinmesini istiyorum ki, bu yasa teklifini, Yü
ce Meclise, bugünkü Hükümet getirmiştir. Hekimlerimizin ve sağlık personelimizin ekonomik ve 
sosyal durumlarının düzeltilmesi bizim düşüncemizdir; onların daha iyi çalışmaları, daha güçlü ol
maları, ekonomik şartlarının daha iyi olması hepimizin dileğidir. Sadece, onların değil; bütün çalı
şanların durumlarının iyi olması, dileğimizdir. Bu itibarla, bu kanun teklifine olumlu bakmış olma
ları dolayısıyla, değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Saraçla 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Feyzi înceöz; Buyurun efendim. (RP sıralarından al

kışlar) ' 
RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; görüşülmekte olan kanun teklifi hakkında, Grubum adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım; Yüce Meclisi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, sağlık çalışanlarının sorunları artık söylene söylene herkes tarafından bili
nen bir halde ve ister istemez sizler de, hasta olduğunuz zaman, onların ne şartlar içerisinde oldu
ğunu pekala biliyorsunuz. Yalnız, bü insanlar kendi durumlarının iyileştirilmesi konusunda, yıllar
ca, Meclisten gelecek güzel sesi, iyi sesi beklemelerine rağmen, -işte şu kanun teklifi önümüze gel
di, yine Sayın Hatinoğlu'nun da ifade ve takip ettiği gibi, gerçekten, sağlık konusunda gelen ikin
ci kanun teklifi, önemli bir kanun teklifi- maalesef, biraz önce aldığımız bilgilere göre, sağlık çalı
şanlarının durumunun düzeltilmesinin yine "başka bir bahara kaldığı" sözünü duyunca, inanın, bir 
doktor olarak, çok üzüldüm. 

Gerçekten, bu camia, hipokrat yeminini falan bir tarafa bırakalım, gerçekten, diğer kesimler
de çalışanlar, haklarını elde etmek için, bir direnişi, bir eylemi rahatlıkla yapabiliyorlar; ama bu 
kardeşlerimiz, bu insanlarımız, bu çalışanlarımız, inanın, insanî unsurlar taşıdıkları için, böylesine 
fedakârane bir gayret içerisinde olmalarına ve zaman zaman yapmış oldukları uyarılara rağmen -
bu uyarılara "politik de" denildi- hâlâ, şu görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle de dorumlarının 
düzeltileceği umudu, beklentisi içerisindeler. Bu beklenti içerisinde olmalarına rağmen, maalesef, 
yine bir başka baharı bekleyecekler. "Bahar" kelimesini mevsim olarak da kullanıyorum. Biraz ön: 

ce edindiğim bilgilere göre, 11 Ocak tarihinde Plan ve Bütçe Komisyona gelecek, ondan sonra, yi
ne, düzeltilmesi lazım gelen şekliyle, bir baharı bulacak herhalde. Sözlerimin başında vurgulaya
rak söylüyorum; Sayın Bakanımız da çıksınlar -herhalde kendileri de konuşacaklar- burada, 15 
Ocakta, Meclis tatile girmeden -bilmiyorum ne zaman tatil düşünülüyor- sağlık çalışanları, bu dö
nemde, bundan istifade edecekler sözünü versinler. Bu sözü verirseniz, bir daha bu sözleri söyle
meden, hep birlikte, bu kanunu çıkarırız ve sizlere takdir hislerimizi elbette iletiriz. 

Tabiî, enflasyona yenik düşen bu sağlık çalışanlarının -biraz önce ifade ettiğim gibi- mesleğin 
getirmiş olduğu hipokrat yeminine sığınmaları beklenilmemeli ve gerçekten bu fedekârlıkları kar
şısında, nöbet sonrası çalışmalarıyla, gerçekten tam değerlendirilmeyen emekleriyle ve de maaşla
rındaki nimet-külfet dengesizliklerine rağmen her kesimiyle gayret gösteren bu camia, artık, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden bu müjdeli haberi alsın istiyorum. 

Nimet-külfet dengesi dedim de, hemen şunu ifade edelim: Bu konuda, öylesine bir düzenleme 
yapılmalı ki, bir genel cerrahla bir cildiyeci hekimi eşdeğer maaşa tabi tutmamalıyız; kanaatim bu. 
Yani, çok çalışan bir hekim, çok gayret sarf eden, efor sarf eden bir hekimle, elbette, belki, ihtisas 
süreleri veya konumlan itibariyle aynı statüde olabilirler; ama, mesleği gereği, branşı gereği, fazla 
hasta bakan, çok yorulan insanların bu külfetleri karşısında nimetlendirilmesi lazım gelen bir ücret 
politikasına bir an evvel geçmek gerektiği kanaatindeyim. 
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Daha önceleri, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, yine, bir doktor olarak, hep bu cami

anın mikrofonu veya hoparlörü olarak sık sık sıkıntılarını gündeme getirdiğim zaman, hiç unutmu
yorum, o zamanın Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu -o zamanki rakamları da çok iyi hatırlıyorum-
17 ilâ 18 milyon lira civarında bir maaş verileceğini söylemişti. Ondan sonra, bu Bakanlıkta iki de
fa değişiklik oldu; şu anki Bakanımız ondan sonraki ikinci Bakanımız oluyor. Bu, iki bakanı da 
aşan -iki bakan ifadesini tekrar vurguluyorum- bir konudur. DYP'liler, çok sevdiğimiz milletve
kili arkadaşlarımız, rica ettiler, bu kanunun çıkması konusunda kolaylık gösterin dediler. Çalışma 
Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşurken, orada da bana "siz kanun tekliflerini engelliyorsunuz" şek
linde sataşmada bulundular. Bu kanun teklifine "Evet" diyeceğiz; toplumun menfaatına, toplum
da mağdur olan önemli bir kesimin menfaatına olduğu için, elbette, destekleyeceğiz; ama, bu ara
da, gerçekten, bu insanların, başka baharları beklemeden, mağdur edilmeden, bir an önce bu mad
dî sıkıntıları giderilmeli diyorum. 

Bakın, bu konuda, yeni bir düzenleme daha vardı -ben, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
üyesi olarak, bu kanun teklifini çok iyi hatırlıyorum, orada da epey mücadele vermiştim- döner
sermayeden pay alınmasını öneren bir yasa teklifi vardı. Orada da, yanlış getirilen, daha doğrusu, 
bir kandırmaca olayı vardı; olay şuydu: Dönersermayeden elde edilen gelirlerin, ilaç, sarf malze
meleri ve diğer hastane giderleri çıktıktan sonra, kalanın yüzde 50'sinin sağlık çalışanlarına öden
mesi esası getiriliyordu. Ben, orada itiraz etmiştim ve dönersermayenin getirilerini siz buralara sarf 
ederseniz, sağlık çalışanlarına bir şey kalmaz; bu, bir aldatmacadır demiş ve şu örneği vermiştim: 
Dönersermayeden elde edilen gelirlerin diyelim yüzde 90'ı -en fazla miktar olarak yüzde 100'ü de
ğil de yüzde 90'ı- biraz önce saydığım kalemlere gitti; geriye kalan yüzde 10'unun yüzde 50'sini, 
yani, yüzde 5'ini veriyorsunuz, bu da bir aldatmacadan ibarettir. Bu konuda bakanlık da bu düşün
ceme aynen katılmıştı ve bu konunun hiç değilse dönersermayenin yüzde 50'sinin, biraz önce say
dığım kalemlere, yüzde 50'sinin de direkt olarak, sağlık çalışanlarına verilmesi konusundaki tekli
fim de, maalesef reddedilmişti; ama, burada bunu yineliyorum. 

Bu kanun teklifiyle veya getirmeyi düşündüğünüz kanun teklifiyle -düzeltmeyle ilgili getir
miş olduğunuz tekliflerden öte- bir ekip hizmeti olan sağlık hizmetinin, uzman tabipten, hastabakı
cıya kadar uzanan hizmet zincirinin her halkasında çalışan bu insanlarımızın biraz daha teşvik edil
mesi, yeterlisayı ve nitelikte personel yetiştirilmesi, istihdamı için, sürekli olarak çözüm arandığı 
muhakkak. 

Tabiî, hizmetteki isteksizliklerin de giderilebilmesi için, mutlaka ama mutlaka, başta maddî 
alanda özendirici tedbirlerin getirilmesi lazım geldiği ve bu konuda da esas aktive edici motorun, 
finans olduğu bir gerçek. 

Değerli arkadaşlar, aslında, sağlık çalışanlarının sorunları, her alanda, her kademede çok de
ğişiklikler arz ediyor. Örneğin, biraz önce de söylediğimiz gibi, nimet-külfet dengesi içerisinde, 
külfetine rağmen, nimetinden istifade edemeyen bir kesim daha var: Tedavi edici sağlık hizmetle
ri yanında, tıpta uzmanlık eğitimi hizmetlerini birlikte yürüten, eğitim hastanelerimizde çalışan ve 
Türk tıbbına değerli uzman hekimler kazandıran klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve başa
sistanlar, bu görevlerinden dolayı, sadece uzman tabip kabul edilerek, aylık ve tazminat ödenmek
te; tıpta uzmanlık eğitimi görmek yanında, eğitim hastanemizde verilen sağlık hizmetlerinde de gö
rev alan asistanlara, bu hizmetleri karşılığında herhangi bir ek ücret verilmemekte. 

* Yine ifade ediyorum, aslında söyleyecek çok sözüm var; ama, kanun teklifinin süratlice geç
mesi için zamanı da iyi kullanıp, bunların bir ikisine temas ederek, bu konuları özetle geçiyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, özendirici malî tedbirler, çalışma şartla-' 
rı zor olan bazı yöreler için yeterli derecede ücret teşviki sağlanması esası da getirilmelidir. Bölge-

\ 
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lere göre, doğuda çalışan insanlar için veya mahrumiyet bölgelerinde çalışan insanlar için de geti
rilen tekliflerde bunların var olduğu söyleniyor; ama, bunun da, hayata, bir an önce geçirilmesi ge
rekir. 

Bu sıkıntıları gidermek için, kadro standartları yönetmeliği hazırlanmış. Bu güzel uygulama
dan dolayı Bakanlığımızı tebrik ediyorum/Gerçekten bakıyorsunuz, bir sağlık ocağında üç kişiyle 
hizmetin yürütülmesi gerekirken, onüç doktor var; bu da, elbette devlete bir yük oluyor. 

Yıllardan beri devam eden yanlış politikaların neticesi olarak biriken bir konuyu da burada di
le getirmek istiyorum. Sayın Bakanımızın çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalardan ortaya çıkan bir 
tespit -ki, bunu tasarının genel gerekçe kısmında da belirtmişler- açıklamak istiyorum: 4 bin dok
tora ödenen paradan, 47.2 milyar lira aylık -4 000 X 11 800 000 hesabıyla- ve 566 milyar lira da 
yıllık tasarruf sağlanacaktır. Bu tamam; ama, doktor olarak yetişmiş 4 bin insanı -Ben, bunu, Sağ
lık Bakanlığı bütçesinde de konuşmuştum, aslında 5 bin mezun veriyor- niye israf edelim? 

Tıp fakültelerimizin sayısı 32. Bu fakültelere ilaveler de olacak. Gelin, bu tıp fakültelerinin 
kontenjanlarını düşürelim veya -belki çok ters ya da çarpıcı bir ifade olacak; ama -bu fakültelerin \ 
yeterli aktivitede, yeterli eğitim düzeyinde olmayanlarını kapatalım; bunu cesaretle söylüyorum; 
çünkü, bunlara, insan hayatını teslim ediyoruz; bu olayı, bir mühendismiş gibi değerlendirmemek 
gerekir. Aslında, mühendis de çok önemlidir; çünkü, binalar da çöküyor. Her konu önemli; ama, 
direkt olarak insanı ve insan hayatını ilgilendiriyor bu konu. Bunu, bir doktor olarak açıklıkla ve 
rahatlıkla söylüyorum. Bu kararları cesaretle almalıyız. 

Politik gayelerle, bazı arkadaşlarımdan, yeni tıp fakülteleri açılması için öneri geldiğinde, red
dediyorum. Kendi bölgem için de böyle teklifler geldiğinde reddediyorum; biliyorum ki, böylesi
ne sağlıksız ve politik gayelerle müesseseler açılması, ülkemize yarar değil, zarar getirir. İşte, sis
tem tıkandı kaldı. Sistem tıkanmıştır diyoruz ya; işte, tıkanan yerlerden birisi de tıp camiasıdır. 

Değerli arkadaşlar, bunlar için de acil bir çözüm yolu bulalım. Her sene 4 bin kişiyi yine kapı 
önüne koyacağız ve bundan sonra, o insanlar da, memleketimizde israf edilen diğer kesimlerdeki 
insanlarımız gibi israf edilecek. Tabiî, bunlar, esas konumuz değil; ama, bakıyorsunuz, fazla para 
verebilmek için kaynak arayan bir ülkede, aslında, kaynak aranılan, kaynak temin edilmesi lazım 
gelen yerler çok, ülke, gerçekten iyi idare edilse... Belki şu anda dolayısıyla ifade ediyoruz; ama, -
bu meslek gruplarından veya bazı alanlardan değil de- finans temini konusunda, örneğin madenci
likte, şu andaki yanlış politikalar yüzünden 2,8 milyon dolar ithatımız var... 

BAŞKAN- Sayın İnceöz, konumuz madencilik değil... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla)-Tabiî, efendim. 
BAŞKAN-Siz, mevzua gelin efendim.. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla)- Firians konusunu, gelirler kısmını anlatıyorum efen

dim. Çünkü, esas mesele finans meselesidir burada. Yani, şu andaki kanun teklifinde görüşülmesi 
lazım gelen husus odur ve Sayın Hükümete, ben de, burada, nerelerden finans sağlanır; o konuda 
aydınlatıcı bilgilerimi, tavsiyelerimi iletiyorum efendim. 

Efendim, tabiî, şu anda Irak'a uygulanan ambargo, ülkede en büyük sıkıntılardan biri ve gün
cel bir konu. Bugün Çekiç Güç'ün süresi oylandı. Bunu bir pazarlık konusu yapabilirdiniz. Madem 
süreyi uzatacaktınız, Irak'a uygulanan ambargo konusunda, hiç değilse, boru hattının açılması ko
şulunu getirebilirdiniz. Yani, ülke ekonomisine ve ülke havuzuna maddî yönden akacak bu para
larla, sıkıntı çekmezdiniz. 

Grubumu temsilen katıldığım, Sayın Cindoruk'un Başkanlığında toplanan Danışma Kurulun
da, Turhan Tayan Beyin kendisi, bütçe bitmeden önce, bu sağlık iyileştirmelerini getiren kanun -
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teklif değil- teklifleriyle, biraz öncede söylediğim o iyileştirmelerin yapılacağını ifade etmişlerdi. 
Bütçe bitti, şimdi, sadece bir teklif, tırpanlanarak karşımıza geliyor. Orada ifade edilen şöyle bir 
cümle vardı: "Bunun götürüşü yahut da bunun faturası, yani, şu andaki iyileştirmeler 4 trilyon li
raya mal oluyor. O kaynak aranıyor" denilmişti. İşte, ben, o kaynaklar konusunda bilgi vermek için, 
bunları, samimi nişlerimle ifade ettim değerli arkadaşlar. 

Sözlerimi fazla uzatmadan toparlamak istiyorum. Hiç değilse beş dakika zamandan tasarruf 
sağlayalım. 

SSK'nın, Emniyet Teşkilatının ve Millî Eğitim gibi, diğer kamu kuruluşlarının doktorlarını da 
kapsayacak, bir teklif için de hazırlık yapıldığı ve Bakanlar Kurulunda görüşüldüğü ifade edildi. 
Tabiî, bunu takdirle karşılıyoruz. Çünkü, o kurumlarda çalışan meslektaşlarımız da aynı camianın 
insanlarıdır ve bu ayrıcalıktan mağdur edilmemelidir. Bunun da düzeltilmesi belki biraz gecikecek
tir; ama, onları da kapsamasını takdirle karşılıyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Yani, bunun da, di
ğer sözler gibi biraz önce Danışma Kurulunda bana verilen bir söz gibi olmamasını temenni ediyo
rum. 

Bu konuda, artık, fazla söze gerek yok. İnanıyorum ki, Hükümetteki arkadaşlarımız da aynı 
düşünüyor; aklın yolu birdir. Bu camia içerisinde değerli milletvekili arkadaşlarımız var. Burada
ki, değerli parlamenter arkadaşlarımızla bu konularda hemfikiriz. Sayın Bakanımdan istirham ede
ceğim, bize, bu konuda söz versinler. Biz, tabiî ki, kadro artırımıyla ilgili hususları destekleyece
ğiz. Yıllarca, mağdur edilen, daha doğrusu, evvelki hükümetten bir miras olarak alınan sağlık mes
lek lisesi öğrencileri konusunda da 4 bin kadroluk bir iyileştirme getiriliyor. O yüzden de, elbette, 
bu tekliflere evet diyeceğiz ve destekleyeceğiz. Bu konudaki görüşümüz olumludur. 

Yalnız, biraz önce de ifade ettiğim gibi, tekrar ifade ediyorum, şu andaki sağlık çalışanları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapısını daha fazla aşındırmasın; şu anda belki, kanun teklifinin 
müzakerelerini merakla izleyen, dinleyen, bu camia, daha fazla beklemesin diyorum, hepinizi sev
gi ve saygıyla tekrar selamlıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Sayın Hükümet söz istiyor mu efendim? 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)-Evet efendim. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 

Şahısları adına sonra söz vereceğim. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 728 sıra 
sayılı kanun teklifinin, 1 inci maddesinde, tabiplere, sağlık müdürlüğü ve sağlık müdür yardımcı
lığı görevlerinin ikinci görev olarak verileceği... 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya)- Başhekimliği eczacılara da verin efendim. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- ...2 nci maddesinde, sağlık hizmetleri sını
fında çalışan personelin, sağlık hizmetleri tazminatı adı altında özlük haklarının iyileştirileceği; 3 
üncü maddesinde de kadro ihdası öngörülmüştür. 

Görüşülmekte olan bu teklifin, sağlık müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili ve Sağlık Hizmet
leri Tazminatıyla ilgili maddelerinin tekliften çıkarılarak; sadece, kadro ihdasıyla ilgili maddesi
nin görüşülmesi öngörülmektedir. 
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Bir defa, şunu ifade etmek istiyorum: Son üç aydan beri, her ay, 100 ilâ 120 civarında uzman 

hekimi, kalkınmada öncelikli yörelere gönderiyoruz ve bunu yaparken de büyük bir sıkıntı çekiyo
ruz. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini biliyoruz. 2514 sayılı Yasayla, uzman hekimlerde ve 
pratisyen hekimlerde iki senelik zorunlu hizmet indirilmesine rağmen, 3579 sayılı Yasa onüç sene
den beri uygulanmasına rağmen, becayiş ve tercih usulü getirmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin ba
tı bölgelerindeki hekim birikmesinin önlenmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki hekim eksiği
nin kapatılması mümkün olmamıştır. 

Biz, 2514 sayılı Yasayı yürürlükten kaldırmayı düşünüyoruz; çünkü, inanıyoruz ki, onüç se
nedir uygulanan ve beklenen neticeyi vermeyen bu Yasa üzerinde ısrar etmenin hiçbir anlamı yok
tur. Mecburiyetten ve yükümlülükten kaynaklanan zorlamalarla, hekim dağılımının dengeli olma
sının mümkün olmayacağını, olamayacağını artık, anladık. Bu açığı kapatmanın, geçici görevle de 
mümkün olamacağım çok iyi biliyoruz. O nedenle, bunu, özendirici bir ücret politikasıyla yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Burada önemli olan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da "ben de yaşamak istiyorum, ölmek is
temiyorum" diyen -bu, en tabiî hakkıdır- vatandaşların ayağına hekimi götürmektir; hekimin den
geli dağılımını sağlamaktır. Biz, bir defa, sırf bunun için, hekimlerimizin, sağlık hizmetleri tazmi
natı adı altında, sadece özlük haklarının iyileştirilmesiyle yetinmeyeceğiz; özlük haklarının iyileş
tirilmesi yine bir şey ifade etmeyecek; biz, bunu, özendirici bir ücret politikasına dönüştürmek is
tiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, getireceğimiz bu ücret politikasında, Ankara'da çalışan bir pratisyen he
kim -şimdi, bunu söylemek istemezdim, yasa çıkmadan bunu söylemenin bir anlamı yok; fakat, 
esprisini söylemek istiyorum- şu anda 10 milyon 300 bin lira alırken; yuvarlak söylüyorum, 14 mil
yon lira alacaktır. Hakkâri merkezde çalışan bir hekim, şu anda 14 milyon lira alırken; 22,5 milyon 
lira alacaktır. Hakkâri'nin köyünde çalışan bir hekim, yine, şu anda 13 milyon 800 bin lira alırken 
-Hakkâri'nin köyüyle merkezi arasında fark yok- bu sefer 25 milyon lira alacaktır. 

Uzman hekime gelince: Şu anda Ankara'da çalışan bir uzman hekim 13 milyon 800 bin lira 
alırken; 18 milyon 500 bin lira alacaktır. Ancak, Hakkâri'de çalışması halinde, şu anda 19 milyon 
lira alan hekim, 32 milyon lira alacaktır. Biz, burada, hekimlere, özendirici bir ücret politikası ge-
tirmek suretiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki hekim açığını kapatmayı düşünüyoruz. Bunun 
finansmanı da, yapmış olduğumuz hesaplara göre, tabiri caizse, özür dileyerek söylüyorum, deve
de kulak kalır; çünkü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, zorunlu hizmet dolayısıyla, her sene dört-
bin ilâ beşbin civarında doktor "hadi bizi tayin edin, zorunlu hizmetimizi yapmak istiyoruz" diye 
müracaat ediyor ve biz bunları tayin ediyoruz. Tayin ettikten sonra, işin envanterine girdiğimizde, 
700-800 doktorun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya tayin olduğunu, 3 binin üzerinde doktorun ise, 
eş durumundan ve sağlık raporundan dolayı, batıya tayin olduğunu görüyoruz. Yani, biz, doğuya 
800 ilâ 1 000 doktor tayin etmek için, batıya 3 bin doktor tayin etmeye mecbur muyuz... İşte, bu
rada da bir malî tasarruf sağlanacak ve bu özendiriciliğin getirmiş olduğu finansmanı fazlasıyla 
karşılayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, bu, iyileştirme paketi içerisine girmiştir ve Hükümet tasarısı olarak ge
tirilmektedir; 11 Ocak 1995 tarihinde de Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecektir. Bunun içerisinde, 
sadece, hekimlerimize ve yardımcı sağlık personeline sağlık tazminatı getirilmekle kalınmayacak, 
2514 sayılı Yasaya ilave ettiğimiz bir ek fıkra var, o ek fıkrada, Hükümet isterse, pratisyen hekim
leri, uzman hekimleri, bu yasa kapsamının dışında tutabilecek, isterse tekrar yasa kapsamının içine 
alacak. Hakkâri'de çalışan, Ankara'da çalışandan 10-12 milyon lira fazla alacak; ama, ben 12 mil
yon lira için Hakkâri'ye gitmem diyecek olurlarsa; yani, özendirici olarak getirdiğimiz rakamlar 
yeterli olmazsa, o zaman, biz, bunu, yeniden işletme mecburiyetinde kalacağız. 
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Hükümetimizin, devletimizin imkânı budur ve ancak bu kadar özendirici imkân getirebiliyo

ruz. Onun için, Yüce Meclis itimat etsin, bu yasa tasarısı, Hükümet teklifi olarak iyileştirme pake
ti içerisindedir. Ayrıca, döner sermayeyle ilgili getirmiş olduğumuz değişiklik de, doktorların nö
bet ücretleriyle ilgili olan artışlar da, yine, Hükümet tasarısı olarak getirilecek olan bu paketin içe
risindedir. Bu bakımdan, değerli arkadaşlarım, 17 705 kişiyi ihtiva eden bu kadro ihdasının, bu
gün, burada görüşülmesi ve yasalaşması halinde, toplam talep, gündüzlü olarak mezun olan, hem
şire, ebe, sağlık memuru 11 500 kişidir. 

Türk uyruğuna girmiş olan, Bulgar kökenli vatandaşlarımız var. Bunlar, çok düşük ücretler
le, Sağlık Bakanlığıyla sözleşme yapmak suretiyle hastanelerimizde çalışıyor. İçlerinde pratisyen 
hekim var, uzman hekim var, diş tabibi var, teknisyenler var. Aşağı yukarı, bunların sayısı 1 
700'dür. Sayılarının ne kadar olduğunu bilemiyoruz; ama, Ahıska Türklerini de bir önerge ile bu
raya dahil ediyoruz. 

Ayrıca, bildiğiniz gibi, tamamlama programını bitirmiş yardımcı sağlık personeli var ve on
ların içerisinde de bilhassa teknisyenler var; röntgen teknisyenleri var, laboratuvar teknisyenleri 
var, diş teknisyenleri var. Bu sağlık personeli bakımdan da çok önemli açığımız var. Üç senede 3 
bin kişi alındı. Bu sene, 4 bin kadro verilmesi halinde bile 6 bin kişi açıkta kalıyor. Bu nedenle, ala
cağımız bu kadroları sabırsızlıkla bekliyorlar. 

Bunların özlük haklarını ne kadar düzeltsek azdır. Tüm ömürleri stresle geçen hekimlerin ve 
yardımcı sağlık personelinin, bunun yanında bir de geçim sıkıntısı çekmesi, elbette ki, iyi bir şey 
değildir. Onun için, bize inanın, güvenin değerli milletvekili arkadaşlarım. 

Hekimlerimizin özlük haklarını ve özendirici bir ücret politikasını, en yakın zamanda Yüce 
Huzurunuza getireceğimizi ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahısları adına, Sayın Saffet Topaktaş; buyurun. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sağlık 
hizmetleri zor bir hizmettir. Bu hizmetleri yürüten insanlar da birçok zorlukla karşı karşıyadırlar. 
İnsan sağlığının, bugün, ülkemizde zor şartlarda yürütüldüğü hepimizin malumudur. 

Sağlık alanında çalışan personelin özlük haklarını iyileştiren bu kanun teklifi, Yüce Heyetin 
huzuruna geldiğinde, sağlık alanında çalışan insanlarımız, gerçekten bizler gibi memnun. Bu kanun 
teklfinin bir an önce yasalaşmasını ve bayram yapmayı bekliyorlardı; ama, yeni duyduğumuza gö
re, İktidarımız, bunu, başka bir paketin içerisine sokmayı düşünüyor. Bu bakımdan, inşallah, en kı
sa zamanda gündeme girer. Şimdi, hiç olmazsa, üç senedir bekleyen 6500 tamamlama programı öğ
rencisinin de, bugün, burada, ihdas edeceğimiz kadrolarla atanmalarını sağlarsak, bu, bizleri ve on
ları memnun eden bir hadise olur. 

Burada, sağlık hizmetlerini konuşanlar, genelde, bunu, sadece doktorlarla yürütülen bir hiz
met olarak görüyorlar; bizce, bu yanlış. Sağlık hizmetleri bir bütündür. Sağlık hizmetlerinde, yar
dımcı sağlık teknisyenleriyle birlikte, hastanelerimizde, genel idare hizmetleri sınıfında da bir sü
rü görevlimiz var. Şimdi, bir tarafta doktorlarımızı, yardımcı sağlık personelini düşünürken, diğer 
tarafta, yan yana, aynı hizmetin yürütülmesinde beraberce çalışan hastanelerimizdeki bu idarecile
ri, genel idare hizmetleri sınıfındaki personeli de düşünmek zorundayız; çünkü, hizmetin yürütül
mesinde, en az doktorlar kadar, bu elemanların da yeri var; bu elemanlar da, sağlık hizmetini ko
laylaştıran elemanlardır. Bu bakımdan, özlük haklarını iyileştirirken, bunları dışarıda bırakmanın 
yanlış olduğunu düşünüyorum. 
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Ayrıca, yardımcı sağlık personelini yetiştiren sağlık meslek liseleri idarecileri ve öğretmenle

rini de, bu özlük haklarını iyileştirmede ihmal edersek, yine, adaletsizlik yapmış oluruz. Bu bakım
dan, bu iyileştirmeyi yaparken, bu kesimleri de düşünmenin yerinde olacağına inanıyorum. 

Yine, sağlık hizmetlerini daha iyi bir hale getirebilmek için, doktorlarımızı, geri kalmış yöre
lerimizde tutabilmek için, bizce, illerde, çakılı kadrolar oluşturmamız lazım ve doktorlarımızın, il
lerdeki o kadrolara müracaat etmesinde fayda olduğuna inanıyorum. 

Bu konuda bir diğer husus ise şudur. Bugün, devlet hastanelerinde çalışan uzman doktor arka
daşlarımız, saat 14.00' ten sonra, saat 15.00' ten sonra hastaneyi terk edip, muayenehanesine gidi
yor; Gelin, bu doktor arkadaşlarımıza, devletin imkânlarından faydalandırarak, üniversite hastane
lerinde uygulandığı gibi, mesainin belli bir saatinden sonra hastanede, hastasını muayene eden ve 
orada, ücretinin belli bir kısmını alan bir çalışma zeminini oluşturalım; hiç olmazsa, devlette de ka
zansın. Bugün özel muayenehanelerde, muayene yapıp, parasını alıp, herhangi bir fatura kesmeyen 
doktorlarımız var. Bu bakımdan, doktorların, hastanelerde, belli bir mesai saatinden sonra çalışa
rak, bu hizmeti yürütmesini sağlayalım. 

Bu kanun teklifinin ve ihdas edilen kadroların, bir an önce yasalaşarak sağlık çalışanlarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza da başarılar diliyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Topaktaş. 

Sayın Gaffar Yakın, buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok uzun zamandır sağlık 

camiasının beklediği kanun teklifi, nihayet Genel Kurulumuza geldi; ama, kanun teklifini, gönlü
müzün istediği gibi çıkarma imkânımız yok. Ancak, kadrosuzluk nedeniyle dört yıldır bekleyen in
sanlarımıza, kadro vermek ve onları sevindirmek, bu kanun teklifi vasıtasıyla gerçekleşecektir. 

Bu kanun teklifinde üç bölüm var. Birincisi, sağlık müdürleriyle ilgili -başhekimlerle- ikinci
si, sağlık personelinin durumunun maddî olarak iyileştirilmesi ve diğeri de kadro ihtiyacı. 

Sağlık müdürlerimiz, kendilerinden arzu edilen fonksiyonları, maalesef, yerine getirememek
tedirler. Bunun da sebebi, sağlık müdürlüğü tayinlerine siyasetin oldukça fazla karışmış olmasıdır. 
Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bugün, üçlü kararnamey
le atanan sağlık müdürü sayısı, sadece 12'dir. Sağlık müdürlüklerimizin cazip olmaması nedeniy
le, yeni yetişmiş pratisyen hekimler, sağlık müdürü olarak atanmakta, bu da, doktorlar üzerinde 
otorite kuramamalarına ve bütün işlemlerin tıkanmasına neden olmaktadır. 

İfade ettiğim tüm bu sıkıntılar, en az on yıl hizmeti olan, halk sağlığı alanında uzmanlaşmış, 
yöneticilik deneyimlerini kazanmış tecrübeli insanların sağlık müdürlüğüne getirilmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Taşradaki sağlık müdürlerine idarî ve malî yönetim yönünden bazı yetkiler 
devredileceğinden dolayı, bu müdürlükler, çok önemli bir duruma gelmektedir. Bunlara ek ücretin 
verilmesi de, tayinlerinde önemli bir unsur olacaktır. 

Diğer bir husus, sağlık personelinin, tüm Türkiye'ye dengeli bir şekilde yayılması, herkesin 
arzu ettiği bir durumdur; ama, bunu, hiçbir iktidarın, bir türlü gerçekleştiremediği de bir ortadadır. 
Çünkü, bugüne kadar, insanlarımızı o bölgelerde çalışmaya teşvik edecek herhangi bir sistemimiz 
olmamıştır. 

İlk defa, bu kanun teklifiyle, bölgeler arasında, il, ilçe ve köy bazında, doktor ve sağlık perso
neli maaşlarında bir farklılık getirilmektedir. Eğer, bu farklılık, tatmin edici oranlarda olursa, dok
tor ve sağlık personeli bulunmayan bölgelere bir akış sağlanacaktır. Şu ana kadar, fıtrî olarak da
ha çok para alıp, daha fazla rahat edebileceği yerlere doğru bir akın vardır. Sağlık personeli, elin
deki her türlü imkânı kullanarak, daha fazla para kazanabileceği, hastanın daha çok olduğu, mah-
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rumiyetin daha az olduğu bölgelere kendilerini tayin ettirmekte, bu da, belirli bölgelerde yığılma
lara yol açmaktadır. Bu problemin hallinde, para unsuru, teşvik edici bir sistem olacaktır. Bu da, 
ancak, Ankara'da görev yapanlar doktor ve sağlık personeliyle, Hakkari'de görev yapan arasında 
ciddî bir farklılık olursa, bir cazibe unsuru olabilecektir; bu birincisi. 

İkincisi ise, pratisyen hekimlere ihtisas için puan verilmesidir. Ne yazık ki -hepimizin de ha
tası vardır, tüm iktidar dönemlerinde oldu- ciddî manada bir tayin yönetmeliği de oturtulamamış
tır; prensipler ortada yoktur. Zorla değil, genellikle, güzellikle ve teşvik edici, insanlara mutlaka bir 
havuç gösteren tarzındaki politikaların, tayin yönetmeliğinin, prensiplerin temellerini oluşturması 
gerekir. İnsanlarımızın, hangi yıllarda, nerede, beş yıl sonra hangi bölgede veya çocuğu üniversi
teye geldiğinde hangi bölgede olacağına dair, hayatını daha önceden bilebilme mecburiyeti vardır; 
ama Türkiye'deki uygulamala, maalesef, bu, görülmemektedir. 

Diğer bir husus şudur: Konulacak sistemin, herkese, adil bir tarzda uygulanması şarttır; ma
alesef -milletvekilleri de en fazla bu konuyla uğraşmaktadırlar; hepimizin başında bir sıkıntıdır-
Türkiye'de, adamını bulan insanlar, dağları aşırmakta; ama, adamı olmayan, bulamayan insanlar, 
normal haklarını dahi savunamamaktadırlar. 

Özlük hakları açısından bakıldığında, bugün gelinen noktada, 1980 yılındaki sağlık personeli 
ücretlerinin çok daha gerisine gidilmiştir. O zaman 700-800 dolar civarında olan sağlık personeli 
ücretleri, bugün için, uzman doktorlarda, 250-350 dolar arasındadır; ki, bu, doktorların alım güçle
rini çok daha geriye götürmüştür. Yardımcı personelde de aynı sıkıntı mevcuttur. 

Halk, sağlık sisteminden ve almış olduğu sağlık hizmetinden memnun değildir; yani, bugün
kü sağlık sisteminin işleyişinden, doktorlarımız da ve bu sağlık hizmetini alan insanlarımız da 
memnun değildir. Sistem, çalışanla çalışmayanı, az hasta muayene edenle çok hasta muayene ede
ni, hastasına iyi davrananla kötü davrananı, verimliyle verimsizi, maalesef, ayırt etmemektedir. Bu 
da, hastanelerimizi ve sağlık sistemimizi -bu temel prensibi oturtmadığımız için- felç haline getir
mekte ve sağlık alanında korkunç bir israfa yol açmaktadır. 

İnsanlarımız ve doktorlarımız, en rahat olacağı ve en fazla hasta potansiyeline sahip bölgele
re doğru akmaktadırlar. 

Bugün, diğer bir husus, maalesef, kaynak azlığı var; doktorların maaşı yetersiz; ama, diğer ta
raftan da, belirli bölgelerde, ihtiyacın çok ötesinde doktor yığılmaları mevcuttur. Hatta, şunu söy
leyebilirim ki, devlet, o bölgelerdeki sağlık ocaklarını kapatsa ve sağlık ocaklarına tedavi için ge
len hastalara, ben, size, 500 bin lira, 1 milyon lira veriyorum; gidin, istediğiniz hastanede, istediği
niz doktora muayene olun" dese, bu iş çok daha ucuza gelecektir. Aynı durum, birtakım bölge has
tanelerimiz için de geçerlidir. Fakat, asistanlarımızın, başasistanlarımızın ve hastanelerin ağır yü
künü taşıyan insanlarımızın, mutlaka daha fazla oranlarda takviye edilmeleri şarttır. İşletme açısın
dan verimsiz olan bu durum, maalesef, en küçük hastaneden üniversite hastanelerine kadar devam 
etmektedir. Bugün, maalesef, hepimizin bildiği gibi, -ister emekli ister SSK'lı ister Bağ-Kur'lu ol
sun- ek bir ücret almadan, muayene olup tedavi olabilen hasta sayımız azdır. Maalesef, doktorlar 
için -ben bir hekim olarak da söylüyorum- işin acı bir yanı da budur. 

Yine, Prof. Dr Türkân Saylan'ın bir dergimizde çıkan "Tıptaki Şarlatanlıklar" başlıklı demeç
lerini burada hatırlatmak istiyorum: Ameliyat olmadığı halde ameliyat parası alındığı, astım ilacı 
diyerek su enjekte edildiği ve her türlü şarlatanlıkların -maalesef, yine, bizim hekim camiamızda 
insan sevgisini ve insana hizmet nosyonunu alamayan bazı hekimlerimizce- yapıldığı da bir ger
çektir. 

Bütün bunlardan halk memnun değildir; doktorlar, sağlık personeli de memnun değildir. 
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Diğer taraftan, devletin, bugün, sağlık kesiminden, kazanan doktordan yeterli oranda vergi al

dığı da söylenemez. O zaman, gelip geçici tedbirlerle, bir hastanede on doktor yerine yirmi otuz 
doktor varsa, siz onlara daha fazla maaş vererek bu sistemi halka hizmet eder hale getiremezsiniz; 
bu, mümkün değil. O zaman, bu sistemin, daha geniş ve detaylı bir tarzda düşünülüp, işletmeler ha
linde, verimlilik esasına göre işleyen bir sisteme kavuşturulması gerekir. Bunun ilk adımı, bu tek
lifin kanunlaştırılmasıyla, farklı bölgelere farklı maaşın verilecek olmasıdır; keşke, şu anda, bu ha
liyle çıkmış olsaydı. 

Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Şu anda istenen kadrolarla, ebe ve hemşire
lerin -tamamlama programını bitirmiş olanlann- kadro ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu insanların 
eğitimleri yetersizdir. Sağlık Bakanlığı, okuldan mezun olanları, ilk olarak, maalesef, en zor ve de
neyim gerektiren sahaya göndermektedir. Kanun teklifinde belirtilen kadrolar, bu insanlara veril
dikten sonra, bunların, mutlaka devlet hastanelerinde üç Veya altı aylık bir intensif hizmet içi eği
timden geçirilmesi zarureti vardır. Yoksa, verimli olamazlar ve hastaya kötülükleri olur. 

Sağlık personelinin daha iyi eğitilebilmesi için, mutlaka bu insanların lise bazına dayandırıl
ması gerekir; ki, şahsiyetlerini bulsunlar, üniversiteye devam etsinler; böylelikle, hem anne-baba-
sının hem de devletin yaptığı masraflar boşa gitmesin. 

Bundan sonra, bu okullar, her yıl, 10 bine yakın mezun verecektir. Mezun olacak ebe, hem
şire, ve doktorların, şu andan itibaren mutlaka bir planlamasının yapılması ve sağlıktaki bu insan 
gücü planlamasına göre eğitimin ayarlanması şarttır. 

Bugün için, bu 11 500 kadroyla, bize her gün telefon eden, tamamlama programını bitirmiş 
öğrencilerin sorunu da tam çözülemeyecektir; 2 binin üzerinde bir kadroya daha ihtiyaç vardır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak bu kadroları artırırsak, bu problem bugün için kökünden çözü
lecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, 1 inci ve 2 nci maddeler tekliften çıkarı

lacağına göre, 3 üncü maddeye geçilmesi -prosedür olarak- mümkün değil mi? 
BAŞKAN- Prosedür olarak mümkün değil; sayın milletvekillerimiz konuşma talep etmezler

se, hemen geçeriz. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Devlet Memurları Kanununda ye 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cet

vellerde değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi 
MADDE 1. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinin son fıkrası aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Asıl görevlerinin yanında; 
a) Tabiplere, sağlık müdürlüğü, sağlık müdürlüğü yardımcılığı, baştabiplik ye baştabip yar

dımcılığı; 
b) Diş hekimlerine ve veterinerlere meslekleri ile ilgili baştabiplik, 

c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara baştabip yardımcılığı, 
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d) Öğretmenlere, okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı 
Görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde iki adet önerge vardır; önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılık dere

cesine göre işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin, teklif metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Nevzat Ercan İsmail Karakuyu 
Bursa Sakarya Kütahya 

İhsan Saraçlar Turgut Tekin 

Samsun Adana 
Gerekçe: Bir kısım personele, asıl görevleri yanında, ikinci görev verilmesini düzenleyen hük

mün, halen çalışmaları devam eden ve yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunul
ması düşünülen kapsamlı çalışmada değerlendirilmek üzere metinden çıkarılmasında yarar görül
müştür. '. . . 

. BAŞKAN- İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa teklifinin 1 inci maddesinin (a) bendie "tabiplere" kelimesinden son

ra gelmek üzere "eczacılara" kelimesinin ilave edilmesini arz ederiz. 
M. Rauf Ertekin Selçuk Maruflu Edip Safder Gaydalı 

Kütahya İstanbul Bitlis 
Halit Dumankaya Elaattin Elmas 

İstanbul , İstanbul 
Gerekçe: Görevlerde fırsat eşitliğini sağlamak. 
BAŞKAN- Aykırı önerge, ilk gelen önergedir; gerekçesiz olarak okutup, tekrar işleme koya

cağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin, teklif metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan (Bursa) ve arkadaşları. 
BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Çoğunluğumuz 

olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)-Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Sayın Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamadığını 

ifade ettiler; Sayın Hükümet önergeye katıldıklarını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, 1 inci madde tekliften çıkarılmıştır. 
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Kanunlar ve Kararlar Dairesinin değerli memurları "ikinci önergeyi işleme koymadığınızı za

bıtlara geçirin "diye beni uyardılar. Ben de ifade ediyorum; birinci önergeyle zaten madde teklif
ten çıkarıldığı için, ikinci önergenin maddeten işleme konulması imkânı yoktur. 

Şimdi, 2 nci maddeyi 1 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 1. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 213 üncü maddesinden sonra 
gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II Tazminatlar" bölümüne, (H) bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki (I) bendi eklenmiştir. 

"I. - Sağlık Hizmetleri Tazminatı: 
Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında çalışan personel Sağlık Hizmetleri Taz

minatı olarak, (A-H) bendlerine göre almakta oldukları tazminatın % 50'si, 

Buna ilave olarak ve aldıkları Sağlık Hizmetleri Tazminatı esas alınarak, bu Kanun kapsamı
na giren personelin Sağlık Hizmetleri Sınıfında olanlarından; > 

1. Eğitim hastanelerinde Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre klinik ve laboratuvar şefi olanla
ra Sağlık Hizmetleri Tazminatının % 50'si, şef yardımcısı olanlara % 40'ı, başasistan olanlara % 
30'u, asistanlara % 20'si, 

2. a) Uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar ile pratisyen tabiplerden 
kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde çalışanlara Sağlık Hizmetleri Tazminatının % 200'ü, 
diğer personele % 100'ü, 

b) Uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar ile pratisyen tabiplerden 
kalkınmada ikinci derecede öncelikli illerde çalışanlara Sağlık Hizmetleri Tazminatının % 100'ü, 
diğer personele % 50'si* 

3. Kalkınmada öncelikli illerden olmamakla birlikte, çalışma şartları ve sosyo-ekonomik du
rum ve özellikleri bakımından kalkınmada öncelikli illere benzeyen ve Sağlık Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen yörelerde çalışan uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğü
ne göre uzman olanlar ile pratisyen tabiplere % 100'ü, diğer personele % 50'si, 

4. Köy sağlık ocakları ile sağlık evlerinde fiilen çalışan tabiplere % 50'si, diğer personele % 
30'u, 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Ünaldı, özür dilerim, daha önce görmediğim için tefhimde bulundum; size 
3 üncü maddede söz vereyim efendim. 

Madde üzerinde söz talebi yok. 
Maddeyle ilgili iki önerge vardır; önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılık derecesine 

göre işleme koyacağım: , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin birinci ben
dinin birinci pragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Saydam Refik Arslan İmrenAykut 
Manisa Kastamonu İstanbul 

Mehmet Sağdıç E. Cenap Gülpınar 
Ankara Şanlıurfa 
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" 1 - Sağlık hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında çalışan 

personel ile kamu kurumlarının sağlık kuruluşları ve sağlık birimlerinde bilfiil sağlık hizmeti ve
ren sağlık ve yardımcı sağlık personeline sağlık hizmeti tazminatı olarak (A) ve (H) bentlerine gö
re almakta oldukları tazminatın yüzde 50'si" 

BAŞKAN- İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinin teklif metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Nevzat Ercan İsmail Karakuyu 
Bursa Sakarya Kütahya 

Turgut Tekin İhsan Saraçlar 
Adana Samsun 

Gerekçe: 

Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında çalışan personele "Sağlık Hizmetleri 
Tazminatı" adı altında verilmesi düşünülen tazminatla ilgili yeni bir çalışmanın yapılmakta olduğu 
ifade edilmektedir. 

Personel rejiminin genel dengesi içinde konuya çözüm getirilmesi daha yararlı olacağı düşün
cesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak olan yeni çalışmada değerlendiril
mek üzere, 2 nci maddenin metinden çıkarılması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, okuttuğum bu son önerge, aykırı olan önergedir. Şimdi bunu 
işleme koyuyorum: 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. . 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılmıyor, Sayın Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece 2 nci madde metinden çıkarılmıştır; bu nedenle, ikinci önergeyi işleme koyamıyorum. 
Şimdi, 3 üncü maddeyi, 1 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 1. - İlişik cetveldeki kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) Sayılı Cetvelin Sağlık Bakanlığı ile ilgili bölümüne 
eklenmiştir. 

BAŞKAN- Bu madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Halil İbrahim Özsoy ve 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı söz talebinde bulunmuşlardır. 

Sayın Özsoy, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 728 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesi -son haliyle 1 inci maddesi- üzerinde Gru
bum adına-görüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Görüşlerimizi açıklamaya geçmeden evvel, bir konu üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. Bu kürsüye çıkan her milletvekili, sıkıştığı zaman* devletin sürekliliğinden ve devamlılığın
dan bahseder. Herhalde, tek aksama, sağlıkta olmaktadır. 
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Üç sene evvel, 1991 senesinin eylül ayında; lise mezunlarını, kısa süreli bir tahsille, teorik ve 

laboratuvar bilgileri verilerek, yardımcı sağlık personeli olarak sağlık ordusuna katmak için bir pro
je geliştirilmişti. Eylül ayında imtihan yapılmış, ekimde tedrisata başlanmıştı. Daha sonra, 1991 se
çimleri dolayısıyla iktidar değişmişti. Bu iktidar zamanında, iki sene, tahsilini ve pratiklerini ya
pan 9 601 gencimiz, mezun olduktan sonra, üç sene -bugün tam üç sene oluyor- ha bugün ha yann 
tayin hayaliyle yaşamış; âdeta sürünmüş, süründürülmüştür. Bunlar başta "yeterlik imtihanı" adı al
tında bir imtihana tabi tutulmuş, bir kısmı göreve başlatılmış, diğer kısmı ise bugüne kadar görevi
ne başlatılamamıştır. İşte, 728 sıra sayılı kanun teklifiyle; hekimlerin, ebe, hemşire ve diğer yar
dımcı sağlık personelinin durumunu iyileştirmenin yanında, bu maddede de kadro ihdası gelmek
tedir. En sevindirici nokta ise, bugün, artık yılan hikayesine dönen, mağdur edilen ve kahvehane 
köşelerinde pineklemeye mahkûm ettiğimiz tamamlama programını bitiren öğrencilerin göreve 
başlama hadisesidir; bu nedenle Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

İkinci olarak, bu kadroların alınmasında da geç kalınmıştır; zira, haziranda mezun olan gün
düzlü sağlık meslek lisesi mezunları, kadrosuzluk yüzünden hâlâ atanamamıştır. Bu yönüyle de, 
ebe, hemşire ve sağlık memurlarına Bakanlığın çok çok ihtiyacı olduğu halde, kadrosuzluk yüzün
den atanamayan gündüzlü sağlık meslek lisesi mezunları da bu teklifin yasalaşmasıyla atanmış ola
caktır. O yönüyle, bu kanun teklifinin bir an evvel çıkmasını tasvip ediyor ve destek veriyoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Sayın Ünaldı, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

728 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesi -son haliyle 1 inci maddesi- üzerinde Grubumun 
görüşlerini ve şahsî düşüncelerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Önce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

, Uzun zamandır maddî sıkıntılarının iyileştirilmesini bekleyen, vaatlerde de bulunulan; ama, 
hep ertelenen sağlık personelinin beklentilerini, sağlık hizmetleri tazminatıyla biraz da olsa iyileş
tirecek bir teklif olarak huzurumuza gelen; ama, biraz evvelki görüşmelerimizde, değişiklik öner
geleriyle bu kısmı ortadan kaldırılan bir teklif üzerinde görüşüyoruz. Görülen odur ki, bu iyileşme, 
daha da tehir edilecektir. Geriye, Bulgaristan ve Ahıska Türklerinden sağlık personeli olanların 
görev alınması ve şimdi üzerinde görüştüğümüz maddedeki Sağlık Bakanlığına tahsis edilen yeni 
kadrolar kalıyor. 

Tabiî, bunları destekliyoruz. Özellikle, sağlık meslek lisesi tamamlama programı mezunları
nın problemi, takipçisi olduğumuz bir problemdir. Bu problemin çözümünde atılan her adımı des
tekliyoruz; ama, sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesinin durdurulmasını üzüntüyle 
karşılıyoruz. Kanun teklifinin gerekçesine bakacak olursak, teklifin ağırlığını ve gerekçedeki ifa
deleri de bu teşkil etmektedir. 

Sağlık personeli, özellikle 12 Eylül İhtilali sonrası çok ezilmiş; hep, Kenan Evren'in doktor 
düşmanlığıyla karşı karşıya kalmıştır; bu ters tavır, hâlâ da sürmektedir. Biraz evvelki madde çı
karma hususunu bu ters tavrın devamı saydığımız için, teklifi bu haliyle de engelleyebilirdik; ama, 
bundan sonra gelecek iki maddedeki imkânları olumlu karşıladığımız için ve Sayın Bakan, ocak ayı 
içinde, personel reformu niteliğinde, memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili bazı kanun ve ka
nun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının getirileceğini ve bu
nunla bu özlük haklarının verileceğini ileri sürmesinden ve söz vermesinden dolayı bu engelleme
yi yapmadık. 
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Bu grup, bu meslek erbabı, çok sabır gösterdi, çok fedakârlık etti, yıllar yılı bekledi, hep bek

letildi, bir ay daha bekleyebilir; ama, bu Hükümet hiçbir sözünde durmuyor. Benim korkum, Hü
kümetin önce şov yapıp, sonra kaçmasıdır. Sayın Bakana güvenmek istiyorum; ama, Hükümete gü
venmek zor. 

Bu husustaki düşüncemi ifadeyle, bu hakların takipçisi olacağımızı belirtiyor; tekrar Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın (İnaldı. . 
Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. Oylamaya geçmeden önce, 

Sayın İbrahim Özsoy, Sayın Saffet Topaktaş, Sayın Abbas İnceayan, Sayın Ökkeş Şendiller ve Sa
yın Süleyman Hatinoğlü'nun Başkanlığa verdikleri bir önergeleri vardır. Bunu işleme koymayaca
ğım; yalnız, Yüce Meclise bilgi verme açısından arz ediyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesiyle yeniden ihdas edilen (1) 

sayılı cetvelin, Sağlık Bakanlığıyla ilgili bölümüne 'eklenmiştir' ibaresinden sonra, 'bu cetvelde ih
das edilen kadrolara Maliye Bakanlığının ve Başbakanlığın müsaadeleri aranmaksızın atamalar ya
pılabilir'ibaresinin eklenmesini arz ederiz" diyor. 

Bu önergeyi, bütçe kanununun 50 nci maddesinde, "Maliye Bakanlığının iznine tabidir" şek
linde bir hüküm olduğu için işleme koymadığımı Yüce Meclisin bilgisine arz ediyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, bu, ayrı bir kanundur; sakıncası olma
yabilir de; ama, siz bilirsiniz... 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, bu konuda müzakere açmadım. 
3 üncü maddeyi, cetvelleriyle birlikte, 1 inci madde olarak oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkan, siz en iyisini bilirsiniz; siz ne derseniz doğ

rudur... 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
4 üncü maddeyi 2 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 2. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiş

tir. 
"EK GEÇİCİ MADDE 59. - Bulgaristan'dan göç ederek Türk vatandaşlığına geçmiş olan ve 

halen Sağlık Bakanlığında sözleşmeli olarak çalışanlardan Teknik Hizmetler Sınıfı ile Sağlık ve 
Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına girebilecek nitelikte öğrenim görenlerin 31.3.1995 tarihine ka
dar yazılı başvuruları halinde sınav şartı aranmaksızın memur kadrolarına atanırlar. 

Bu şekilde memur kadrolarına atananların yurtdışında mesleklerinde geçen hizmet süreleri in
tibaklarında değerlendirilir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 

Bir önerge var; okutup, işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Bursa Sakarya Kütahya 

Turgut Tekin İhsan Saraçlar 
Adana Samsun 

Madde 4. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde 59.- Bu kanuna tabi kurumlarda, halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli 
statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri veya Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşla
rımızdan, Türk vatandaşlığına geçmiş olup, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonu
na kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebi
lecekleri tavanı aşmamak kaydıyla, bu kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine gö
re 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak, derece ve kademeleri de 
tespit edilmek suretiyle, sınav şartı aranmaksızın, boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler. 

Bu kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zo
runlu göçe tabi tutulan soydaşlardan, Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan, göreve başladıkları 
tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. 

Gerekçe: Kanun teklifiyle, sadece Bulgaristan'dan göç ederek Türk vatandaşlığına geçmiş 
olan ve halen Sağlık Bakanlığında sözleşmeli statüde çalışan soydaşlarımızın memur kadrolarına 
intibak ettirilmeleri öngörülmektedir. 

Bu düzenlemeyle, tüm kamu kuruluşlarında çalışan Ahıska Türkleri ile Bulgaristan'dan göç 
ederek Türk vatandaşlığına geçmiş olanların, 1995 yılı sonuna kadar, istekleri halinde, memur sta
tüsüne geçirilmeleri ve uygulamanın bu kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska 
Türkleri ile Bulgaristan'dan göç ederek Türk vatandaşlığına geçen soydaşlarımızı da kapsaması 
amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli). Çoğunluğumuz 
olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan, 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. • 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamadığını ifade etti; Sa
yın Hükümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul ettiğiniz önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi 3 üncü madde olarak okutuyorum: 
Madde 3.-Bu Kanun, yayımıni takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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Adana Samsun 
Madde 5.- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Çoğunluğumuz 

olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)-Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamadıklarını ifade etti; 
Sayın Hükümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi 3 üncü madde olarak ve önerge istikametindeki değişik şekliyleoylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin tümünü oylamadan önce yapılan değişiklikler nedeniy
le başlıkta yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur; Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin de 
dikkatine sunuyorum. Bu başlığı, "Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi" olarak değiştiriyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN, KURT (Kocaeli)- Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)-Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet katıldıklarını belirttiler. 

Şimdi teklifin tümünü, yaptığımız bu değişikle birlikte; yani, başlık değişikliğiyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sağ olun Sayın Başkan, süratle geçirdiniz. 

BAŞKAN- Siz de sağ olun efendim. 
31. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/463) (S. Sayısı: 619) (1) 

(1) 619 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN- Alınan karar gereğince, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Geneli üzerinde söz talebi?.. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Safder Gaydalı; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EDÎP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gelişmiş ülkeler, tüketici hakları konusunda çok önemli adımlar atmışlar ve atmaya da devam 
ediyorlar. 

Düşünecek olursak, hepimiz birer tüketiciyiz, hepimiz, yaşamak ve hayatımızı devam ettirmek 
için mal veya hizmet tüketmek zorundayız. Şimdi, böylesine önemli ve hepimizi içine alan bir ko
nuda, bugüne kadar fazla bir şey yapılmamış olması ihmal midir, önemsemezlik midir; bilemiyo
rum. Hâlâ insanlarımız, ayıplı mal ve hizmete mecbur kalıyor, hakkını arama bilinci de henüz ye
terince gelişmediği için, bunu sineye çekiyor; devlet de, Anayasanın kendisine verdiği görevi yeri
ne getirmiyor. 

Anayasanın 172 nci maddesi şöyle: "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, 
tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder." Ama, ne yazık ki, bugüne kadar bu ko
nuda yeterince duyarlılık gösterilmemiştir. Devlet, bu görevini, tüketiciyi bilgilendirerek ve örgüt
lenmesini teşvik ederek yerine getirebilirdi. Oysa, tüketici örgütlerinin -söylendiğine göre- örgüt
lenme aşamasında, değil teşvik etmek, zorluk bile çıkarılıyormuş. Zaten, millet olarak, uzun yılla
rın getirdiği bir hak arama çekingenliğine sahibiz. Gerçi bu yavaş yavaş değişiyor. Ekonomi geliş
tikçe, insanların tercihi ve bilinci de değişiyor. Milletimiz, aldığı ayıplı mal ve hizmet için artık 
yavaş yavaş hakkını aramaya başlıyor. Toplumsal gelişmenin bir sonucu olan bilinçlenme yavaş 
yavaş her alanda kendini göstermeye başlıyor. 

Uzun bir zaman alan beklemeden sonra, nihayet, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ta
sarısı Meclis Genel Kurulu gündemine gelmiş bulunuyor. Bu tasarı hazırlanırken çeşitli kuruluşlar
dan görüş istendiği belirtiliyor. Görünürde çok demokratik olmasına karşılık, sadece göstermelik 
olarak kalıyor, yine herkes bildiğini okuyor. 

Tüketici konusunda uzman olan kişi ve kuruluşlar, tasarıda eksiklikler ve hatalar olduğunu 
söylüyorlar; biraz sonra bunlara değineceğim; ama, şunu belirtmek istiyorum: Bu Hükümet döne
minde bir şey dikkatleri çekiyor; bu tür kanun tasardan, ilgili kişi ve kuruluşların görüşleri alınma
dan, altyapısı hazırlanmadan ve başka ilgili kanunlarda değişiklik yapılmadan önümüze geliyor. 
Daha sonra, bir de bunları değiştirmek için vakit harcıyoruz. Mesela, tasarıda pek çok hükmün uy
gulanabilmesi için, Borçlar Kanununun ilgili hükümlerinde değişiklik yapılması gerekiyor. Yoksa, 
zaten arapsaçına dönmüş olan hukuk sistemimiz, iyice karışacak. 

Yine, tasarıda eksik görülen bir taraf, hep cezaî önlemler alınmasıdır. Tüketici haklarını koru
mak için sadece cezaî önlemler alınması yeterli değildir. Tasarının eksik olan yanı, hem üreticiyi 
ve satıcıyı iyi mal üretmeye ve satmaya teşvik etmeyi hem de tüketiciyi hakkını araması ve örgüt
lenmesi için teşvik etmeyi kapsamamasıdır. Bugüne kadar görülmüştür ki, cezayla, yasakla her şey 
düzelmiyor; işin teşvik edici, eğitici kısmı gözardı ediliyor. 
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Madem serbest piyasa ekonomisini savunuyoruz; öyleyse, hem üreticiye hem dö tüketiciye uy

gun ortamı sağlamak ve bu ortam içinde ilişkilerin serbestçe yürütülmesini mümkün kılmak devle
tin görevidir. Halk arasında "parasıyla rezil olmak" diye bir deyim vardır. Maalesef, ülkemizin 
içinde bulunduğu durum budur. Özellikle hizmet sektörü, insanlara büyük saygısızlık yapmaktadır 
ve bunun büyük çoğunluğu da kamu sektöründe yaşanıyor. ' 

Görüyorsunuz, özellikle büyük şehirlerimizde vatandaşlarımız, otobüslerde üst üste seyahat 
ediyorlar, üstelik de maaşlarının önemli birkısmını da ulaşım için harcıyorlar. Hastanelerin de du
rumu malum. Her ay SSK'ya brüt maaşının yüzde 14'ünü veren bir işçi, hastaneye gidip, parasıy
la rezil oluyor. Bunlar, aynı parayla özel -sağlık sigortalı yapılırsa, en iyi yerlerde muayene ve te
davi olabilirler. Bu örnekleri uzatmak mümkün. 

Demek ki, devlet, Anayasanın kendine verdiği görevi yerine getirip, öncelikle kendi kurumla
rındaki tüketici haklarını korumaya yönelmelidir; böylece, özel sektöre de örnek olabilir. • 

Öyle görülüyor ki, bu kanun, çıkarılmış olmak için çıkarılıyor. Bu kanun yanında, yapılması 
gereken pek çok değişiklik, ya yapılmamış ya da yapılacağı söylenmesine karşılık, gerekli hazır
lık yapılmamıştır. 

Bir ülkede mahkemeler kurulurken dikkate alınacak ilke, yargı birliği ilkesidir. Bu ilke, aynı 
tür uyuşmazlıkların, aynı mahkemelerde yargılanması temeline dayanır. Bu ayırım, hukukî, idarî, 
cezaî ve anayasal uyuşmazlıklar olarak sınırlıdır. Taslaktaki mantıkla hareket edilirse, o zaman, ki
ra uyuşmazlıklarını çözmek için kira mahkemeleri, memur uyuşmazlıklarını çözmek için memur 
mahkemeleri, kısaca, konusuna göre ayrı ayrı mahkeme kurmak gerekir. Oysa yapılması gereken, 
öncelikle, mevcut adlî yapı içinde bunu halletmektir. Bu uyuşmazlıkların, sulh hukuk ya da asliye 
hukuk mahkemelerinde yargılanması öngörülür. Sonra, bir mahkemenin birden çok daireye bölün
düğü yerlerde, bu davalara,- daima aynı mahkemenin aynı dairesinin bakması, yasayla sağlanır. Bu 
durumda, bütün uyuşmazlıklar aynı elde toplanmış olacağı için, yargıda uzlaşma sağlanmış olur; 
ama, ülkemizde, trafik mahkemelerinin elli yılı aşkın bir süredir kurulamadığı, çocuk mahkemele
rinin ise, birkaç il dışında gerçekleştirilemediği göz önüne alınırsa, durumun zorluğu ortaya çıka
caktır. Bu nedenle, tüketici mahkemelerinin kurulması gibi bir yaklaşım, mevcut adlî sistem için
de ulaşılması mümkün olmayan bir hedef olarak kalmaya mahkûmdur. Bu da gösteriyor ki, Türki
ye'nin, çok acil olarak, hukuk ve adalet sisteminde reformlara gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Sistem 
içinde çok geri kalmış, çok karışık, hukukçuların bile okuyup, zor anladığı, dağınık yapıda kanun
lar mevcuttur. Yapılması gereken, açık, anlaşılır, basit ve belli bir sisteme göre hazırlanmış kanun
lar çıkarıp, eski kanunları yürürlükten kaldırmaktır. Bunun yanında adlî bir reforma da gitmek, yi
ne kaçınılmaz olacaktır. 

Tasarı, kapıdan satışlara bir düzenleme getirmiştir. Aslında gönül isterdi ki, çağdışı bir uygu
lama olan, ağzı laf yapan birinin kapınıza gelip mal satma işinin tamamen yasaklanmasıdır; çünkü, 
Batı ülkeleri, bu işi, tamamen yok edebilmek için uğraşıyor. Tasarı, bu konuda düzenlemeler getir
miş; ama, hatalı pek çok hüküm mevcuttur. Tasarıda, satıcının, geri iade edilen malın bedelini 10 
gün içerisinde geri vermekle yükümlü tutulmasına karşılık, bunun herhangi bir yaptırıma bağlan
mamış olması, bu hükmü önemsiz kılmaktadır. Gerçi, 25 inci maddede de, 9 uncu maddedeki hü
kümlere aykırı davrananlar için cezaî yaptırım öngörülmüştür; ama, bu, iadenin 10 gün içinde ya
pılmamasına ilişkin bir hüküm değil; söz konusu faturanın ve tüketicinin haklarını gösteren belge
nin verildiğinin, bir tutanakla tespitine ilişkindir. 

Yine,' satıcının malını 20 gün içerisinde geri almaması durumunda, mal üzerindeki her türlü 
hakkını kaybedeceğine ilişkin düzenlemeyle, mülkiyet hakkı, hak düşürücü bir süreye bağlanmış 
bulunuyor; ki, bu "aynî hakkın mutlak etkisi" ilkesiyle çelişiyor. Aslında, bu durumda, satıcı, ma-
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lı teslim almamakta direndiği takdirde, alıcı, zaten, Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca malı tevdi 
ederek sorumluluktan kurtulma imkânına sahiptir ve yine aynı konuyla ilgili olarak, tasanda, tüke
ticiye, her türlü kullanma nedeniyle malın ticarî değerinin kaybını tazmin etme yükümlülüğü veril
miştir. Oysa, tüketicinin, malı kullanma talimatına uygun olarak kullanması dolayısıyla meydana 
gelen değer kaybını değil, kullanma dolayısıyla sağladığı faydayı tazmin etmesi daha uygundur. 
Ayrıca, bu kaybın veya faydanın para olarak değerinin tespitinde karışıklık olacağı açıktır. 

Tasanda, genel işlem şartlarına hiç değinilmemiştir; mesela, PTT, TEK, belediyeler ve banka
lar, müşteri ve abonelerine, kendi çıkarlarını koruyan, hazır, matbu bir sözleşme imzalatmaktadır 
ve vatandaşlarımız da bunu okumadan imzalamaktadır; zaten, okusa bile, bir itiraz hakkı bulunma
maktadır. Bunu gidermek için, 5 Nisan 1993 tarihli AT direktifindeki gibi, özel bir düzenlemenin 
Türk mevzuatına yerleştirilmesi, tüketicilerin de bu tür haksız uygulamalar karşısında korunması
nı sağlayacaktır. 

Türk hukukunda, AT'nin 85-374 sayılı direktifi doğrultusunda, imalatçı için ayıplı malların 
neden olduğu zararların tazminini öngören özel bir düzenleme mevcut değildir. Oysa, Avrupa Bir
liği hukukunda, bu direktifin önemli bir yeri vardır. Direktif, yalnız imalatçıyı değil, ithalatçılar ile 
bayi ve satıcıları da sorumlu kılmış ve zarar için de, müteselsil sorumluluğu getirmiştir. Gerçi, ta
sarıda bu konuda bir düzenleme yapılmışsa da, bu düzenleme, söz konusu direktifi kısmen karşıla
maktadır. Özellikle de, bizzat ayıplı mal dolayısıyla uğranılan zarar ile ayıplı malın neden olduğu 
diğer zararlar birbiriyle karıştırılmış bulunduğundan, amaca hizmet etmekten uzaktır. 

Mamul güvenilirliği hakkındav mevzuatımızda bazı hükümler bulunmakla birlikte, güvenli ol
mayan mamullerin piyasadan çekilmesi için, Avrupa Birliğinin 95-59 sayılı direktifi çerçevesinde, 
daha ayrıntılı düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, hizmet sağlayanların sorumluluğuna ilişkin direktif doğrultusunda, tasarının kapsamı 
içinde, Türk hukukunda da, sunulan hizmetlerin kötü ifası sonucu ortaya çıkan zararlardan dolayı, 
hizmet sunanlar için, kusur karinesine dayanan bir sorumluluk düzenlemesi, bu alandaki uyumlaş-
tırmanın sağlanması açısından zorunludur. 

Avrupa Birliğiyle bütünleşmeyi hedef almış bir Türkiye'nin, artık, bundan sonra, kendisini bu 
birleşmeye göre hazırlaması gerekmektedir. Bu nedenle, çıkarılacak bu kanunun, Avrupa Birliği
nin bu konudaki direktifleri doğrultusunda yapılması ve eksikliklerin giderilmesi gerekir. Yoksa, 
ileride tekrar değiştirmek zorunda kalabiliriz. Tasarı, eksik ve hatalı olarak, bu haliyle Meclis Ge
nel Kurulunda kabul edilirse, tek dileğim, milletimiz için hayırlı olmasıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Öztürk; buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Tüketici bırakmadınız ki Türkiye'de. Tüketici diye bir 

şey kalmadı piyasada. 
BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, kimi tenkit ediyorsunuz?.. Henüz konuşmacı konuşmasına baş

lamadı. Sayın Gaydalı'yı tenkit etmiyorsunuz herhalde?! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Hayır, ona göre konuşsun diye... 
BAŞKAN- Genel bir kanaat ifade ediyorsunuz... Biraz sonra Sayın Bakan, herhalde, konuşur, 

o zaman fikirlerinizi söylersiniz efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkanım, zatı âlinize hitap ediyorlar herhalde. 
BAŞKAN- O hitaba muhatap olacak bir hareket içinde olmadım sanıyorum. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Yok öyle bir şey; Hükümete hitap ediyorum; Hüküme

te uyan. 

BAŞKAN- Öyle değilmiş efendim, Hükümeti ikaz ediyorlarmış. 

Sayın Öztürk, sizin sürenizden 40 saniye çaldılar; o nedenle, sürenizi tekrar başlatıyorum. 

Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; görüşülmekte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, bence, Türkiye'de uygulanması en zor olan bir yasa tasarısı üzerinde görüşüyo
ruz. Çünkü, malı satan, güçlü bir firma, malı alan, bir kişi ve bu kişi hakkını korumak için bir sü
rü yasal engeli aşacak, aldığı çürük bir malla ilgili güçlü firma karşısında bu davayı kazanacak. 
Bence, çok zor bir hadisedir; ancak, doğru olması gereken bir hadise var. 

Ben, şu anda, Sayın Bakan'ın yanında Türk Standartları Enstitüsü Başkanını görmek isterdim. 
Kamu adına belge veren, yarı tüzel bir kuruluş var: Türk Standartları Enstitüsü, belgeyi veriyor ve 
buna göre imalat yapılıyor. Şimdi, bir tüketici, mağazaya, toptancıya veya bakkala giriyor; malın 
ambalajı üzerindeki TSE damgasını görüyor ve TSE'ye güvenerek malı alıyor; fakat, daha kullan
madan, mal bozuk çıkıyor. Biz, ona mahkeme yollarını gösteriyoruz ve hakkını ara diyoruz. 

Şimdi, eğer, suyu başından bağlamak istiyorsak, TSE'nin mutlaka bu taşın altına elini uzatma
sı lazım. Eğer, TSE, bu işin altına elini uzatmıyorsa, bu Meclis ne kadar kanun çıkarırsa çıkarsın, 
Sayın Bakanlığın teşkilatı bu iş için ne kadar zaptiyesini gönderirse göndersin ve mahkemeleri ne 
kadar doldurup taşırırsak taşırahm, bir netice çıkmaz. Hepimizin bildiği gibi, eskiden aldığımızda 
bir yıl, altı ay yanan bir ampul, şimdi üç gün dayanmıyor; ama, TSE markası var. Şimdi "ver para
yı, al belgeyi" düşüncesiyle Türkiye'de mal imal edilirse, emin olun, Türk sanayiine en büyük kö
tülüğü yapmış oluruz. Nitekim, okumuş veya okumamış olsun, dağ başındaki bir köyde veya en ge
lişmiş şehirde oturuyor olsun bütün insanlarımız TSE'ye güvenmek zorundadır; ama, ona güvene
rek aldığı mal böyle çıkarsa, yapacağımız hiçbir şey yok demektir... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Tüm malların da standardının olması lazım. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla)r Şimdi, bu durumda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının göste

receği gayretin netice vereceği kanaatinde değilim. Zaten karmaşa ve kargaşa içerisinde olan hu
kuk ve adalet sistemimize yeni bir yük daha gelecek. 

Gelelim diğer bir konuya... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-TSE ile ilgisi yok bunun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray)- Efendim, TSE ile bir ilgisi yok; ama, ben, Sayın Bakanın sö

züne bakarak mal almam ki, TSE damgasına bakarak mal alırım; o mal da çürük çıkarsa, ne yapa
cağım ben şimdi?.. . 

Gelelim diğer bir konuya: Güçlü firmalar, bol para vererek, özel ve devlet televizyonlarında 
ve basında reklam yaptırıyor; yani, bu firmalar veya bu basın yayın kuruluşları, parayı alırken ve 
reklamı yaparken iyi de, mal gerçekten kaliteli mi kalitesiz mi, kamuoyuna yararlı mı yararsız mı 
diye düşünmeden reklamını yaparsa, onun da sorumlu olması lazım; yani, bir nevi aldatmaya vesi
le olmaması lazım; bu taşın altına onun da elini sokması lazım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; her şeye rağmen, Türkiye'de eksikliği hissedilen bu yasa tasarısı
nın, bir ölçüde de olsa, korkusuzlara birazcık korku getireceği kanaatindeyim; ancak, bu yasanın 
daha iyi işlerlik kazanması için, bununla ilgili yasalarımızda, ticaret hukukumuzda ve diğer ilgili 
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hukuk hükümlerimizdeki maddelerin sadeleştirilmesi gerekir; eğer, bu sadeleşme gerçekleştirile
mezse, zaten aylar, yıllar süren davaların içerisinde firma ile tüketici arasındaki kavgadan da, ya
rıştan da firma galip çıkar, tüketici gider... O sebeple, bunun tekâmüllü, geniş bir şekilde; ama, de
diğim gibi, TSE'nin ve bu reklamı yapan basın ve yayın kuruluşlarının da bu taşın altına elini so
karak ve kendilerinin de kötü ve çürük bir malın reklamını yapamayacak durumda bir cezayla kar
şılaşacak şekildeki bir yasa düzenlemesiyle karşı karşıya gelirse, daha temkinli, ölçülü yayın yapa
rak veya belge vererek, tüketicinin korunmasına suyun başında, işin başlangıcında katkı sağlayaca
ğı ; yani, TSE ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birlikte hareket etmesinin tüketici için daha zo-, 
runlu olacağı kanaatindeyim. 

Bu vesileyle, yasanın hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tü

keticinin korunmasıyla ilgili 619 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum, bu ve
sileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, tüketici, ekonomik faaliyetler içerisinde üzerinde durulması gereken önemli 
bir kesimi ifade etmektedir. 

Her şeyden önce, seçilen parlamenterler olarak olaya bakacak olursak, tüketiciler, aynı za
manda seçmendirler de; insan olarak olaya bakacak olursak, hepimiz birer tüketiciyiz. Dolayısıyla, 
bu, ülkede yaşayan 60 milyon insanı ilgilendiren, bizatihi kendimizi ilgilendiren ve tüm seçmen
lerimizi ilgilendiren bir konudur. 

Meclis olarak, tüketicinin korunmasıyla ilgili hiçbir konuya duyarsız kalamayacağımız açıkça 
görülen bir gerçektir. Bu konunun, bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir kanun tasa
rısı olarak gelmemiş olması, bir eksikliktir, tabiî, bu tasarıda bulunan diğer eksiklikler de, işin baş
ka bir boyutu olarak nitelendirilebilir. 

Tüketicinin korunması, aslında, hem anayasal hem de yasal bir zorunluluğu ifade etmektedir. 
Bu zorunluluğu yerine getirmek de, her şeyden önce, yasal çerçevesindeki eksiklikleri giderme ba
kımından, bu Meclise ait bir görevdir. 

Anayasamızın 172 nci maddesinde, açık ve net bir şekilde, olay vurgulanmıştır ve "Devlet, tü
keticileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teş
vik eder" denilmektedir. Anayasamızda, 172 nci madde dışında değişik maddelerde de tüketicinin 
korunmasıyla ilgili ifadelere, hükümlere rastlarız. 

olay, sadece Anayasayla da kalmıyor;.aynı şekilde, beş yıllık kalkınma planlarına baktığımız
da, aynı yükümlülüğü, zorunluluğu orada da tespit ediyoruz. En son, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında da, aynı şekilde, tüketicinin korunmasıyla ilgili olarak alınması gereken tedbirlerle alaka
lı bölümler yer.almaktadır. 

Bunun dışında, değişik çok sayıdaki kanunda, tüketiciye yönelik olarak hükümler düzenlenmiş
tir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleriyle ilgili kanunun 12 nci maddesinin (b) fıkrasında da 
benzer net bir hüküm var. Tüketicilerin meselelerini tespit etme ve tüketicinin eğitilmesi, teşkilat
lanması ve korunmasının temini için tedbirler alma görevi, bu Bakanlığa verilmiş bulunmaktadır. 

O halde, bir yandan Anayasada düzenlenen, bir yandan kalkınma planlarında tanzim edilen ve 
değişik kanunlarda ele alınan bir konu olması hasebiyle, tüketicinin korunması, bir zaruret olarak 
önümüzde duran bir ihtiyaçtır. Zaten, bu ihtiyacı, biz, Refah Partisi olarak, başından beri hissetmiş 
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bulunan bir Grubuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğumuz ilk araştırma önergelerinden 
biri, tüketicinin korunmasına ilişkindi ve bu önerge, 19 uncu Yasama Döneminin başlangıç günle
rinde bu kurulda görüşüldü; Araştırma Komisyonu kuruldu, çalışmalarını tamamladı ve raporunu 
da Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim etti. 

Şimdi, o raporda da, tüketicinin korunmasıyla ilgili önemli noktalar tespit edilmişti ve bu ko
nuyla ilgili çok boyutlu eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtilmişti. 

Her şeyden önce "tüketicinin korunmasıyla ilgili yasal dağınıklık var; bu dağınıklıkların gide
rilmesi gerekir, en azından, tüketicinin korunmasıyla ilgili bir çerçeve kanunun çıkarılması gere
kir" denilmişti; bu, raporda da tespit edilmişti. Dolayısıyla, bu, önümüzde duran, bugün tartışmak
ta olduğumuz, görüşmekte olduğumuz, tüketicinin korunmasıyla ilgili tasan da, bu raporda belirti
len ihtiyacı, kısmen de olsa, giderme amacına yöneliktir. 

Tabiî, bu yasa çerçevesinde, tüketicinin korunmasıyla ilgili pek çok boşluğun doldurulması da 
muhtemeldir; ama, özellikle, tüketiciyle ilgili kurumların ve dairelerin kendi aralarında koordinas
yon eksikliğinin bulunması, tüketicilerin mağduriyetine de sebep olmaktadır. Bu daireler arasında
ki koordinasyonun ve düzenin sağlanması gerekir. 

Aynı şekilde, tüketicilerin sorunlarıyla ilgili itiraz mercileri arasında da dağınıklık var. Yargı
ya intikal ettiği takdirde, bunun, yargı üzerinde çok büyük dosya yükü oluşturacağı, bu konuyla il
gili belki ihtisas mahkemeleri veya daha pratik çözümlere ulaşabilecek nitelikte mahkemelerin ku
rulması zarureti de vardır; ama, olaya kapsamlı ve gerçekçi bir boyuttan bakacak olursak, tüketi
ciyle ilgili pek çok şey söyleme imkânına sahip olmamıza rağmen, asıl olan, konunun ekonomik 
olduğudur ve bu mevcut piyasa yapısı içerisinde, bu mevcut iktisadî dengelerin bozukluğu içerisin
de, yasal çerçeveyi ne kadar iyi oluşturursanız oluşturun, kurumsal yapılardaki boşlukları ne kadar 
doldürursanız doldurun, tüketiciyi korumak mümkün olmaz. Enflasyon oranının yüzde 100'ü aştı
ğı, üç rakamlı hale geldiği bir ortamda tüketicilerin nasıl korunacağını, gerçekten, herkes merak 
edebilir. Bunu, böylesine bir enflasyonist ortamda, kanun çıkarmakla, kurumsal düzenlemeler yap
makla mümkün hale getiremeyeceğimiz de açık bir gerçektir. 

Diğer taraftan, tüketiciyi ezen, mağdur eden en önemli faktörlerden biri de, tekelci yapılardır. 
Eğer bir ülke ekonomisinde tekelci yapılar hâkimse, böyle bir ortamda, fiyatlar, bu tekelci kuruluş
lar tarafından, tekel piyasalarına özgü koşullar içerisinde tespit edilecek; dolayısıyla, tüketici, refah 
kaybına uğrayacaktır. Dolayısıyla, tekelci yapıların da çözülmesi lazım. Türkiye'de piyasaya hâ
kim yapı, özellikle bu tekelci firmaların oluşturduğu yapıdır; hemen her alanda aksak bir rekabet 
piyasası vardır, belli ürünler belli birkaç firma tarafından üretilmektedir ve her alanda tekel oluş
muş vaziyettedir; hangi malı ele alırsanız alın, o malın üreticisi olarak birkaç firma vardır Ve bu fir
malar arasındaki rekabet, aslında optimal fiyatı bulmaya yönelik değil, doğrudan doğruya bir rek
lam rekabetidir; üstelik, bu reklamların maliyetlerini de fiyatlara ekledikleri için, gerçekte çok dü
şük fiyatlarla piyasaya sunulabilecek mallar, çok yüksek fiyatlı, pahalı mallar olarak piyasaya arz 
edilmektedir. Böylesine bir arz karşısında da, tüketicinin, fiyatı düşürebilme gücü, iktidarı yoktur; 
çünkü, o malı üreten birkaç firma, fiyat düzeyini çok yüksek bir şekilde belirleyebilmektedir. Bu 
yapıların çözülmesi lazım. Tekelci yapıların, belki ekonomik tedbirlerle, belki bazı yasal tedbirler
le-kısmen de olsa bu konuda etkili olabilir-ortadan kaldırılması lazım. 

Diğer taraftan, ekonomiyle ilgili; özellikle, kredi faizlerinin yüzde 230 olduğu bir ortamda, bu 
tabiî, doğmdan doğruya tüketicilere yansıyacak demektir, tüketicilerin ezileceği bir ortamı ortaya 
çıkaracak demektir. 

Konuyu fazla uzatmamak, Sayın Bakanı da burada fazla bekletmemek niyetiyle, düşüncesiy
le, özet olarak şunu belirtmek istiyorum: Bu konudaki bir yasal düzenleme her şey demek değil-
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dir; ama, yasal düzenlemenin de, bir çerçeve kanunun da çıkarılması gerekliliği vardır. Bu iyi ni
yetle, bu düşünceyle, 619 sıra sayılı kanun tasarısı Meclisimize, gelmiştir, müzakerelerini yapıyo
ruz. Bu tasarının içeriğiyle ilgili bazı eksiklikler muhakkak vardır; ancak, bu eksikliklerine rağmen, 
böyle bir tasarının yasalaşmasında da başlangıç olarak, en azından fayda mülahaza etmekteyiz. 

Bu düşünceler içerisinde; eğer, yasalaşırsa bu tasarının hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunu
yorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Tahir Köse; buyurun efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

• SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ekonomik demokratikleşme paketi içerisinde bulunan yasalarımızdan önemli bir tanesi de, 
Tükecinin Korunması Hakkında Kanun tasarısıydı. Geçen haftalarda Meclisin oybirliğiyle kabul 
ettiği Rekabetin Korunması Hakkında Kanun da yine, esas itibariyle tüketicinin korunmasına dö
nük olan önemli bir yasaydı. Bu yasaların ilk metnini -o gün de söylediğim gibi- 300'ün üzerinde
ki kurum, kuruluş ve siyasî partilere yollayıp, birlikte oluşturmuştuk. 

Bu tasarıya bakacak olursak, bir iki tane münferit maddenin haricinde, hemen hemen hiçbir 
partinin muhalefet şerhi yok. Bundan dolayı, tüm siyasî partilerimize teşekkür ediyorum. O zaman, 
yasa tasarısının hazırlanmasında hepsi çok yardımcı oldular, yardımlarını esirgemediler. Sivil top
lum örgütleri, yine, aynı şekilde yardımlarını esirgemediler. Bu yasaların hazırlanmasında emeği 
geçen Sanayi Bakanlığının bürokratlarına da ayrıca teşekkür ediyorum; hepsi, çok büyük emek ver
diler. 

Bu tasarıyı özetleyecek değilim; ama, çok iyi şekilde hazırlanmış bir tasarıdır. Burada, kam-
panyalı satışlar, kapıdan satışlar, ayıplı ve kusurlu malın nasıl geri alınacağı çok detaylı bir şekil
de tarif edilmiştir. Tasarıda, bugün, değiştirilmesi ve güncelleştirilmesi gereken birkaç tane madde 
vardır; o da, cezalarla ilgilidir. Bu tasarıyı sevk ettiğimizde, cezalan, katsayılara bağlamıştık; yasa 
çıktıktan sonra, her yıl, bu, peşpeşe artmış olacaktı; fakat, arada bir takvim yılı geçtiği için, para
sal miktarların bugünkü tarihlere göre güncelleştirilmesi gerekli. Ondan sonra da, zaten, katsayıya 
bağlandığıiçin, bir güncelleştirme gerekmeyecek. 

Tasarı içinde, birkaç tane, sivil toplum örgütünün ağırlıklı olduğu kurullar var; Reklam Kuru
lu, Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti gibi... Bunlar da, biraz evvel söylediğim gi
bi, sivil ağırlıklı; kamunun ağırlığı, hemen hemen hissedilmeyecek derecede az. Daha sonra kuru
lacak ilk kuruluşun da, yasa çıktığında, Adalet Bakanlığının görevlendireceği bir mahkeme bu so
runları çözmede yardımcı olacak; fakat, belli bir süre sonra, Adalet Bakanlığı tüketici mahkemele
rini, bu yasayla teşekkül ettirmiş olacak. 

Ben, tekrar, yasa tasarısının hazırlanmasında -Komisyonda olsun bize fikir verme aşamasında 
olsun- yardımcı olan tüm siyasî partilere teşekkür ediyorum. Ayrıca, Sanayi Bakanlığının değerli 
bürokratlarına ve Sayın Bakana da teşekkür ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına söz talebi?.. Yoktur. 
Sayın Bakan, konuşma talebiniz var mı efendim? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Böylece, tasarının tümü üzerinde yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tü
keticinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını taz
min edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendileri
ni koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgüt
lenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tü
keticinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukukî işlemi kapsar. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Tanımlar 

MADDE 3. - Bu Kanunun uygulamasında; 

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını, 

c) Mal : Ticaret konusu taşınır eşyayı, 

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, 

e) Standart: Türk Standardını, 

f) Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihaî olarak kullanan veya tü
keten gerçek veya tüzel kişiyi, 

g) Satıcı : Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan 
gerçek veya tüzel kişileri, 

h) İmalatçı-Üretici : Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş 
olan mal vey'a hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üre
tenleri, 
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i) Tüketici Örgütleri : Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf ve tüketim ko

operatiflerini, 
ifade eder. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 

Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması 
Ayıplı Mal ve Hizmetler 

MADDE 4. - Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı 
tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da 
tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan 
veya ortadan kaldıran maddî, hukukî veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı 
mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir. 

Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, malı teslim aldığı tarihten iti
baren 15 gün içerisinde bu malları satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bede
lin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak ta
mirini talep edebilir. Tüketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı, tüketicinin 
tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ayıplı maldan ve/yeya ayıplı malın neden ol
duğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acenta, imalatcı-üretici ve ithalatçı, müş
tereken ve müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumlulu
ğu ortadan kaldırmaz. 

Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile gizlenmişse, satıcı 15 gün 
içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. 

Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise, ayıplı maldan ve ayıplı malın neden oldu
ğu her türlü zararlardan dolayı açılacak davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tü
keticiye teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak satıcı, satılan malın ayıbı
nı tüketiciden hile ile gizlemiş ise, 2 yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz. 

Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı hizmetin yeniden görül
mesi imkânsızlaşmışsa veya amaca aykırı sonuçlar doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketi
cinin ayıplı hizmetten sağladığı fayda kadar indirim yapılır. 

Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulan
maz. 

Satışa sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine veya ambalajına, imalatçı 
veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir eti
ket konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde de 
gösterilir., 

Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli olarak 
ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 

Satıştan Kaçınma 

MADDE 5. - Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ti
carî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi, 
onun stokta bulunduğu anlamına gelir. Satıcı teşhir ettiği malların satışından kaçınarriaz. Satılma
dığı halde satılmış gibi gösteremez. 

Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. 
Satıcı, bir mal veya hizmetin satışını, o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen mik

tar, sayı, ebat veya süresi kadar satınalınması ya da başka bir malın veya hizmetin satınalınması ko
şuluna bağlı kılamaz. 

Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre koşuluyla satılması, teamül, ticarî örf 
veya âdetten ise, üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde, Sayın Topçu'nun söz talebi vardır. Buyurun efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; tabiî, kanun tasarısını bir an 
evvel geçirelim diye gecenin bu saatinde burada bulunuyoruz. Benim, söz almak gibi bir niyetim 
yoktu; kanun tasarısı, o zamanki Bakanlar Kurulundan geçmiştir, altında da imzam var. Yalnız, 
madde metninde, hukukla, borçlar hukukuyla, ticaret hukukuyla ve mevcut uygulamayla, maalesef, 
bağdaşmayan ibareler var. Bunları düzeltme şansına da tam sahip değiliz. Ben, çok tipik olduğu 
için dikkatinizi çekmek istedim. 

Bakınız ne diyor: "Üzerinde 'numunedir' veya 'satılık değildir' ibaresi bulunmayan bir malın; 
ticarî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi, 
onun stokta bulunduğu anlamına gelir." Hayır, stokta bulunduğu anlamına gelmez, bazen son mal 
olduğu anlamına gelir. Bir gözlük, gözlükçünün vitrininde duruyor. Bunun bir ikincisi stokta olma
yabilir. Bunun üzerine, her seferinde "bitti, bitmedi, numunedir ya da başka kalmamıştır" gibi iba
reler yazmak zorunda bırakılması veya bir başka maddede, satıcının, son malı, vitrinde teşhir edil
mek üzere konmuş olan malı, istendiği zaman satmak mecburiyetinde bırakılması tek taraflı olarak 
satıcıyı bağlamak anlamına £elen, bizim borçlar hukukumuzla, mevzuatımızla bağdaşmayan hü
kümler var. 

Ben önerge falan da hazırlamadım, böyle bir niyetim de yok; sadece dikkatinizi çekmek için 
söyledim. Yasa tasarısı çok bekledi, tüketici de bu yasa tasarısını bekliyor, oyalamayı da şahsen 
doğru bulmuyorum; ama, bu yanlışlar nasıl düzeltilir?.. Bir tercüme yapılarak mı bu yanlışlar ya
pıldı, bunu kimler nasıl hazırladı bilemiyorum; ama, bu tasarıda birçok yanlışlar var. Sadece, Ge
nel Kurulda bulunan arkadaşlarımızın dikkatine sunmak istedim. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygı sunuyorum. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon veya Sayın Hükümet bu konuda söz almak istiyorsa.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Evet, Sayın Başkan, bir hu

susu açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Bu, açıklık ilkesi için kon

muş bir madde. Eğer, satıcı bir malı vitrine koymuşsa, tabiî, satılık olup olmadığını da üzerine yaz
mak durumunda kalması için konmuş bir maddedir ve doğrudur. Onun için, borçlar hukukuna ay
kırı herhangi bir yanı da yok diye düşünüyorum. 

BAŞKAN- İtiraz ve cevap, zabıtlara bu şekilde geçti efendim. 

- 185 -



T.B.M.M. B : 6 3 28 .12 .1994 0 : 2 
Bu konuda herhangi bir önerge var mı? Yok. 

5 inci madde üzerinde başka söz talebi? Yok. 
5 inci maddeyi bu haliyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Taksitli Satışlar . 

MADDE 6. - Taksitli satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına 
sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla 
taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimi. 
yapmakla yükümlüdür. 

Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını 
talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması duru
munda ve tüketicinin ifa edilmemiş bir ediminin üzerinden en az dört hafta geçmiş olması ve satıcı
nın en az bir haftalık bir süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması koşullarıyla kullanılabilir. 

Taksitli satışlarda satıcı, aşağıdaki bilgileri tüketiciye vermek zorundadır. 
a) Mal veya hizmetlerin peşin satış fiyatı, 

b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı, 
c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı, 

d) Ön ödeme tutarı, 
e) Ödeme planı. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?.. . 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, burada bir kelime var... 
BAŞKAN- Efendim, kürsüye buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Yerimden kısaca arz edeyim. Sayın Başkan, burada "bir edimi

nin" deniliyor; yani, bunu kaç kişi biliyor Genel Kurulda? Bir kanun metni yazılırken .anlaşılır ol
ması mühimdir. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)-Borçlar Yasasında var. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Kanunlar
da var. 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika müsaade eder misiniz, Sayın Ayhan konuşmasını bitirsin. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Taahhüt manasına geliyor... Taahhüt olarak değiştirelim. Kim

senin de anlamadığı bir kelimeyi buraya koymanın bir manası yok. 

Arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun, bu konuda bir cevabı var mı efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Efendim, 

"edim" kelimesi hukukî bir tabirdir, borçlar hukukunda da vardır. 
BAŞKAN- Borçlar Kanunundan alınmış bir tabirdir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Evet. 

BAŞKAN-Peki efendim. 
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İtiraz ve cevap, zabıtlara bu şekilde geçti efendim. 
Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Bir önerge var; okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan tüketicinin korunması hakkında kanun tasarısının 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının sonuna gelmek üzere "taraflarca belirlenen ve tüketiciye yazılı olarak 
bildirilen mal veya hizmetin toplam satış fiyatı hiçbir şekilde artırılamaz" ibaresinin eklenmesini; 
üçüncü fıkrasına "bilgileri" ifadesinden sonra gelmek üzere "yazılı olarak bildirmek ve taraflar ara
sında aktedilen sözleşmenin bir nüshasını" ibaresinin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Cemalettin Gürbüz Güler İleri M. Seyfi Oktay 
Samsun ; Amasya Tokat Ankara 

Hilmi Yükselen Mustafa Yılmaz Mahmut Öztürk 
Kırşehir Malatya Aksaray 

Gerekçe: 

Taraflarca belirlenen ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen toplam satış fiyatının, gelişen piya
sa koşullarına göre sonradan artırılması, hem karşılıklı irade beyanları sonucu oluşan sözleşmeye 
hem de tüketicilerin korunmasıyla ilgili temel ilke ve amaçlara aykırılık teşkil edeceğinden, söz ko
nusu madde metnine toplam satış fiyatının artınlamayacağının ilave edilmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Çoğunlu
ğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan.. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet, önergeye katıldıklarını, Sayın Komisyon da, çoğunlukları olma
dığı için katılamadıklarını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Bu maddeyi, bu önergeyle yapılan değişik şekliyle, oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler...Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Kampanyalı Satışlar 
MADDE 7. - Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak düzenlenen 

kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın veya hizmetin bilahara teslim edilmesi veya 
yerine getirilmesi vaadiyle yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının 
zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik Ve miktarında anlaşmalara aykırı davranılması durumunda, 
satıcı, bayi, acenta, temsilci, imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin bilahara teslim veya 
yerine getirilmesi koşuluyla yapılan her türlü satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir. 

Kampanyalı satışlarda satıcı, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak, 
"kampanya bitiş tarihi" ve "malın ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli"ne 
ilişkin bilgileri de vermekle yükümlüdür. 
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Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri de 

uygulanır. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var; okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasına "bilgileri de" kelimesinden sonra "vermekte" kelimesinden önce gel
mek üzere "yazılı olarak" ifadesinin ilavesini arz ve teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

îhsan Saraçlar M. Seyfi Oktay Hilmi Yükselen 
Samsun Ankara Kırşehir 

Mahmut Öztürk Cemalettin Gürbüz Güler İleri Mustafa Yılmaz 
Aksaray Amasya Tokat Malatya 

Gerekçe: Hemen her ürün için yapmakta olan kampanyalı satışlara ilişkin koşulların yazılı ola
rak bildirilmesi, tüketiciyi bilgilendirip aydınlatacağından, tüketicilerin aldatılmasının önüne geçi
lebilecektir. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. -

BAŞKAN-Sayın Hükümet ?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Katılıyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet önergeye katılıyor, Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için 
katılamıyor. • 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi, değişiklik önergesindeki kabul ettiğiniz şekliyle oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine 5 dakika gibi bir zaman kalmıştır. Bundan 
sonraki maddelerde de fazla sayıda önerge vardır. Yeni bir maddeye başladığımız takdirde bitirile-
meme ihtimali mevcuttur; daha önce alınan karar gereğince de... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Bir önerge var Sayın Başkan. 

BAŞKAN-7 nci maddeyle ilgili mi? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Sürenin uzatılmasıyla ilgili 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN Hayır efendim mümkün değil. 
Daha önce, saat 23.00'e kadar çalışma önerisini yine bu Genel Kurul kabul etmişti. 
Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 29 Aralık 1994 Perşembe günü 

saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati :22.55 

; ||__ , _ 
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Ülkemizde Konuşlandırılan Çok Uluslu Güç'ün Görev Süresinin, 31 Aralık 1994 

Tarihinden İtibaren Altı Ay Süre İle Uzatılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca, 
İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresine verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Âttila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 
(Kabul Edenler) 

Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
NahitMchteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuçcuoğlu 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Höşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

450 

359 
196 

160 

-
4 

68 
22 

-

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren' Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
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ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 

Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
Kemal Naci Ekşi 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 

B : 6 3 28 
Erdal înönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif Islamoğlu . 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
AlaettinKurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Âli Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
ÜmitCanuyar 
Tevfik Diker 

1994 0 : 2 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Ali şan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkclam. 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

. 1 2 . 
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T.B.M.M. 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özvcr 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 

ADANA 
UğurAksöz 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
ANTALYA 
FaikAltun 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 

B : 63 28 .12 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 

(Reddedenler) 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz : 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

- 191 -

1994 0 : 2 
Nadir Kartal 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 

Şinasi Altıner 

Güneş Müftüoğlu 

Ali Uzun 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çclebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 



T.B.M.M. 
Hasan Hüsamettin Özkan 
SabriÖztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
ŞadanTuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 

DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 

ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

B : 63 
Salih Kapusuz 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivarıoğlu 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

(Geçersiz Oylar) 
HATAY 
Ali Uyar 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 

(Oya Katılmayanlar) 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 

- 192 -
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SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 

ANTALYA 
Deniz Bay kal 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Oztaylan 
Sami Sözat 



T.B.M.M. 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇORUM 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Nabi Sabuncu 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
HATAY 
Fuat Çay 

ADANA : 1 

ADIYAMAN : 2 

ANKARA : 1 

BATMAN : 1 

B : 6 3 28 .12 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 

DİYARBAKIR : 4 

İSPARTA :1 

İSTANBUL : 2 

.1994 
MALATYA 
Yusuf Bozkurt Özal 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Erman Şahin 
ORDU 
Nabi Poyraz 
SAMSUN 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Yaşar Topçu 
ŞIRNAK 
Mahmut Al inak 
TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

MARDİN :3 
MUŞ : 1 
SİİRT : 2 
ŞIRNAK : 2 
VAN : 1 

0 : 2 

Q-
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
' 63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 2 8 . 1 2 . 1 9 9 4 ÇARŞAMBA' Saat:'15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ülkemizde Konuşlandırılan Çok Uluslu Güç'ün Görev Süresinin, 31 Aralık 
1994 Tarihinden İtibaren Altı Ay Süre İle Uzatılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi 
Uyarınca, İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — R.P. Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdııllatif Şe
ner'in, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde meydana gelen son gelişmeler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/56) (Görüşme günü : 3.1.1995) 

• 3 

S E Ç İ M 

_ 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

•»•&--—«SO^O^GE*» <" 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

»«y.—«aS^İ-0'<!G!5»,—.y.. 
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SÖZLÜ SORULAR 

.*!. — istanbul Mlilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Mlilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırıknası Hıaikkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanla* 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının 'bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi "{6/3,07) 

*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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan (kişilere ilişkin Maliye Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/325) t 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşiın 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Balkanından sözlü, soru önergesi (6/349) 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nrn, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin 'bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru Önergesi {6/36)1) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar (tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soıru öner 
gesi (6/365) ,. 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Basibakandan 
sözlü soru önergesi {6/366) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halt 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. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleıre ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bîr defa ertelenmiştir. 

— 2 — -: 
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SÖZLÜ SORULAR 

*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 Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4)19) 

*15. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabanfye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru »önergesi (6/422) 

16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkİner'in, Bursa'nın 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 Yakm'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. —• Kayserü Milletvekili Salüh Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'si no alındığı iddia edilen işçilere 'ilişkin Ulaştı'nma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) . , - ' • • 

20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan haikediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kacından 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 ilişiklin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında Ibekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önerigesi (6/502) 

*25. — İzmir. Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5,79) (1) 

— 3 — 
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SÖZLÜ SORULAR 

*26. — İstanbul Milletvekilli Engin Gün er'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin albönıeliğinin iptal edildiği iddiasına ilişjkin Kültür Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

27. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

28. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişlkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiaisına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/511) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın. Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) 

31. — istanbul Milletvekili Haliit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişlkin Ulaştırlrna Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddliasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Taibiî 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 ilişlkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/534) 

36. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

37. —• Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişlkin Sağlık Bakanından 'sözlü soru önergesi (6/536) 

38. •— Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin 'raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiaisına ilişıkin 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 öner
gesi (6/540) • 

*40. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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41. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenim, 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 (6/7)14) 1(1) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları- Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önerigesi (6/7(15) (l) 

*44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEKlin Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

45. — Karaman Milletvekilli Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «A'ile 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 
sözlü soru önerigesi (6/719) (İl) 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe 'bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi 1(6/720) (1) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

51. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 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 Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık, Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 
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55. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
iilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*56. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka- < 
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) * 

57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

58. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerline gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*60. — Artvin .Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara' ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

61. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

62. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı i;cl-
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

64. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunla-" 
rina ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

65. — İstanbul Mülletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine iilişkin Maliye Bakamından 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 kişilerini 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 soru önergesi (6/783) (1) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında O YAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*70. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

71. — 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 ye bele
diye meclis üyelerü hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*74. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemline ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

*75. — İstanbul Mliîletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

76. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere 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. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufılu'nun, Testaş'ta işine son verilen bür 
grup işçiye ilişkin Sanayi va Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

82. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
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) 
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86. — Ankara Milletvekili 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, istanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkinldaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

88. — Giresun MiilletvelcJili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*89.'— istanbul 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) 

90. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf! u'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 Dumanikaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

93. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ye 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, Şırnak 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 Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

99. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Bk Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 
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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) 

103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazcte'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

105. —- Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Balkanından 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

108. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

110. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine îlişlkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

111. — Malatya Milletvekili Gazi Barüt'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

112. —. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi 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) 

ı=114. __ Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alman bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından s;özlü soru önergesi (6/661) 
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116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

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 ısoru 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 harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

123. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.fc.t Seyitömer 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 elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balcanmdan sözlü soru önergesi (6/672) 

127. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sıoru önergesi (6/824) (1) 

128. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
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) 

130. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 
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1'3'lv — Konya Milletvekili Mehmet 'Keçecilerdin, 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 İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınma 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 Alb'bas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

138. — İstan'bul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

139. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

140. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

141. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/687) 

142,— İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

143,., — İstanbul 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 - IDolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine İlişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

146. — İstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

147. — İstan'bul 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) 
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148., — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel (Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başlbakandan 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) 

*153. — 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. — İstanbul 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 yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

157. — (İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan 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 İBakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Alaşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet İBakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

162. — IBayburfc Milletvekili Babattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
som önergesi (6/843) (1) 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Abmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 
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164. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

165., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması 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 taşlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından 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 Köyişlefi 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) 

170̂  — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (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. —• istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

175. — (İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret (Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

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 
Seker 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, Nurhafc - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 
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180. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

181. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlü Hastanesine 
İlişkin 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,ı — 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 Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

186H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

187. — Ankara Milletvekili Ömer Ek'inci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbarik'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılaoağr iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret 'Bakanından 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) 

190. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına Ülişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

192. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alman 
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 VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

194. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/77.1) 

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) 

_ 14 __ 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

196. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara . 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

197. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

198. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

200. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

201'. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 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 Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

204. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

205. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

207. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümran'iye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

209. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde 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) 
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211. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

212. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maraflu'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 santralli ihtiyacına ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

214. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

215. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi' (6/806) 

216. — İstanbul 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 Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye, ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

219. —i'Artvin Milletvekilli Süleyman Hatinoğlıı'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

220. —• Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili alarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

221. — ArtVin Milletvekili Süleyman Hatinoğlıı'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

222. —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın, 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) 
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226. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

227. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

228. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

229. — Çorum MilletvekÜü Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
Ve tskân 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 tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

231. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

232. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ts
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

233. — Giresun -Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

234. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ts
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

235. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

236. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

237. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

238. — Konıya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ye tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 
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239. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/894) (1) 

240. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

241. —: Malatya Milletvekili Gazı Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

242. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

243. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerimin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından 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. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milietlvekill ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma .Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

247x —• Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili, ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

248. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/83(1) 

249. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş-
tiırma Fonu'ndan Kayseri ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

'250. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki (belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) di) 

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) 
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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 İskân 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (Jl) . • 

254. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ancı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindekli belediyeleıre yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

255. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeiki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

256. —'Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge'si (6/930) (1) 

257. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belodiyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Balkanından sözlü soru önergesi1 (6/932) (1) 

2'59. —' Ş/anlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belc'diy elere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlıik ve İskân 
Bakanından 'sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

260. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeiki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sîözlü soru önergesü (6/934) (1) 

261. — Ankara Milletvekili Hamdi Erişin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

262. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon ilindeiki 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 ilişiklin Bayındırlık ve İs
kân Balkanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

264. — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli ilindekli belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlıik ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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S26& <— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DikicFniın, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanınaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkiin Ba-
yjödurlık ve İs'kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (/l) 

266,! — İstanbul Millötıvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleşitirilen ihalelere ilişkin Baışlbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

267. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

268< — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personelli ihtiyacına ilişkin 'Sağlık 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

269. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişildin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

270.J — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

27İ. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve aisfalt hizmetli götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazîdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından 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 Demirlin, İzmir Büyükşöhir Belediyesi tarafın
dan (kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (d) 

Î275| — İzmir Miiletvekiili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçmişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

276. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve tn'imar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (il) 

277. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personelline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/856) 
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278. —> Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin fcullanıknasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

279. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi ıgerek'tiğine 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
lkanından sözlü soru önergesi ı(6/858) 

281'g — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek İntihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

282. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/860) 

283', — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişiklin içişleri Bakanından sözlü som 
önergesii '(6/861) 

284^ — İstanbul MÜletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi 1(6/992) (1) 

285* — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesii (6/993) ı(l) 

286j —' Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Difcici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

287. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlmrfalı bir partiliye 
Valkıfbanfc'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü som önergesi (6/863)1 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul 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 Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/865) 

290. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/866) 

29,1 j — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirci'm Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/867)' 

292. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/868) 
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293. — Bilecik, Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

294,; — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

295. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzlukları olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

296. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

297., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«özelleştirme Garalbeti» 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 İskân 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'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

302. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu'nua; 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 ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

306. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü sora 
Önergesi (6/873) 

307a — 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 ısoru önergesi 
(6/874) 
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308. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a »taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

309. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, 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, Narman 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 IBakanından 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) 

3114, — 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 Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

317. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhun'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

318. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

319. — [istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 'bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

320;, — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

32L, —- istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

322, — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve 'İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

3231. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ye Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 
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324. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü ısoru önergesi (6/1077) (1)' 

325. — İstanbul 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;, — İstanbul 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 Milletveldli 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) ı(l) 

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 Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

3331. _ İstanbul Milletvekili Halil Orhan Erjgüder'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) 

337. — İstanbul 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) 
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338. — llzmir Milletvekili Cengiz iBulut'un,. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara »ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

339.; — Giresun Milletvekili Yavuz KJöymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (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) 

341. '-̂ - Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si '(6/1015) ı(l) 

342. — Bilecik Miietvekili Mehmet Seven'in^ MTA'nm özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

343. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Baş'bakandan 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) 

345â — 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

348. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 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 Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

351. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü som önergesi (6/954) 

352. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nım, İstanbul (Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi "(6/957). 
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353. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şa'hin'in, Kuzey Iraik bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/959) 

354. —• İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Babanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

356. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmamasının 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 sorunlanna 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 İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

359. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

360. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

361. — Bilecik Milleetvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

362. —• İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'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 Üyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

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 ıbazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

367. —• Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
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368. — İstanbul Milİeetvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı halberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

369. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

370. — İstanbul Milletvekili Halil 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 Milİeetvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî 
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına 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) . 

379. — 'İzmir Milletvekili Cengiz iBulut'un, SHP mensu'bu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği iddiasına 'ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

380. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl 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 - Çullıı Kö
yünden masura bir vatandaşın güvenl'ik 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) 
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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
masına 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 
som önergesi (6/981) 

388j| — 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) 

389̂  — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) 

390. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

391. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı ilerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 

392. — IBilecik 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(1) 

394. — Bilecik Milletvekili 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
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

396. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle İlgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

397. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un» döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 
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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. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, gözaltına alındıktan sonra kaybol
duğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1176) (1) 

4O0.; — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

40la — istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara 'Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

402. —• İstanbul Milletvekili 'Bülent Akarcah'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

403, — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) (1) 

404< — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik horu alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) !(1) 

405. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'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) 

406. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) l(l) 

407., — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, KENT-ıAiŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

408< — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkam 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) 

410. — Konya Milletvekil'i Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'hların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

411. — 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 
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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 almış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

414. —- İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul tll 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. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

418. — Kayseri Milletvekili Saliih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 

419ij — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, toplu sözleşmeli memur sendika
sının ne zaman -çıkarılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

420.1 — 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(1) 

421. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî (İdareler 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 iskân 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 Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

424.— Aydın Milletvekili Conıgiz 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) 
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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 Baş'bakandan 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, Kara'bük 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) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) v 

434. — Konya 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 mağ
dur 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

442. — Konya Milletvekili 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) 
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444. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

445. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, 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 önergesi 
(6/1200) (1) 

447. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı 'bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

448. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa 'bağlı Ibazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1) 

449,.— Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi '(6/1203) (1) , 

450. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri 'durdurulan harikala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

451. — İstanbul 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 ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

453. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

454. — 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 Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

457. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.İ.T.'leritı yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

458. — Giresun Milletvekili Rasirn Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 

459. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde plan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

460. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan -sözlü soru önergesi (6/1266) (1) 
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461. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürünün usul
süz atamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1267) (1) 

462. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'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 (6/1269) (1) 

464. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bıılut'ıın, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

465. — İzmir Milletvekili Gengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

466. —• İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

467. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'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 Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.vŞ.'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 sıorıı önergesi (6/1059) 

479. — İstanbul Milletvekili At'gan 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 Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü sora 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 soru önergesi (6/1283) (1)-

485. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedenliyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

486. —• Amasya Milletvekili Cemaletıtin Günbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

487. — İstanbul Milletvekili Hailit Dumankaya'nın, Sivas Dem'ir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

488. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

489. — izmir Milletvekili Atilla Mııtman'ın, 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) 

491. — 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 som önergesi (6/1291) (1) 

493. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

494. —: Hatay Mületvekili 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'nın, 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 som önergesi (6/1298) (1) 

500. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Bağ - Kur'un içinde bulunduğu malî 
sıkıntıya ilişkin Başbakandan sözlü som 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 Pehtivan'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 ye 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 (6/1303) (1) 

506. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

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 üe ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som 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) 

—• 35 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

510. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) (1) 

511. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Bağ - Kur üyelerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1308) (1) 

512. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

513. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
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 sora önergesi (6/1310) (1) 

515. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan slözlü 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 ı(6/1312) (1) 

517. — 'Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in bir firmaya 
zamanında teslim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1313) (1) 

518. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 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) 

522. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Siivas 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 Kurulu Başkanına ilişkin Barbakandan 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) 
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528. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, şirketlerle 
yaptığı satış sözleşmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1324) (1) 

529. — Bilecik Mlilletvekili 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-
rimenkullerine 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, Hazine 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 storu öner
gesi (6/1330) (1) -

535. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

536. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkinvest firmasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1332) (1) ' 

537. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'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 yeniden 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. — Marüsa' 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'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 
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546. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından îtözlü soru önergesi (6/1071) 

547. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

548. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

549. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan halberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

550. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, kamu banka ve fonlarmca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341). (1) 

551. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

552. — Sivas! Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

553. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

554. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

555. _ istanbul Milletvefcili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.l.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

556. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

558. — istanbul 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. — İstanbul Milletvekili Selçulk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan öözlü soru önergesi (6/1098) 

561. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik 'kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

562. — Ankara Mİletvekilii M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 
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563. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nm yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

564. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nm-yetkilerine ilişkin Başba-
bakandan 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) 

567. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişlkin Başbakandan ısözlü 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 Milletvekili 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'm 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 Kumluna gönderdiği bir yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1355) (1) 

574. — - Bilecik Milletvekili 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 sofu 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)(l) 

579. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğü tara
fından ihaleye sunulan Kuşadası Akaryakıt İkmal İstasyonuna' ilişkin Başbakandan 
sözlü som Önergesi (6/1361) (1) 
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580. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısv 
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) 

582. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1)' 

583'.;— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sağlık Meslek Liseleri giriş sınavları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1365) (1) 

584. — Bilecik Milletvekili Me'hmet Seven'in, özelleştirme programına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi '(6/1366) (1) • •' . 

585. —> Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 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 
önergesi '(6/1101) 

587. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir müşavirine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1368) (1) 

588. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ - Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

589. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Basın - Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinde görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1369) (1) 

590. — fstanfoulli Milletvekili Hafit 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 ıMaruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 'Möhnıet Seven'in, Bilecik bölgesinde banka hesapları
na el konduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1373) (1) 

593., — Konya M'illetVekili Mustafa Ünaİdı'ntn, günlük 'bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» ıbaşliklı ha'bere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

596ı — Konya MMdÜvekili Mustafa Ünaldı'nın, günllük bir gazetede yayımlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» 'başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 

— 40 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

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, Gıımhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 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 Mlilletvekili 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'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilirle imkânı sağlanacağı iddialarına 
ii'işkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1) 

604. — Manisa. Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 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. — İstanbul 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 Deevlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
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613. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'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 sözlü 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 Başbakandan sözlü ısoru 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 önergemi (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'nın, 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 Balkanından 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 Başbakandan 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 çelişkili 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) 

629. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

630. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 
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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, ÎSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

634. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürüten iddialara ilişkin Başbakandan sözlü ısoru 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 sloru önergesi (6/1144) 

637. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuştu
rulacağına ilişlkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

638. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sa
yısına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1148) 

639. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

640. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru 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 Bakanından sözlü.soru'önerge
si (6/1154) ' 

644. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

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) 
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650, — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'riin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

651!«j — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

652. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymeri'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212.) \ 

653. — (Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

654. — İzmir Milletvekilli Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

655ı — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

656., — İzmir Millötivekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/İ217) 

657̂  — 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 önengesi (6/1221) 

661. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

662. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) ^ 

663. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

664., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

665. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

666. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

667. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

668. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 
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669. — izmir Milletvekilli Cengiz Bulut'ım, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

670. — izmir Milletvefeili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam-
yapılıp yapılmayacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/Î231) 

671. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

672. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

673. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) ' 
. 674s — İzmir 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 Üniversitesinin sorunla

rına üişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

676., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

677. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

678. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

679. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

680. — İzmir 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 Ba'kanından 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) 
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686. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, 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. — itzmir 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 som önergesi (6/1251) 

690. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyon> başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

691. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlülk bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

692. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait «anılmamalı» 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 soru önergesi (6/1256) 

695. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TIKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

696. — İzmir 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 soru 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 iddiacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 

701. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 
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702. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

703. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nrn, vergîi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

704. •— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nrn, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1383) 

705. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1384) . 

706. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) 
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1. —• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanuna 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 Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2.. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo -Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname dle Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu '(1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. •— Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
'Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe 'komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi. : 6.7.1992) 

6. —• ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7ı — 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 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun İBazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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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 Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Medldelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (T/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

1 1 . — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

131, — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 14, — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski 'Bakanları Işın Çele'bl, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Ldtfuilah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bski 'Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin 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 infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları ı(l/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 : İ6.6.1994) 

20. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ekj, Cetvellere Bir İlaVe Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23d — 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 Şariin'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 İdaresi Kanununun (Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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27/—• Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu 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
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) ((Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 29. -— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

30. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Haklkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu" Raporu 
(1 /667,1 /649) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 18.4.1994) 

X 31. — Doğm Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gaip Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Ha'kkında 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 32. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 562) 
(Dağıtma târihi: 16.2.1994) 

X 33. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, Eğit
sel ve Bilimsel işbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(i/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 34. — 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 komisyonları 
raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra-
porları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 36. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/55Ş) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 37.— 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 38. — 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 39. — 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 40. — Türlkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasknda 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 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmaisının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 42. — 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 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 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 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. Sa
yısı : 695) (Dağıtma tarihi: 8.9.1994) 
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45i — 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) 

46, — 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 : 24.3İ1994) 

X 47. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmes/ine Daiir Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) ı(S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

48. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Haklkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

49. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye. Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlertine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

SOj — Balıkesir Milletvekili Melih Pa'buççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Aıdma Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İkililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S, Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24,3 .,1994) 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili TuAan Tayan ve Sosyaldemoknat Halkçı Parti Grup 
Başkanvefcili İçel Milletvekili Aydın Güiven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Daiir Kanun TekMfi ve Plan ve Bütç^ komisyonları Raporu 1(2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma! tarihi : 2.7.1992) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kahulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı •: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5,1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Fikataıış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka-
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mimimin 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lif if ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

54. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet komis-
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10)1992) 

\55. — Millî Savunma Bakanlığı "ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Haklkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (Ş. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

56. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi »: 4.3J1993) 

57. _ Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfilk Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (Si Sayısı : 321) .(Dağıtma' tarihi ; 2.4.1993) 

58. _ Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

59. — Vakıflar Umum .Müdürlüğü Vazlife 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) 

60. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresiı Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

61a — 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 62. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 
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63. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 64. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S.: Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

65. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/Tl. Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan^ Ka
nuna Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

66. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

.6.7..— Türküye 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) 

68. —• Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5,1992) 

69. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin' Kanun Tasarısı ve Plan ve 
'Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

70. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

71. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

72. — Manisa MilletveMli 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
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

73.| — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay. Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde-
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sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90,) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

74. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Halk-
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) 

75a — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun -Teklifi .ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) ' 

76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değişitirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/22)1) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) • 

77. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde-
siinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S.; Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Al anlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtmia tarihi : 21,9.1992) 

79. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) ı(Dağıtjma tarihi : 21.9.1992) 

gO. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'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) 

81, — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşımın, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

82. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Koalisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıftima 
tarihi : 21.9,1992) 
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83. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da>ir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı :. 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve. 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu R.aporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. —r 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 ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

88. — 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 (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10 1992) 

89. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S, Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

90. — 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) 

91. — Mahalle Muhtarlığı. Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

92. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muhariip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi :.5.11.1992) 
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93. •— 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) 

94. — 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 ye Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkımda Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) I 

96. — 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) 

97. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes'ine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

98. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balâ'lar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortaılar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

99. — 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) 

100. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

101. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 
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102. — Sımak 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) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay 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) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — 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) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

107. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

108., — 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) 

109. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (0 Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. —> 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) 

111. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

112. — Muğla Milletvekili Nevşat özerin, 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) 

113. — Vozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2:9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

114. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

115. — Gül hane 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) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu ((2/529) (S. 'Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

117. —Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondakuzuncu Maddesinin <(b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

118.,—- Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

119. — Samsun 'Milletvekili İlyas Âktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

120. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikerin, 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) 

121L — Türk Vatandaşlığı' Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S, Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)-

122. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 
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123. — 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) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

125. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köy işleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

126. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

127. — 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 tarihi :. 
22.9.1993) 

.128. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi 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) 

129. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

' I 

130. -r- Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü 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) 

131. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 
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132.* — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Sila'hlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

133. — Manisa Milletvekili Tevfifc Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

134. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesü Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) {S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

135. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 136. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

137. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihti ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı. : 407) (Dağıtma ta
rihi: 31.12.1993) 

138. —• Balıkesir Milletvekili 
ratif leri ve Birlikleri Kanununun 

Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope-
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) 

139. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 140. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

141. — 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) 
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142. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Miıllî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

143. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesî Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

144. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

145. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

146. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

147. — 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) 

148. — 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) 

149. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Daıir Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

150. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — icra ve iflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) - . 
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152. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Bölge tdare Mahkemeleri, idare 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) 

154. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

155. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — Afyon Milletvekilli Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

158. — Şanlıurfa Milletvekilli 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) 

159. — Memurlar ve işçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Biden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İç'i Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

161. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

162. -— Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
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Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakıı 
Milletvekili Leyla Zana'ntn 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) 

164. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

165. — 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) 

166. — 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) 

167. — 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) 

168. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 169. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmtiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

170. — 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) 

171. —- 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı: 646) (Dağıtana tarihi: 20.4.1994) 

172. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi: 20.4.1994) 

X 173. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya CamiM'n İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994). 

174. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

175. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titıiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574).(S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

176. — Artvin Milletvekili Süleyman Haitinoğlu'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) 

177. — 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) 

178. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'dn, 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) 

179. — 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 : 
3.6.1997) 

180,— 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 181. — 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 Arkadaşımın 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tüf-
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kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti-
. rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifli; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 

(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 
X 182. — Patent işbirliği 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) 

183. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarih ve 904 Sayılı Islahı 
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) 

184. — 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) 

185. —- İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

186. — 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) 

187. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

188. — Seferberlik ve Savaş Haline ilişk'in 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) 

189. — 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 190, — 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) 

191. — 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) 

192.— 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) 
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193. — 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) 

194. — 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 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyîşleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 196. — 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) 

197. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlenıdirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 
X 198. —•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) 

199.— Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 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 200. — 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 201. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasımda 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 202. — 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 203. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daıir Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 204. — 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) 
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X 205. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ©ir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

206. — 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) 

207. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve iBütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

208. — 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 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 'komisyonları raporları (2/1174) 
(S. Sayısı : 728) (Dağıtma tarihi : 8.11.1994) 
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine ÜİşIkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 210. —'• 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 211. — 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) 

212. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Han ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara-

(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
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) 

214. — Muğla Milletvekili Muzaffer ilhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın; 
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'nm; 
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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) 

215. — 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 216. — 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) 

X 217.| — 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 218. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

219.1 — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun Zeytinciliğin Islahı ve Ya
banilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesi, Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakında Kanun Teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporu (2/731, 2/1192) (S. Sayısı : 742) (Dağıt
ma tarihi : 22.11.1994) 

220. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) l(S, Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anılaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 

222. -—' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 26.12.1994) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

223, — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

224, — Balıkesir MÜÜetvekiLi Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişlerii komis
yonları raporları (2/1099) (S, Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

225, —'istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 728) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküleri Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları 
Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karranameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/1174) 

, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANILĞINA 
Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetveller

de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Turhan Tayan Nevzat Ercan 
Bursa Sakarya 

DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 
GENEL GEREKÇE 

Kamu hizmetleri içinde vazgeçilmez, geciktirilemez ve ikame edilemez niteliklere sahip olan 
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sistem ve teşkilat yapısında yapılabilecek düzenlemeler yanın
da, bu hizmetlerde çalışan personel ile ilgili istihdam sorunlarının çözümüne bağlı bulunmaktadır. 

I - Sağlık Bakanlığını illerde temsil eden Sağlık Müdürleri, taşrada Bakan adına sağlık hizmet
lerini yürütmektedir. Görev yaptığı il'de sağlık personelinin âmiri konumunda ve ValPnin sağlık 
danışmanı olan Sağlık Müdürlürenin ve yardımcılarının mevzuat gereğince tabip olmaları şartı bu
lunmaktadır. Sağlık Müdürlüğüne atananlara, bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret öden
memektedir. Bu durum, görevde isteksizlik yarattığı gibi, tecrübeli tabiplerin bu göreve talip olma
larını da engellemektedir. Bu yüzden, Sağlık Müdürlüğü görevine asıl olarak atananların sayısı 10-
12 civarında kalmış olup, diğer illerin Sağlık Müdürlükleri vekâlet yoluyla yürütülmektedir. 

Teklifin 1 nci maddesi ile, Sağlık Müdürlerine ve yardımcılarına bu görevlere atanmaların
dan dolayı, 657 sayılı Kanun'un 175 inci maddesine göre ikinci görev aylığı verilmesi öngörülmek
te olup; bu düzenleme, sözkonusu görevleri yapacak tabiplerin görevde kalıcılığını temin edeceği 
gibi, yapmış oldukları hizmetin karşılığını almalarını ve sağlık hizmetindeki verimliliklerini olum
lu yönde etkileyecektir. 

II - Bir ekip hizmeti olan sağlık hizmetlerinde, uzman tabipten hastabakıcıya kadar uzanan hiz
met zincirinin her halkasında yeterli sayı ve nitelikte personel yetiştirilmesi ve istihdamı, sürekli 
çözüm aranmakta olan bir konudur. Başta tabipler olmak üzere, sağlık hizmetlerinde görevli bütün 
personelin yurdun her köşesinde bulunabilmesinin temininde; hizmette isteksizlik yaratan zorlama
lar yerine, özendirici tedbirler getirilerek, nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdamının gerçek
leştirilmesi gerekli görülmektedir. 

Hizmetin bir "mecburiyet"ten veya "yükümlülük"ten dolayı değil de, gönüllü olarak yapılma
sı prensibi esas olmalıdır. Bu husus Hükümet Programı'nda da yer almıştır. Sağlık hizmetlerinin 
sunulmasında, bütün personelin görevde kalıcılığını temin etmek amacıyla, yapmış oldukları hiz
metin karşılığını aldıklarına inanmalarını sağlayacak bir ücret politikası ve özendirici tedbirler ge
tirilmesinin gerekli olduğu da kuşkusuzdur. 
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İnsan sağlığının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamak gibi çok önemli bir hizmeti yerine 
getiren Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na mensup personel ile bu hizmetlerin yapılmasında çok büyük pa
yı olan diğer personelin, yurdun her köşesinde, zor şartlar altında, ağır sorumluluk taşıyan, 24 saat 
süren ve her türlü hastalık riskine açık olan bir görev üstlenmiş olmaları ve insan sağlığının ve bu
na yönelik hizmetin önemi gözönüne alındığında da, bu hizmeti verenlerin özlük haklarının iyileş
tirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Uzun ve yorucu bir eğitimden sonra, hastalıklara göre branşlaşmak zorunda olan tabiplerimi
zin, görmüş oldukları eğitimin nitelik ve niceliğine, insan sağlığı ile ilgili önmeli hizmet grubunda 
yer almakta olduklarına bakıldığında da, bunların özlük haklan yönünden teşvikinin zarurî olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Sağlık hizmetleri bir bütün olarak ele alındığında, bu hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırılan ve 
bunun gerçekleşmesinde vazgeçilmez katkıları olan Sağlık Hizmetleri Sınıfı mensubu diğer perso

ne l ve bunların yanında idareciden hizmetliye kadar idarî ve yardımcı görevleri yürüten sağlık teş
kilatının üyesi olan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, bu personelin görevde kalıcılığını 
temin edeceğinden; sağlık camiasında görevli her türlü personelin özlük haklarının belirli bir oran
da özendirici hale getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Sağlık taraması ve aşılama gibi faaliyetlerde gö
rev alarak koruyucu sağlık hizmetlerinin ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırılması bakımından 
vazgeçilmez emekleri geçen hekim ve diğer sağlık personeli ile birlikte bu hizmetlerin en iyi şekil
de halkımıza ulaşması için yardımcı olan idarî memur,-şoför, hastabakıcı ve hizmetlilerin, bu vaz
geçilmez hizmet zincirinin önemli halkalarını teşkil ettikleri bilinmekte olup; özlük haklarını iyi
leştirmek için yapılacak bir düzenleme ile bunların ücretlerinin de, -emsali diğer kamu personeli 
gibi- yeterli seviyeye getirilmesi, sağlık hizmetlerinin belirtilen niteliklerinin bir gereğidir. Bu ba
kımdan, genel bir iyileştirmeye ihtiyaç vardır. 

III - Tedavi edici sağlık hizmetleri yanında, tıpta uzmanlık eğitimi hizmetlerini de birlikte yü
rüten eğitim hastanelerimizde görevli olan ve Türk Tıbbı'na değerli uzman hekimler kazandıran 
.klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve başasistanlara, bu görevlerinden dolayı, -sadece- "uz
man tabip" kabul edilerek aylık ve tazminat ödenmekte; tıpta uzmanlık eğitimi görmek yanında 
eğitim hastanelerimizde verilen sağlık hizmetlerinde de görev alan asistanlara bu hizmetleri karşıl-
ğında herhangi bir ek ücret verilememektedir. 

Eğitim hastanelerinde klinik ve laboratuvar şefi olabilmek için; altı yıllık tıp eğitimi, Tababet 
Uzmanlık Tüzüğü'nde ve Yönetmeliğinde belirtilen süre kadar (en az 3 ilâ 5 yıl) ihtisas çalışması 
ve müteakiben, klinik ve laboratuvar şefi olabilmek için 6 ilâ 10 yıl, şef yardımcısı olabilmek için 
3 ilâ 5 yıl uzman olarak çalıştıktan sonra, anılan Yönetmelik hükümlerine göre açılan sınavalara 
girme hakkı kazanan hekimlerimizden yeterli bilgi ve liyakata sahip olanlar, yapılan sınavlar sonu
cunda bu görevlere atanmaktadırlar. Bu sınavlarda şef unvanını alan hekimler, tıpta uzmanlık eği
timi ve akademik bakımından, üniversitelerdeki profesörlere, şef yardımcısı unvanını alan hekim
ler doçentlere, başasistan unvanını alan hekimlerimiz de yardımcı doçent unvanında bulunanlara 
eşdeğerde kabul edilmektedirler. Bu yüzden, uzmanlık eğitiminde görev alan personelin özlük hak
larında da iyileştirme ve teşvikler sağlanmalıdır. 

IV - Ayrıca, Hükümet Programı'nda, "2514 sayılı Kanun ile getirilen Devlet hizmeti yüküm
lülüğünün gözden geçirileceği" (ve gerekirse kaldırılacağı) hedeflenmiş olup; Sağlık Bakanlığımız
ca bu konuda hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu gündeminde olan Kanun Tasarısı ile, sözkonu-
su Kanun'un getirdiği Devlet hizmeti yükümlülüğünün -ilk planda- pratisyen tabipler bakımından 

i Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 728) 
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belirli bir süre ile uygulamadan kaldırılması öngörülmüştür. 2514 sayılı Kanun'un uygulanmaya
cağı dönem içinde, eskiden zorlayıcı tedbirler (Devlet hizmeti yükümlülüğü) ile istihdamına çalı
şılan tabiplerin, çeşitli sebeplerden dolayı istihdamda zorluk çekilen yörelerde gönüllü olarak gö
rev almalarını sağlayacak malî teşviklere de ayrıca ihtiyaç bulunmaktadır. Bazı Sağlık Personeli
nin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 sayılı Kanun, 1981 yılında yürürlüğe girmiş olup; 
"yurt sathında eşit ve dengeli sağlık hizmeti verilmesi ve bunun için de sağlık personelinin eşit ve 
dengeli dağılımı"nı temin maksadı ile çıkarılan sözkonusu Kanun'un 13 yıllık uygulanması sonu
cunda, güdülmüş olan maksadın gerçekleşmediği ve yurdun bazı yörelerinde, tabip ve uzman ta
bip bulundurulamadığı halde, bazı yörelerinde ihtiyaç ve kadrodan fazla yığılmalar olduğu müşa-
hade edilmektedir. 

Sağlık personelinin dengeli dağılımının sağlanması ise; ancak ve ancak, özendirici malî bir 
tedbir olarak, çalışma şartları zor olan bazı yöreler için yeterli derecede ücret teşviki sağlanması ile 
mümkün görülmektedir. Malî yönden özendiricilik sağlanmaksızın, 2514 sayılı Kanun'un getirdi
ği istihdam sistemi ile sözkonusu maksada ulaşılmadığı ve ulaşılamayacağı ortaya çıkmıştır. 2514 
sayılı Kanun'un getirdiği, "antidemokratik" Devlet hizmeti yükümlülüğünün, görev alacak perso
nelin malî derecede ücret teşviki sağlanması ile mümkün görülmektedir. Malî yönden özendiricilik 
sağlanmaksızın, 2514 sayılı Kanun'un getirdiği istihdam sistemi ile sözkonusu maksada ulaşılma
dığı ve ulaşılamayacağı ortaya çıkmıştır. 2514 sayılı Kanun'un getirdiği, "antidemokratik" Devlet 
hizmeti yükümlülüğünün, görev alacak personelin malî yönden teşviki sağlanmaksızın kaldırılma
sı mümkün değildir. O halde, çalışma şartları zorluklar gösteren mahrumiyet bölgeleri ile kırsal ke
simde görev alacaklar için de ayrıca malî teşvikler sağlanmalıdır. Sağlık hizmetinin sağlık perso
neli bulundurmadan gerçekleştirilmesi ve vatandaşın ayağına götürülmesi ise mümkün görülme
mektedir. • "ı 

V - Sağlık Bakanlığımızca, günün şartlarına göre yeniden bir Kadro Standartları Yönetmeliği 
hazırlanmış ve yürürlüğe konulmak safhasına getirilmiş olduğu bilinmektedir. Bu Standartlar ile 
getirilen kriterlere göre rasyonel ve hizmet gereklerine uygun istihdam gerçekleştirildiğinde; Ba
kanlıkça sadece ihtiyaç esasına ve kurum ve birim bazında sabit olan "çakılı kadro"ya göre perso
nel istihdamı yapılacağından, iller ve kurumlar bazında gereksiz personel yığılmaları önlenecek
tir. Böylece, bulunduğu kurumda veya birimde standardın üzerinde kadro işgal eden, hizmet açı
sından reel bir çalışma ve katkısı bulunmaksızın sadece kadro işgal etmekte olan personele gerek
siz ödemede bulunulması sona erecek; yığılmalar olan görev mahallindeki bu personel bu Teklif ile 
amaçlanan malî teşvikler sayesinde, gerçekten ihtiyacı bulunan yer ve yörelere kendi irade ve ar
zuları ile nakledilebilecek ve hizmet bakımından âtıl durumdaki bu personel aktif hale getirilerek, 
hizmet amaçlarına uygun istihdamın sağlanması ile birlikte, "âtıl" durumdaki personele yapılmak
ta olan gereksiz ödemeden kurtulmanın ve "âtıl" personelin "faal" hale getirilmesinin bir sonucu 
olarak, malî yönden gerçek manada tasarruflar salanmış olacaktır. 

Örnek olarak belirtmek gerekirse : Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan Yeni Kadro Standartla
rında öngörülen kriterlere göre istihdam sağlandığında, Ankara il merkezinde bulunan bir sağlık 
ocağında 5 tabip bulunması gerekirken, -çeşitli sebeplerden dolayı- bugün 24 (ve hatta daha fazla) 
tabip mevcuttur. Burada fazladan olan 19 tabibin yeni standartlara göre ihtiyaç bulunan yörelere ta
yin edilmesi halinde; hiç tabibi bulunmayan yörelerde sağlık hizmetlerinin sunulmasına ve hizme
tin vatandaşın ayağına götürülmesi hedefine önemli bir katkı sağlanacağı gibi, personel tasarrufu 
ile kaynak kullanımında isabetli bir uygulamaya gidilmiş olacaktır. Hizmetleri 5 hekimle yürütül
mesi gereken bir sağlık ocağında standart kadro fazlası olarak çalışan 19 tabibe, Devlet Bütçe-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 728) 
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si'nden aylık olarak brüt 11 800 000 x 19=224 200 000 TL ve yıllık olarak 2 690 400 000 TL'lık 
fuzulî ödeme yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen şekilde, personelin ihtiyaç duyulan yerde görev 
alarak faal hale getirilmesi ile sağlanacak tasarrufun, yörelerin özelliklerine göre Sağlık Hizmetle
ri Tazminatı olarak personele verilmesi halinde, Bütçe'ye gerçekte yeni bir yük getirilmiş de olma
yacaktır. Bu örnek, ihtiyaçtan ve olması gereken kadrodan fazla personeli olan bütün sağlık kurum 
ve kurumlarımız bakımından genelleştirildiğinde, reel bir çalışması olmayan personel için yıllık 
olarak yaklaşık 500 Milyar TL'lık lüzumsuz bir harcamada bulunulduğu sonucuna varılmaktadır. 
Bu Teklif ile öngörülen tazminat, âtıl durumda olan ve gereksiz yere aylık ödenen personeli ger
çekten ihtiyaç duyulan ve bu yüzden daha fazla teşvik edilen yerlerde görev almaya sevkedecek; 
böylece, sağlık hizmetinde yaşanan iller ve yöreler arası farklılıklar da büyük ölçüde ortadan kal
kabilecektir. 

Ülkemiz genelinde dengeli dağılım gerçekleştirildiğinde, Sağlık Bakanlığının pratisyen tabi-
pe ihtiyacı -esasen- bulunmamakta ve fakat, 2514 sayılı Kanun'a rağmen bazı yörelerde pratisyen 
tabip bulundurulamadığı için, "belki tabip istihdamı sağlanır" düşüncesi ile zorlamacı bir personel 
istihdamı sistemi olan Devlet hizmeti yükümlülüğünün devam ettirilmesine gerek görülmekte ol
duğu; her yıl, gereksiz şekilde binlerce tabip kadrosu ihdas edilmesi veya bu yönde kadro değişik
liği yoluna gidildiği ve bu konuda bir "kısır döngü"nün yaşandığı müşahade edilmektedir. 2514 sa
yılı Kanun aynı şekilde uygulanmaya devam edildiğinde; Sağlık Bakanlığımız, tıp fakültelerinden 
her yıl mezun olan yaklaşık 5 000 yeni pratisyen tabibi göreve atamak zorunda olduğundan, ihti
yaçtan fazla istihdam yoluna gidilmiş olacak ve bu 5 000 kişiye ödenen ücret Bütçe'ye ilave yük 
getirmiş olacak ve bu yük her geçen yıl artarak devam edecektir. Halbuki; hizmetin ihtiyaçlarına 
göre ve teşvike bağlı gönüllü istihdam sağlandığında tabip ve diğer sağlık personeli bulunmayan 
yörelerde yeterli sayıda eleman görevlendirilebileceği gibi, uzun süredir yasana gelmekte olan ge
reksiz yığılmalar önlenecek ve malî yönden büyük boyutta tasarrufa gidilmiş olacaktır. 

, VI - Bu Tasan'nın öngördüğü tazminatın getireceği malî yük, Sağlık Bakanlığı'nca ve Hükü-
met'çe yapılan ve yukarıda özetlenen diğer çalışmalar ile birlikte değerlendirildiğinde; Bütçe bakı
mından gerçekte önemli derecede ek bir yük doğmayacağı gibi, aşağıda işaret edilen bazı önemli 
faydalar da sağlanmış olacaktır: 

1. Teklif ile önörülcn tazminatın getireceği teşvik ile birlikte 2514 sayılı Kanun'dan kaynak
lanan Devlet hizmeti yükümlülüğü kaldırıldığında; tıp fakültelerinden her yıl mezun olan 5 000 ta
bipten, ihtiyaç ve standart kadro ölçüleri içinde istihdam sağlanacak ve yaklaşık 1 000 yeni tabibin 
ataması durumu doğacak; atanması zorunlu olmadığı halde bugünkü şartlarda gereksiz olarak atan
makta olan 4 000 doktora ödenen aylık olarak brüt 4 000 x 11 800 000 = 47 milyar TL'lık, yıllık 
566 milyar TL'lık tasarruf sağlanacaktır. 

2. İhtiyaçtan ve olması gereken kadrodan fazla personeli olan kurum ve kuruluşlardaki gerek
siz ve "âtıl" personelin malî teşvik sayesinde gerçekten ihtiyacı olan yörelerde gönüllü olarak is
tihdamı sağlandığında, yıllık olarak yaklaşık 500 Milyar TL'lık lüzumsuz harcamadan kurtulmak 
ve atıl durumda olan ve gereksiz yere aylık ödenen personeli sağlık hizmetleri açısından faal ve 
faydalı hale getirmek mümkün olacaktır. 

3. Bu teklif ile getirilen teşvik sayesinde, rasyonellik ve gönüllü çalışma ilkesi ile bağdaşma
yan bir istihdam politikası takip edilmesine son verilmiş olacağı; standart kadrolara göre gönüllü 
olarak personel tayin edildiği takdirde, personel hareketliliğinin (nakillerin) önemli ölçüde azala
cağı ve bu suretle ortadan kalkacağı tahmin edilen gereksiz nakil işlemleri sebebiyle her yıl öden-
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mekte olan yolluk ve yevmiyelerden dolayı da yaklaşık 100 Milyar TL'lık bir tasarrufun sağlana
cağı, ayrıca tahmin edilmektedir. 

4. Hizmetin ihtiyaç duyulan yerde verilmesi ilkesinden hareketle, standart kadrolar ölçüsünde 
sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi ve sağlık hizmetinin vatan
daşın ayağına götürülmesi sonucunda, vatandaşlarımız, yörelerinde tedavi imkânlarına kavuşacak; 
mevcut durumdan kaynaklandığı görülen merkezî yerlere lüzumsuz hasta şevkleri ve hastaya refa
kat sebebiyle hem Devlet bütçesinden hem de kişisel giderlerden tasarruf edilebilecek; büyük mer
kezlere hasta göçü önlenerek, önemli boyuttaki işgücü kaybı ve sosyal sıkıntılar bu suretle gideril
miş olacaktır. 

Ayrıca, gerekli sağlık personeli olmadığı için çalışamayan tedavi kurumlarına yeterli sayıda 
personel tayin edilerek, kurumların döner sermayeleri çalışır vaziyete getirilecek, âtıl durumda bu
lunan sağlık kurumlan hizmet üretir ve döner sermayeleri ile Bütçe'ye katkı sağlar duruma gele
cektir. 

Bu bakımdan vatandaşlarımızın kişisel harcamalarında ve Devlet Bütçesi'nde sağlanacak ge
nel tasarrufun en azından 2 Trilyon TL olabileceği tahmin edilmektedir. 

5. Bu Teklifin öngördüğü malî teşvikin getirilmesine bağlı olarak, 2514 sayılı Kanun'un ön
gördüğü Devlet hizmeti yükümlülüğünün uygulamadan kaldırılması gerçekleşecek; sözkonusu 
"Kanun'un çalışma hak ve hürriyeti ile demokratiklik esasına aykırı olduğu" yolundaki şikâyetler 
sona erecek; daha az tabip istihdam edilir olmasının bir sonucu olarak, tıp fakülteleri, ülke ihtiyaç
larını ve istihdam imkân ve şartlarını gözönüne alarak gerçekçi bir planlama ile öğrenci alımı yo
luna gitmiş olacak; tıp eğitiminin kalitesi artacak ve nihayet, tıp eğitimi için yapılan yatırım harca
maları ile eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı diğer harcamalar uzun vadede azalacaktır. 

6. Teklif, ülkemizin kalkınmada öncelik tanınan ve sağlık personeli istihdamında sıkıntdar çe
kildiği ve yeterli sayıda personel bulundurulamadığı için arzu edilen ölçüde sağlık hizmeti verile
mediği müşahade olunan il ve yörelerimiz ile kırsal kesimde personel istihdamını teşvik etmeyi 
amaçlamakta olup; sağlık hizmetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesi bakımından da Anayasa
mızda ifadesini bulan "sosyal devlet" ilkesinin amaçlarına da hizmet etmiş olacaktır. 

VII - Hernekadar, genel personel rejiminde yeni düzenlemelere ve iyileştirmelere gidilmesi 
Hükümetimizce hedeflenmiş ise de; kamu hizmetleri içinde vazgeçilmez, geciktirilemez ve ikame 
edilemez nitelikler taşıyan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde; sistem ve teşkilat yapısı yanın
da, çalışan personelin gönüllü ve verimli çalışmasını sağlayacak âcil nitelikli malî teşvik tedbirle
rinin alınmasında ve bu sayede personelin performansının artırılmasında zaruret bulunmaktadır. 
Sağlık hizmetlerinin gecikmeye tahammülü olmadığı gibi, sağlık hizmetinde çalışan personel için 
getirilmesinde fayda olduğu düşünülen malî nitelikli teşvik tedbirlerin acilen getirilmesinde, hiz
met gerekleri ve kamu yararı bakımından büyük faydalar bulunduğu açıktır. 

Nitekim, Adalet ve Emniyet Hizmetleri için, işbu Teklif ile getirilmek istenen "Sağlık Hizmet
leri Tazminatı" gibi özendirici tazminatlar (malî teşvikler) getirilmiş olduğu gibi; bu yöndeki malî 
iyileştirmeler Eğitim ve Öğretim hizmetleri bakımından gerçekleştirilmiş ve üniversite öğretim ele
manları için de aynı yolda çalışmalarda bulunulmuş olduğu bilinmektedir. 

Açıklanan sebeplerle; sağlık hizmetlerinde yer alıp, bu hizmet grubunun çeşitli kesimlerde gö
rev yapan personelin görevde kalıcılığını temin edilmesi ve hizmette verimliliklerinin artırılması 
için, sağlık teşkilatında görevli bütün personele "Sağlık Tazminatı" verilmesi ve çalıştıkları hizmet 
alanları ile hizmet bölge ve yörelerinin taşıdığı özelliklere uygun ek tazminat ödenebilmesi ve ay-
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nca, Sağlık Meslek Liselerinde gündüzlü öğrenci ve Tamamlama Programı öğrencisi olarak eğitim 
ve öğrenimlerini tamamlayarak Hemşire, Ebe ve Sağlık Memuru unvanını kazanan, kamu görevi
ne atanmalarını beklemekte olan ve sağlık hizmetinde istihdam edilmelerine ihtiyaç bulunan ele
manların atanmalarının sağlanmasını temin için toplam 11 500 kadronun ihdas edilmesi amacıyla, 
işbu Teklif'in hazırlanması ve yüksek Başkanlığa sunulması gerekli olmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Sağlık Bakanlığı'nın taşra kuruluşu olan Sağlık Müdürlüklerinde Sağlık Müdürü 
ve Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev almayı teşvik için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu'nun 88 inci maddesinin son paragrafındaki "ikinci görev" olarak verilebilecek görevler arasına 
Sağlık Müdürü ve Yardımcılarının da alınması ile bu görevlere atanan tabiplere, Kanun'un 175 in
ci maddesine göre ikinci görev aylığı verilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. - Genel Gerekçe'de açıklandığı üzere; sağlık hizmetlerinin bir ekip olarak yürütül
mekte olduğu ve planlama ve organizasyondan hizmetlerini yürüten görevlilerden hizmeti vatan
daşa bizzat sunan personele kadar bütün personelin hizmetine ihtiyaç bulunduğu açıktır. Sağlık hiz
metleri alanında çalışan bütün personelin görevde kalıcılığının sağlanması, hizmet performans ve 
veriminin artırılması ve personel istihdamı ile ilgili sorunların çözümlenmesi amacıyla; hizmet sı
nıfı ayırımı yapılmaksızın, Sağlık Bakanlığı teşkilatında görev yapan bütün personelin ücreüerinin 
iyileştirilmesi, özendirilmesi ve bunun için de, (Adalet ve Emniyet Hizmetleri Tazminattan gibi) 
"Sağlık Hizmetleri Tazminatı" adı altında bir tazminatın ihdas edilmesi uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan; Sağlık Hizmetleri Sınıfı'ndan olup, tıpta uzmanlık eğitimi verilen eğitim has
tanelerinde görevli eğitim personeli olan şef, şef yardımcısı ve başasistanlar ile bu eğitimi gören 
asistanlara bu hizmetlerinden dolayı ek bir tazminat verilmesi; aynca, Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na 
mensup olan personelin hizmet alanlarının taşıdığı özellikleri ile hizmetin gerçekleştiği bölge ve 
yörelerin sosya-ekonomik durumuna ve çalışma şartlarına göre kalkınmada öncelikli iller ve ben
zer yöreler ile köy sağlık ocağı ve sağlık evlerinde görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na dahil 
personele, "Sağlık Hizmetleri Tazminatının belirli oranlarında ayrıca ek tazminat verilmesi ve bu 
suretle de hizmette özendirmenin sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 3. - Sağlık Meslek Liselerinde gündüzlü öğrenci ve Tamamlama Programı öğrencisi 
olarak eğitim ve öğrenimlerini tamamlayarak Hemşire, Ebe ve Sağlık Memuru unvamnı kazanan, 
kamu görevine atanmalarını beklemekte olan ve sağlık hizmetinde istihdam edilmelerine de ihtiyaç 
bulunan elemanların atanmalarının sağlanmasını temin için, toplam 11 500 kadronun ihdas edilme
si ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) Sayılı 
Cetvel'in Sağlık Bakanlığı ile ilgili bölümüne eklenmesi amaçlanmıştır., 

Madde 4 ve 5. - Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık ve. Sosyal İşler Komisyonu 19.10.1994 
Esas No. -.211174 

Karar No. : 38 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 10.10.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 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 Teklifi (2/1174)" Komisyonumuzun 13.10.1994 tarihinde ve 9 ncu Birle
şiminde Sağlık Bakanı, Maliye ve Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Dev
let Planlama Teşkilatı, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği temsilcilerinin de iştirakiy
le görüşülmüştür. Teklif sahipleri toplantıya katılmamışlardır. 

İlin en büyük sağlık âmiri ve Valinin sağlık müşaviri olan Sağlık Müdürünün tabip olma zo-
runluğu ile G.İ.H. sınıfında çalıştırılmaları nedeniyle daha çok sağlık kuruluşlarını tercih eden ta
biplerin bu göreve gelmek istemedikleri bilinen bir gerçektir. Bugün 10-12 civarında sağlık müdü
rü asıl olarak atanmış olup, geri kalan sağlık müdürlükleri vekâleten yürütülmektedir. Teklif ile 
sağlık müdür ve yardımcılıkları görevini yürütenlere 2 nci görev ücreti verilmek suretiyle bu gö
revler teşvik edilmektedir. Teklif ile, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personele 
"Sağlık Hizmetleri Tazminatı" verilmekte ayrıca Sağlık Hizmetleri sınıfında çalışanlara hizmetin 
niteliği, verildiği sağlık kuruluşu ve kalkınmada öncelikli bölge durumuna göre sağlık hizmeti taz
minatı esas alınarak belirli oranlara göre saptanan tutarın ayrıca ödeneceği hükme bağlanmaktadır. 
Diğer taraftan Sağlık Meslek Liselerinde gündüzlü öğrenci ve tamamlama öğrencisi olarak öğre
nimlerini tamamlayanlann ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanların atamalannın yapılabilmesi için 
kadro ihdas edilmektedir. 

Sağlık Bakanı ve Komisyon üyeleri Sağlık Bakanlığı çalışanları ile sağlık hizmetleri sınıfında 
çalışanlann ekonomik durumlarım iyileştiren teklife iştirak ettiklerini belirtmişlerdir. Teklifin ge
nelinde olumlu bulunması üzerine maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin birinci maddesiyle ilgili olarak Komisyon üyelerince, uzman tabiplerin baştabip, uz
man tabip ve tabiplerin sağlık müdürlüğüne getirilmesi esası.yanısıra, sağlık müdür yardımcılığı
na, tabip, diş hekimi ve eczacının da atanabilmesi gereği vurgulanmıştır. Hastanelerde başhekim ve 
yardımcılıklarına tıp kökenlilerin atanması, hastane işletmesinde sıkıntı yaratmakta, bir işletme ni
teliği de arz eden sağlık kuruluşunun verimli çalışması ve işletilmesi için baştabip yardımcılıkla
rından birine işletmecilerin atanması gereğinde mutabakata vanlmıştır. Bu nedenle İşletme Fakül
teleri ile fakültelerin işletme bölümlerinden mezun olanların hastane baştabip yardımcılığına atan
maları hususunun bu maddede yer almasına karar verilmiştir. Teklifin birinci maddesi ile ilgili ola
rak verilen önerge oybirliği ile kabul edilmiştir;' 

Teklifin ikinci maddesi ile ilgili olarak, köy sağlık ocağı ve evlerinde çalışanlara daha fazla 
tazminat verilmesi önerilmiş ancak Sağlık Bakanı'nın Genel Sağlık Sigortası Kanuriu'nun yürürlü
ğe girmesiyle bu hükümlerin kalkacağını, en fazla bir-iki yıl için geçerli olacağını, bütçe imkânla
rı açısından bu oranların uygun olacağını belirtmesi üzerine bu meyanda verilen önergeler sahiple
rince geri çekilmiştir. 2 nci maddenin sonuna madde düzenlemesine uygun olarak "ödenir" ibare
sinin konulması gerektiğinden Komisyon Başkanlığına verilen redaksiyon yetkisine dayalı olarak 
maddeye "ödenir" kelimesi eklenmiştir. 
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Diğer maddeler ve ihdas edilmesi uygun görülen kadrolara ilişkin liste aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere saygı ile arz olu

nur. 
Başkan 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Üye 
Mustafa \Kul 

Erzincan 

Üye 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Üye 

Ali Su 
îçel 

Üye 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Üye 

A. Feyzi İnceöz 
Tokat 

Üye 

H. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Üye 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Üye 

Fevzi Arıcı 
İçel 

. Üye 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Üye 
İbrahim Arısoy 

Niğde 
Üye 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Üye 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 27.10.1994 
Esas No.: 2/1174 

Karar No.: 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sakarya Millet
vekili Nevzat Ercan tarafından hazırlanarak 29.9.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi gereği sevkedildiği Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Devlet Memurları Kanununda ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi", Komisyonumuzun 26 Ekim 1994 tarihinde yaptığı 5 inci birleşimde Hükümeti temsilen Sağ
lık Bakanının Başkanlığında Sağlık ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, insan sağlığına ilişkin çok önemli bir hizmeti yerine getiren Sağlık Hizmetleri 
Sınıfına mensup personel, yurdun her köşesinde zor şartlar altında, ağır sorumluluklar taşıyarak, 24 
saat süren ve her türlü hastalık riskine açık bir şekilde görevlerini ifa etmektedirler. Ancak, kamu 
hizmetleri içersinde vazgeçilmez niteliğe sahip söz konusu personelin özlük haklan ile istihdam so-
runlan henüz çözüme ulaştınlmamıştır. 

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde; sağlık personelinin mağduriyetlerinin giderilmesini temi-
nen söz konusu personelin özlük haklanmn iyileştirilmesinin ve ihtiyaç duyulan yeni kadrolann ih
das edilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 

— Sağlık personelinin malî imkânlannın diğer hizmet sımflanndaki personel ile mukayesesi 
yapıldığında, söz konusu personelin ücretlerinin tatmin edici olmadığı, 

— Baştabip yardımcılığı unvanım taşıyacak personelin mutlaka hekim olması gerektiği, 

— Tasarıda yer alan tazminatlann yeterli olmadığı, 

— Bazı illerdeki sağlık ocaklannda ihtiyacın üzerinde uzman tabip bulunduğu halde birçok il
de uzman tabibe ihtiyaç duyulduğu, 

— Ebe, hemşire ve sağlık memuru kadrolannın yetersiz olduğu, 

— Sağlık Müdürlerinin halk sağlığı ûzrnanlan arasından seçilmesinin yerinde bulunduğu an
cak, en az 5 yıllık tecrübeli uzmanlann bu görevlere getirilmesinde yarar olacağı, 

şeklindeki görüş ve eleştiriler ile Hükümet adına yapılan açıklamalan takiben, teklif ve gerek
çesi Komisyonumuzca da olumlu görülerek Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni esas alınmak 
suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin; 

— 1 inci maddesi; tereddütleri ve yanlış anlamalara sebep olmamak amacıyla bir kısım unvan
lara açıklık getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmek suretiyle, 

— 2 nci maddesi; "Sağlık hizmetleri tazminatı"nm tüm personele yaygınlaştırılması, ve uy
gulamalardan doğacak aksaklıkların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmek suretiyle, 
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— 3 üncü maddesi; ihtiyaç duyulan sağlık personeli kadroları ile, sağlık meslek liselerinin ta
mamlama programlarından mezun olan fakat, kadrosuzluk nedeniyle atamalan yapılamayan sağlık 
elemanlarının atamalanmn yapılabilmesini teminen, (1) sayılı cetvele 9 uncu dereceden (4 000) 
adet kadro ve ayrıca (500) adet "Şoför" kadrosunun ilave edilmesi suretiyle, 

— Bulgaristan'dan göç ederek Türk vatandaşlığına geçmiş olan ve halen Sağlık Bakanlığın
da, çeşitli hizmetlerde, sözleşmeli statüde çalışanların 31.3.1995 tarihine kadar başvurulan halin
de, memur kadrolarına atanmalarına ilişkin bir hükmün metne yeni 4 üncü madde olarak ilave edil
mesi suretiyle, 

— Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeler 5 ve 6 ncı maddeler olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 
— Komisyonumuz aynca; Sağlık Hizmetleri sınıfına mensup personelin mağduriyetlerinin bir 

an önce giderilmesini teminen, teklifin içtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda önce
likle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığı saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
İlyas Aktaş Yılmaz Ovalı 

Samsun Bursa 
Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Üye 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 

Kâtip 
Hayrı Doğan 

Antalya 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
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Üye 
İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 

Üye 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Münir Doğan Ölmeztoprak 

Malatya 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Üye 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

Tunceli 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 
Selçuk Maruflu 

İstanbul 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya ~> 

Üye 
NevşatÖzer 

Muğla 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 728) 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN 

TAYAN İLE SAKARYA MİLLETVEKİLİ NEVZAT ERCAN'IN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tabip, veteriner ve öğretmenlere, asıl görevlerinin yanında idarî görev olarak sağlık müdür
lüğü, sağlık müdür yardımcılığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı, okul ve enstitü müdürlüğü, baş-
yardımcılığı ve yardımcılığı görevleri yaptırılabilir." 

MADDE 2. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 213 üncü maddesinden sonra 
gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II Tazminatlar" bölümüne (H) bendinden 
sonra gelmek üzere, aşağıdaki (I) bendi eklenmiştir. 

"I. - Sağlık Hizmetleri Tazminatı: 
Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında çalışan personele, Sağlık Hizmetleri 

Tazminatı olarak, almakta oldukları özel hizmet tazminatının % 50'si, 

Buna ilave olarak ve aldıkları Sağlık Hizmetleri Tazminatı esas alınarak, bu Kanun kapsamı
na giren personelin Sağlık Hizmetleri Sınıfında olanlarından; 

1. Eğitim hastanelerinde Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre klinik ve laboratuvar şefi olanla
ra Sağlık Hizmetleri Tazminatının % 50'si, şef yardımcısı olanlara % 40'ı, başasistan olanlara % 
30'u, asistanlara %20'si, 

2. a) Uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar ile pratisyen tabiplerden 
kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde çalışanlara Sağlık Hizmetleri Tazminatının 2 katı, di
ğer personele 1 katı, 

b) Uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar ile pratisyen tabiplerden 
kalkınmada ikinci derecede öncelikli illerde çalışanlara Sağlık Hizmetleri Tazminatının 1 katı, di
ğer personele % 50'si, 

3. Kalkınmada öncelikli illerden olmamakla birlikte, çalışma şartlan ve sosyo-ekonomik du
rum ve özellikleri bakımında kalkınmada öncelikli illere benzeyen ve Sağlık Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen yörelerde çalışan tabiplere 1 katı, diğer personele. % 50'si; 

4. Köy sağlık ocakları ile sağlık evlerinde fiilen çalışan tabiplere % 50'si, diğer personele % 
30'u," 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.Sayısı: 728) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Memurları Kanununda ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
Eldi Cetvellerde Değişildik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. - 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun 88 inci maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Asıl görevlerinin yanısıra; uzman tabip
lere baştabiplik; uzman tabip (tercihan halk 
sağlığı uzmanı) ve tabiplere Sağlık Müdürlü
ğü; tabip, veteriner, eczacı ve diş tabiplerine 
sağlık müdür yardımcılığı; işletme fakültesi 
veya fakültelerin işletme bölümü mezunlanna 
baştabip yardımcılığı; öğretmenlere okul ve 
enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardım
cılığı idarî görevleri yaptırılabilir." 

MADDE 2. - 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun mülga 213 üncü maddesinden 
sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek 
Maddesinin "II Tazminatlar" bölümüne (H) 
bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (I) 
bendi eklenmiştir. 

"I. - Sağlık Hizmetleri Tazminatı 
Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı 

kuruluşlarında çalışan personele Sağlık Hiz
metleri Tazminatı olarak, almakta oldukları 
özel hizmet tazminatının % 50'si, 

Buna ilave olarak ve aldıkları Sağlık Hiz
metleri Tazminatı esas alınarak, bu Kanun 
kapsamına giren personelin Sağlık Hizmetleri 
Sınıfında olanlarından; 

1. Eğitim hastanelerinde Tababet Uz
manlık Tüzüğüne göre klinik ve laboratuvar 
şefi olanlara Sağlık Hizmetleri Tazminatının 
% 50'si, şef yardımcısı olanlara % 40'ı, başa
sistan olanlara % 30'u, asistanlara % 20'si, 

2. a) Uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tü
züğüne göre uzman olanlara ile pratisyen ta-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Memurları Kanununda ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tcklitl 

MADDE 1. - 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun 88 inci maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Asıl görevlerinin yanında; 

a) Tabiplere, sağlık müdürlüğü, sağlık 
müdür yardımcılığı, baştabiplik ve baştabip 
yardımcılığı; 

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere mes
lekleri ile ilgili baştabiplik, 

c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara baş
tabip yardımcılığı, 

d) Öğretmenlere, okul ve enstitü müdürlü
ğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri 
ikinci görev olarak yaptırılabilir. 

MADDE 2. - 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanunun mülga 213 üncü maddesinden son
ra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek 
Maddesinin "II Tazminatlar" bölümüne, (H) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (I) 
bendi eklenmiştir. 

"I. - Sağlık Hizmetleri Tazminatı 

Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı 
kuruluşlarında çalışan personele Sağlık Hiz
metleri Tazminatı olarak, (A-H) bendlerine 
göre almakta oldukları tazminatın % 50'si, 

Buna ilave olarak ve aldıkları Sağlık Hiz
metleri Tazminatı esas alınarak, bu Kanun 
kapsamına giren personelin Sağlık Hizmetleri 
Sınıfında olanlarından; 

1. Eğitim hastanelerinde Tababet Uz
manlık Tüzüğüne göre klinik ve laboratuvar 
şefi olanlara Sağlık Hizmetleri Tazminatının 
% 50'si, şef yardımcısı olanlara % 40'ı, başa
sistan olanlara % 30'u, asistanlara % 20'si, 

2. a) Uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tü
züğüne göre uzman olanlara ile pratisyen ta-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 728) 
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Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile 
Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın Teklifi 

MADDE 3. - ilişik cetveldeki kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) Sayılı Cetvelin Sağlık Bakanlığı ile ilgili bölümüne 
eklenmiştir. 

MADDE 4. - Bu Kanun, yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 728) 



(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

biplerden kalkınmada birinci derecede önce
likli illerde çalışanlara Sağlık Hizmetleri Taz
minatının 2 kaü, diğer personele 1 katı, 

b) Uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tüzü
ğüne göre uzman olanlar ile pratisyen tabipler
den kalkınmada ikinci derecede öncelikli iller
de çalışanlara Sağlık Hizmetleri Tazminatının 
1 katı, diğer personele % 50'si, 

3. Kalkınmada öncelikli illerden olma
makla birlikte, çalışma şartlan ve sosyo-eko-
nomik durum ve özellikleri bakımından kal
kınmada öncelikli illere benzeyen ve Sağlık 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun
ca belirlenen yörelerde çalışan tabiplere 1 katı, 
diğer personele % 50'si, 

4. Köy sağlık ocakları ile sağlık evlerinde 
fiilen çalışan tabiplere % 50'si, diğer persone
le % 30'u" 

ödenir. 

MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi ve 
ekli liste aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Teklifin 4 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Teklifin 5 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkive Riivfik Millet Meclisi 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
biplerden kalkınmada birinci derecede önce
likli illerde çalışanlara Sağlık Hizmetleri Taz
minatının % 200'ü, diğer personele % 100'ü, 

b) Uzman tabip, Tababet Uzmanlık Tüzü
ğüne göre uzman olanlar ile pratisyen tabipler
den kalkınmada ikinci derecede öncelikli iller
de çalışanlara Sağlık Hizmetleri Tazminatımn 
% 100'ü, diğer personele % 50'si, 

3. Kalkınmada öncelikli illerden olma
makla birlikte, çalışma şartlan ve sosyo-eko-
nomik durum ve özellikleri bakımından kal
kınmada öncelikli illere benzeyen ve Sağlık 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun
ca belirlenen yörelerde çalışan uzman tabip, 
Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman 
olanlar ile, pratisyen tabiplere % 100'ü, diğer 
personele % 50'si, 

4. Köy sağlık ocaklan ile sağlık evlerinde 
fiilen çalışan tabiplere % 50'si, diğer persone
le % 30'u, 

MADDE 3. - İlişik cetveldeki kadrolar 
ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usu
lü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
ekli (I) Sayılı Cetvelin Sağlık Bakanlığı ile il
gili bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 4. - 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununa aşağıdaki (Ek Geçici Madde) ek
lenmiştir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 59. - Bulgaris
tan'dan göç ederek Türk vatandaşlığına geç
miş olan ve halen Sağlık Bakanlığında sözleş
meli olarak çalışanlardan Teknik Hizmetler Sı
nıfı ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri 
sınıfına girebilecek nitelikte öğrenim görenle
rin 31.3.1995 tarihine kadar yazılı başvuruları 
halinde sınav şartı aranmaksızın memur kadro-
lanna atanırlar. 

Bu şekilde memur kadrolanna atananların 
yurtdışında mesleklerinde geçen hizmet süre
leri intibaklarında değerlendirilir. 

MADDE 5. - Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu metninin 4 üncü maddesi 5 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi 6 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S.Savısı: 728) 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BURSA MİLLETVEKİLİ 
TURHAN TAYAN İLE SAKARYA MİLLETVEKİLİ NEVZAT ERCANTN 

TEKLİFİNE EKLİ CETVELLER 

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 
KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

Serbest Tutulan 
Sınıfı Unvanı Derecesi fafag adedi kadrp adedi 

SHS Hemşire 9 5500 -
SHS Ebe 9 2 000 -
SHS Sağlık Memuru 9 4 000 -

T O P L A M 11500 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU METNİNE EKLİ LİSTELER 

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 
KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

Serbest Tutulan 
Sınıfı Unvanı Derecesi kadro adedi kadro adedi Toplam 
SHS Hemşire 9 5 500 - 5 500 
SHS Ebe 9 2 000 - 2 000 
SHS Sağlık Memuru 9 4 000 - 4 000 

T O P L A M 11500 11500 

Toplam 
5 500 
2 000 
4 000 
11500 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 728) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİNE EKLİ LİSTELER 
(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

(1) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı 

G.İ.H. Daire Başkanı 
G.l.H. Şube Müdürü 

T O P L A M 

Derecesi 

1 
2 

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

Serbest 
kadro adedi 

1 
' 3_ 

4 

(1) SAYILI CETVEL 
. İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Serbest 

Tutulan 
kadro adedi 

— 
— 

Tutulan 
Sınıfı 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
THS 
GİH 

Unvanı 
Uzman (TUTG) 
Tabip 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Hemşire 
Ebe 
Sağlık Memuru 
Diş Protez Tek. 
Mühendis 
Şoför 
TOPLAM 

Derecesi 
5 
5 
5 
5 
9 
9 
9 
9 
5 
10 

kadro adedi 

80 
84 
64 
15 

6123 
2205 
8565 

61 
8 

500 

kadro adedi 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 619) 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/463) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 22.10.1992 
Sayı : R02.0.KKG/101-393/07289 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 
115/10/1992 tarihinde kararlaştırılan "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman D emirel. 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ekonomik faaliyetlerin nihaî amacı, tüketicilerin ihtiyaçlarını sağlayacak mal ve hizmet
leri üretmek ve bu ihtiyaçları rasyonel bir dağıtım zinciri oluşturarak karşılamaktır. İktisadî 
ve sosyal alanlardaki genişleme ve gelişmeler ile serbest piyasa ekonomisinin değişen şartları 
karşısında tüketicinin, ihtiyaçlarının karşılanmasında beliren sorunları yalnız başlarına çöze
meyecekleri anlaşılmış, tüketici çıkarlarını korumak amacıyla çözümler aranmasının zorunlu 
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Diğer taraftan, ticarî faaliyetlerde mal ve hizmetlerle ilgili fiyat ve ücretlerin serbest reka
bet şartları içinde ve arz-talep kuralları dahilinde teşekkül etmesinin tüketicilerin yararına ol
duğu da bir gerçektir. 

Ancak, tüketicilerin satın alma konusunda yeterli bilgiye sahip bulunmamaları, reklam 
ve yayınlarla kendilerine yanlış bilgi aktarılması ve bunların örgütlenmemiş olmaları da gözö-
nüne alınırsa, tüketicilerin korunması için bazı önlemlerin alınmasına gerek duyulacağı açıktır. 

Tüketicinin korunması konusunda ülke düzeyinde sağlanabilecek bir düzenin, geniş çer
çevede, millî ekonomide kaynak israfını önleyici, maliyetleri düşürücü, tüketiciler ile satıcılar 
arasında kapsamlı bir ahengi gerçekleştirici ve standardizasyon ile kalite bilincinin öncelikle 
ülke içinde yaygınlaştırılması suretiyle dış pazarlara yüksek kaliteli ve standartına uygun mal 
sevkederek rekabet gücünü artırıcı rolü de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Artık günümüzde, tüketicinin korunmasının gerekip gerekmeyeceği değil, bu korumanın 
en etkin bir şekilde nasıl ve kimin tarafından yapılacağı tartışılmaktadır. 

Nitekim, Anayasamızın 172 nci maddesinde, "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı 
tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder" ve 3143 sayılı 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12/b maddesinde de, 
"Tüketicilerin meselelerini tesbit etmek, tüketicinin eğitilmesi, teşkilatlanması ve korunması
nın temini için tedbirler almak" hükümleri yer almış bulunmaktadır. 

Aslında, önemi ve evrensel niteliği, üretimin çoğalması ve talebin sürekliliği ile ön plana 
çıkan tüketicilerin korunmasına yönelik düşünce ve düzenlemeler, ülkemizde sanıldığı kadar 
yeni değildir. Nitekim, mer'i mevzuatımızda tüketicilerin dolaylı veya dolaysız korunması ile 
ilgili olarak bugüne kadar çıkarılmış, çok sayıda kuruluşa yetki ve sorumluluk veren birçok 
kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğ bulunmaktadır. 

Kural koyucu, düzenleyici ve yönlendirici yasal metinlerin sayıca fazlalılığı, tüketicilerin 
korunması ile ilgili bir kavram kargaşasını da beraberinde getirmekte ve tartışmaların ağırlığı 
bu meselenin tek bir yasa kapsamında düzenlenip düzenlenmeyeceği noktasında toplanmaktadır. 

Tüketicilerin korunması ile ilgili temel ilke ve amaçlar, genelde kamu düzeni ve genel sağ
lık kurallarına uygunluk, özelde ise tüketicilerin çıkarlarıdır. Bu temel ilke ve amaçlara ulaş
mak için üretilen mal ve hizmetin, fiyat, kalite, standart, doğru ölçü ve tartı, ilan ve reklamlar, 
kullanma süresi, ambalaj v.b. gibi çok çeşitli yönlerden denetlenmesi icap etmektedir. Bu ba
kımdan, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatın bütün yönleriyle bir yasanın kapsamına 
dahil edilebilmesi zorluk arzetmektedir. 

Bu nedenle, yürürlükteki mevzuatımızın uygulamada görülen aksaklık ve eksikliklerinin 
gözden geçirilmesi, günümüz şartlarına uygun olmayanların yürürlükten kaldırılması, aksa
yan veya eksikliği hissedilen hususların tamamlanması, gelişen dünya ülkelerindeki uygulama
lara ve ülkemizin yapısına uygun, ihtiyacı duyulan yeni düzenlemelere gidilmesi için gerekli 
yasal çalışmaların yapılması zorunlu görülmektedir. 

Halen çeşitli ülkelerde tüketici, genel olarak Devlet ve bizzat tüketiciler veya özel kuruluş
lar tarafından kurulan örgütler aracılığı ile korunmaktadır. 

Avrupa ülkeleri arasında tüketicilerin farklı biçimde korunması, Avrupa Topluluğuna üye 
ülkeler için tek bir "Tüketici Koruma Politikasının geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkar
mıştır. 

Bu politika çerçevesinde ilk kez tüketicinin beş hakkını belirleyen "Tüketici Enformasyon 
ve Koruma Programı" AT Bakanlar Konseyince 1975 yılında kabul edilmiştir. 

Bu programda tüketici hakları; 
- Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, 
- Ekonomik çıkarlarının korunması hakkı, 
- Tazmin edilme hakkı, 
- Bilgilendirme ve eğitim hakkı, 
- Temsil edilme hakkı, 
olarak belirlenmiştir. 
1975 yılını takip eden dönemde AT Konseyince 19.5.1981 tarihinde kabul edilen "2. Tüke

ticiyi Koruma Programı" ve 23.6.1986 tarihinde kabul edilerek 5.7.1986 tarihinde yürürlüğe 
giren "Tüketiciyi Koruma Politikasına Yeni Hız Kazandırma Programı" çerçevesinde tüketici 
hakları yeniden gözden geçirilerek bugünkü, evrensel kabul görmüş, Uluslararası Tüketici Bir
likleri örgütü tarafından ilan edilen ve aşağıda sıralanan 8 hakka ulaşılmıştır. 
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1-Temel gereksinimlerin giderilmesi hakkı. 
2- Güvenlik ve güven duyma hakkı. 
3- Mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakkı. 
4- Bilgi edinme hakkı. 
5- Eğitilme hakkı. 
6- Tazmin edilme hakkı. 
7- Sesini duyurma (temsil) hakkı. 
8- Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı. 
Piyasaya arzedilen ve özellikle halkın can ve mal güvenliği ile doğrudan ilgisi bulunan sa

nayi malları ve hizmetlerin kalite kontrolünün yapılması, günümüzün aktüel konusunu oluş
turmaktadır. 

Ülkemizde üretilen sanayi mallarının kalitesini uluslararası standartlara yükseltebilmek ama
cıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma örgütü ile 
Ulusal Kalite Kontrol Sistemi Anlaşmasının yapılması suretiyle, Türkiye'de imal edilmiş mal
ların millî ve milletlerarası pazarlarda kabul görmesi, kalite ve güvenilirliklerinin geliştirilmesi 
için hukuksal ve kurumsal düzenlemeler hedeflenmiştir. 

Gerek Anayasa ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teşkilât ve görevlerini düzenleyen 3143 
sayılı Kanunda yeralan emredici hükümler ve gerekse kalkınma planlarında öngörülen gelişme 
hedefleri uyarınca AT ülkelerince tüketicilerin korunması politikaları çerçevesinde benimsenen 
ve evrensel kabul gören 8 temel tüketici hakkı gözönüne alınarak, "Tüketicinin Korunması Hak
kında Kanun Tasarısı" hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile Kanunun amacı düzenlenmiştir. 
Madde 2. — Bu madde ile Kanunun kapsamı düzenlenmiştir. 
Madde 3. — Bu madde ile Kanun metninde sıkça geçen sözcüklerin tanımı yapılmıştır. 
Madde 4. — Tüketicilerin satın aldıkları malların ayıbını farkederek değiştirmek veya ia

de etmek istediklerinde, büyük sıkıntılarla karşılaştıkları bilinmektedir. Tüketiciye 15 gün içe-, 
risinde bu tür malları iade etme, değiştirme, bedel indirimi ya da ücretsiz tamir hakkı tanımak
la, yalnızca tüketicilerin ayıplı malla uğradıkları mağduriyetin giderilmesi düşünülmemiş, aynı 
zamanda hükmün terbiyevi etkisiyle piyasaya sunulan mallar ve hizmetlerdeki ayıp oranının 
da asgariye indirilmesi amaçlanmıştır. 

Maddede, hizmetler hakkında da esas itibariyle aynı hükmün uygulanacağı belirtilmiş, 
ancak hizmetlerin yeniden görülmesinin çoğu kez imkânsız olabileceği dikkate alınarak, bu 
durumlarda tüketicinin ayıplı hizmetten sağladığı faydanın, iade edilecek bedelden düşülmesi 
gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Tüketicinin, ayıbını bilerek mal veya hizmet satın alması halinde, tüketici açısından bi
linçli bir tercihin sözkonusu olduğu dikkate alınarak iade, düzeltme ve onarmayla ilgili hü
kümlerin uygulanmaması hükme bağlanmıştır. 

tmalatçı-üreticilerin kaliteli mal üretimine yönelmeleriyle piyasaya sunulan ayıplı mal mik
tarında önemli azalma olacağı düşünülmekle birlikte, yine de özellikle üretim hatalarından kay
naklanan ayıplı mallar tüketiciye sunulabilecektir. Ancak bu tür malların "özürlüdür" etike
tiyle satılması, dolayısıyla da tüketicinin malın ayıbından haberdâr edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 619) 



— 4 — 

Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat daha reyon gibi bölümünü sürekli olarak 
ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan satıcıların bu mallar üzerine "özürlüdür" etiketi koymala
rına ise gerek görülmemiştir. 

Madde 5. — Tüketicilerin vitrinde sergilenen bir malın cazibesine kapılarak mağaza ya 
da dükkana girdikleri, ancak söz konusu malın satılık olmadığı şeklinde cevaplar aldıkları bi
linen bir gerçektir. Satıcının teşhir ettiği malların satışından kaçınamayacağı hükmüyle bu so
runun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Satıcı, s tuğunda bulunmayan malı teşhir etmek is
tiyorsa, Üzerine "numunedir*' veya "satılık değildir" ibaresini koymakla zorunlu tutulmuştur. 

Hizmetlerin bedenî veya fikrî bir faaliyet olduğu, dolayısıyla da satıcının hizmet sunula
cak kişi konusuna genel kabul görmesi kaydıyla belli tercih hakkının olması gerektiği düşünce
siyle, hizmetlerin satışından haklı bir sebep bulunması halinde kaçınılabileceği hükmü getiril
miştir. Uyuşmazlık halinde hâkim, haklı sebep bulunup bulunmadığını hakkaniyet ölçüleri içe
risinde dikkate alacaktır. 

Maddede, satıcının bir mal veya hizmetin satışını, başka bir mal veya hizmetin satın alın
ması koşuluna bağlı kılamayacağı ve aynı malın veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen 
oranda satınalınması koşuluna da bağlayamayacağı hüküm altına alınmış, böylece özellikle tü
keticilerin, yoğun tüketime konu olan ve zaman zaman kıtlığı çekilen malları satın alırken, ih
tiyaç duymadıkları diğer bir malı veya aynı malın yüksek miktarını satınalma zorunda kalma
larının önüne geçilmiştir. 

Maddede bir istisna öngörülerek bir malın veya hizmetin belli bir miktar, sayı, ebat ya 
da süre koşuluyla satılmasının genel kural oluşturduğu durumlarda, yukarda belirtilen hüküm
lerin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Takım halinde satılmak zorunda kalan mutfak eşyaları 
ya da 24 saat üzerinden hesap edilmek zorunda bulunan otel oda ücretleri dikkate alındığında, 
maddenin son fıkrasında düzenlenen istisnanın gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Madde 6. -—Tüketicinin borçlandığı toplam miktarı bir defada veya taksitlerden bir ya 
da birkaçını önceden ödeyebileceği ve her iki durumda da satıcının gerekli faiz indiriminde 
bulunacağı hüküm altına alınarak taksit ödemelerinde gecikme halinde tüketicinin ödemek zo
runda kaldığı gecikme faizine karşılık, önceden ödeme halinde de faiz indirimi yapılması sağ
lanmıştır. 

Taksitli satışlarda satıcıların, sözleşmelere, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan 
borcun bütünüyle muaccel olacağına ilişkin hükümler koydukları bilinmektedir, Getirilen dü
zenlemeyle, satıcının bu hakkı devam etmekle birlikte, bazı koşullara bağlanmıştır, öncelikle 
satıcının bütün edimlerini yerine getirmiş olması gerekmekte ve ayrıca tüketicinin ödenmemiş 
son borç taksidinin üzerinden en az 6 hafta geçmiş olması ve satıcının en az iki haftalık süre 
vererek durumu tüketiciye ihtar etmiş bulunması gerekmektedir. 

Maddede ayrıca, taksitli satışlarda tüketicilerin satış hakkında gerekli bilgileri edinmeleri 
öngörülmektedir. 

Madde 7. — Basın ve yayın araçları veya posta yolu ile halka duyurularak düzenlenen 
kampanyalarla yapılan satışların son yıllarda yaygınlaştığı ve ilanlarla belirtilen mal veya hiz
metlerin taahhüt edilen sürede ve nitelikte teslim edilmemesinin haklı tüketici yakınmalarına 
yol açtığı bilinmektedir. Üretici firma ya da ithalatçının, teslimatın zamanında yapıtmamasın-
dan veya malın fiyat ve niteliğinde anlaşmaya aykırı davranılmasından, tüketiciye karşı satışı 
yapan bayi, acenta veya temsilciler ile birlikte müteselsilen sorumlu olması, hem sözü edilen 
yakınmaları giderecek, hem de bu firmaları bayi, acenta veya temsilci seçiminde daha dikkatli 
olmaya sevk edecektir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, kampanyalı satış tabiri ile genellikle birinci fıkrada sözü edi
len basın-yayın araçları ile duyurularak yapılan satışların anlaşıldığı, oysa, sözkonusu yakın
maların her türlü, bilahare teslim şartlı satışlarda ortaya çıkabileceği dikkate alınarak, kampanyalı 
satış olarak nitelendirilemeyen ancak bilahare teslim veya yerine getirilme koşulu taşıyan her 
türlü mal ve hizmet satışının da birinci fıkra hükmüne tabi olduğu öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrası ise, tüketicilerin kampanyaya katılmadan önce kampanya hak
kında gerekli bilgileri edinmeleri gerektiği görüşünden hareketle düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Alım-satım işleminin satıcının işyerinde ya da bu amaçla kullandığı mekan
larda yapılması esastır. Bu yerlerin dışında önceden görüşme yapılmaksızın yapılan satışlar, 
"kapıdan satış" olarak isimlendirilmektedir. Zorlayıcı satış olarak da nitelendirilen bu tür sa
tışların gelişmiş batı ülkelerinde bütünüyle yasaklanması yoluna gidilmektedir. Kapıdan satış
larda tüketiciye hiçbir gerekçe göstermeden yedi gün içerisinde cayma hakkı tanınması, ülke
mizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bu tür satışları disiplin altına alacaktır. Tüketicinin 
malı satın aldığı haliyle iadesi esastır. Ancak bir kullanım sözkonusu ise, o takdirde kullanma 
dolayısıyla malın ticarî değerindeki kaybını tüketici ödemek zorundadır. 

Mal veya hizmetin iadesi imkânsızlaşmış ya da iade amaca aykırı sonuçlar doğuracak ni
telikte ise, tüketici bu mal ve hizmetten sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle yü
kümlü kılınmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrası bu maddenin uygulama alanına sınırlama getirmektedir. Ger
çekten de tamirat gibi bazı hizmetler, işin tabiatı gereği ancak satıcının işyeri dışında yapılabil
mektedir. 

Madde 9. — Bu maddede, 8 inci maddede belirtilmiş tüketici haklarının bir belgeye dökü
lerek, Kanundan doğan bu hakların, ihtilaf halinde belgelenmesinin sağlanması amaçlanmış
tır. Bu belgeyi düzenleme ve ihtilaf halinde mahkemeye ibraz sorumluluğu satıcıya aittir. 

Madde 10. — Maddenin birinci fıkrasında, banka veya diğer fınans kuruluşlarının tüketi
ci kredilerinde, tüketiciye vermek zorunda oldukları bilgiler düzenlenmiştir. Halihazır banka
cılık sistemimizde bankaların önemli bölümü, bu bilgileri tüketiciye vermekle birlikte, bazı ban
kalar sözkonusu bilgileri vermekten kaçınabilmektedirler. Düzenleme halen ihtiyarî olan bilgi 
verme sorumluluğunu zorunlu hale getirmeye yöneliktir. 

Tüketicinin vadesi geçen kredi taksidi için ödemek zorunda olduğu gecikme faizi yüküm
lülüğüne paralel olarak, toplu ya da erken ödeme durumunda, banka veya finans kurumuna, 
"tüketici lehine faiz indirimi yükümlülüğü getirmiştir. 

Tüketici kredisini veren finans kurumu, bu krediyi belli bir mal ya da belli bir satıcı koşu
lu ile veriyor ise, satılan malın ayıbından ötürü tüketiciye karşı sorumlu olmalıdır. 

Madde 11. — Süreli yayınlara abone olan tüketicilerin, satıcının abonelik sözleşmesinde 
yer alan hususlara aykırı davranması halinde, bu aboneliklerine son verebilmeleri gerekir. An
cak aboneliğe son verme isteğinin, yayın hayatının sürekliliği dikkate alınarak hemen yürürlü
ğe konulması değil, sözkonusu yayının, yayınlanma aralığına göre gecikmeli olarak yürürlüğe 
girmesi hüküm altına alınmıştır. 

Madde 12. — Tüketicilerin satın alacakları mal ve hizmetlerin cins ve fiyatlarını bilmeleri 
onlara, mallar arasında karşılaştırma imkânı sağlayacaktır. 
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Etiketlerin şekli ve içeriği Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenecektir. 
Etiket denetimi ile ülke genelinde yaygınlığı dikkate alınarak belediyeler görevlendirilmiştir. 
Madde 13. — Taşıt araçları, motor, makina, dayanıklı tüketim malları, elektrikli, elektro

nik, optik alet ve cihazlar gibi sanayi mallan, üretimlerinde ileri teknoloji gerektiren karmaşık 
ürünlerdir. Tek tek her tüketicinin bu mallar hakkında yeterli bilgiye sahip olamayacağı dikka
te alındığında, sözkonusu mallarda ortaya çıkabilecek gerek malzeme ve işçilik, gerekse mon
taj hatalarından doğan arızalara karşı tüketicinin güvence altına alınması gerekmektedir. Ga
ranti belgesini tüketiciye verme sorumluluğunun satışı yapan satıcı, bayi, acenta, ya da temsil
ciliklere yüklenmesinin nedeni ise, halihazır uygulamada bu belgeleri üretici-imalatçı firmaya 
göndererek tekemmül ettirme sorumluluğunun tüketiciye ait olmasının yarattığı sıkıntılardır. 

Garanti belgeli malların garanti süresi içerisinde arızalanmaları halinde, satıcıya bu mal
ları ücretsiz tamir etme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Garanti belgeli malların sık sık arızalanması ya da tamir süresinin makul süreyi aşması 
hallerinde tüketicinin maldan yararlanamadığı ancak borç taksitlerini (özellikle kıymetli evra
ka bağlanmış ise) ödemeye devam ettiği bilinmektedir. Maddenin üçüncü fıkrası bu mağduri
yeti gidermeye yöneliktir. Söz konusu malların arızalarının azami tamir süreleri Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı ve TSE'nin ortak çalışması ile tesbit ve ilan edilecektir. Sık sık arızalanması 
sonucu yararlanamamak durumu ise ihtilaf halinde hakim takdirine bırakılmıştır. 

Bütün sanayi mallarının garanti belgesi gerektirmeyeceği dikkate alınarak, hangilerinin 
garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu belirleme yetkisi TSE ile birlikte Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 14. — İleri teknoloji ile üretilmiş ithal sanayi mallarının tanıtma kullanım kıla
vuzlarının Türkçe tercümeleri ile satılması zorunluluğu, bu mallar hakkında tüketicilerin tam 
bilgiye sahip olma hakları gereğidir. Tüketicilerin aynı hakkı, yurtiçinde üretilen sözkonusu 
sanayi malları için de geçerlidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TSE ile birlikte, sanayi malların
dan hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzları ile birlikte satılmak zorunda olduğunu tesbit 
ve ilânla görevlendirilmiştir. 

Madde 15. — Tüketicilerin, uzun ömürlü sanayi ürünlerinde ortaya çıkan arızaları gider
mek için servis istasyonu bulmakta güçlük çektikleri bilinmektedir. Yüksek meblağlar ödeye
rek bu matları satın alan tüketicilerin sözkonusu mallarda ortaya çıkabilecek arızaları tamir 
ettirebilme haklarına sahip olmaları gerekmektedir. 

Her sanayi ürününün servis istasyonu gerektirmeyeceği dikkate alınarak, bunların tesbiti 
ve servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslann belirlenmesi yetkisi TSE ile bir
likte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 16. — Tüketicilerin ağır bir reklam bombardımanı altında bulundukları bilinen 
bir gerçektir. Tüketicilerin mal ve hizmet seçiminde tercihlerini etkileyen reklamların; aldatıcı 
ve yanıltıcı, can mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastalan, yaşlıları 
ve çocukları istismar edici olmamaları gerekmektedir. 

Madde, bu amaca yönelik düzenleme getirmektedir. 
Madde 17. — Bu Kanuna aykırı ticarî reklam ve ilanlara uygulanacak para cezaları, söz

konusu reklam ve ilanların durdurulması ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesi hususlarında Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına öneride bulunmakla görevli, aralarında kamudan, üniversiteden 
ve ilgili kuruluşlardan temsilcilerin yer aldığı "Reklam Kurulu" adı altında bir kurulun oluş
turulması öngörülmüştür. 
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Reklam Kurulunun, reklamlarda uyulması gereken esasları belirlemede, ülkemiz koşulla
rının yanısıra, konunun uluslararası boyutu da dikkate alınarak, A.T. direktifleri ve "Reklam 
Uygulamalarında Uluslararası Ahlâk Yasası" gibi metinlerden de yararlanması gerektiği hük
me bağlanmıştır. 

Madde 18. — Madde ile, zararlı ve tehlikeli malların, bu durumlarını gösterir belge ve 
bilgiler ile birlikte satılması zorunluluğu öngörülerek, tüketicilerin bu tür mallar hakkında bil
gi sahibi olması sağlanmaktadır. 

Madde 19. — Madde ile, piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla kalite denetimi yapılması imkânı getirilmektedir. 

Madde 20. — Tüketicilerin eğitilmesi, temel tüketici haklarındandır. Bu eğitimin ilkokul
dan başlayarak verilmesi de eğitimin kalıcılığının gereğidir. 

Bu nedenle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine 
yönelik olarak yazılı, sözlü ve görüntülü basın-yayın organlarından nasıl yararlanılacağı tes-
bitle görevli kılınmıştır. 

Madde 21. — Tüketici sorunlarının tartışılması, çözümü için önerilerin geliştirilmesi ama
cıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" oluşturulması 
öngörülmüştür. 

Tüketici sorunlarının hemen bütün bir toplumun sorunları olduğu dikkate alınarak, Tü
ketici Konseyinde kamu kurumları ile birlikte bütün meslek gruplarının temsilcilerinin de yer 
alması sağlanmıştır. 

Meslek kuruluşlarından gelecek temsilcilerin sayısının ve niteliğinin tesbiti ile Tüketici Kon
seyinde yer alacak tüketici örgütlerinin sahip bulunmaları gereken asgari üye sayısının belir
lenmesi yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bırakılmakla birlikte, Tüketici Konseyinin sivil 
niteliğinin korunabilmesi için bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlarından gelecek resmî temsil
cilerin sayısının hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının °/o 50 sini geçemeyeceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Madde 22. — Satıcılar ve tüketiciler arasında çıkabilecek hukukî uyuşmazlıkların mahke
melere intikalinden önce, kamu temsilcisinin başkanlığında, satıcı ve tüketici örgütlerinden ge
len temsilcilerden oluşan ve kararları bağlayıcı olmayan bir hakem heyetinin önüne gelmesi, 
hem mahkemelerimizin yükünü hafifletecek, hem de taraflar açısından zaman kaybını önleye
cektir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait taşra örgütünün yetersizliği ve Belediyelerin konuyla olan 
ilgisi dikkate alınarak, Bakanlık taşra örgütünün olmadığı yerlerde Tüketici Sorunları Hakem 
Heyetlerinin başkanlığını yürütme görevi, Belediye Başkanlarına ya da görevlendirecekleri bir 
memura bırakılmıştır. 

Kanunun 25 inci maddesinde cezai yaptırıma bağlanan filler, satıcılarla kamu arasındaki 
ilişkilerden kaynaklanan ve emredici hükümlerle düzenlenmiş bulunan fiillerdir. Bu nedenle 
bu tür fiiller, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin görev yetki kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Madde 23. — Satıcılarla tüketiciler arasında çıkan uyuşmazlıkların yaygınlığı ile çözümü
nün uzmanlık gerektirmesi dikkate alınarak "Tüketici Mahkemelerinin" kurulması öngörül
müştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 619) 
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Tüketici Mahkemelerinde dava açılmasını kolaylaştırmak için bu davaların vergi, resim 
ve harçtan muaf olmaları hükme bağlanmıştır. 

Madde 24. — Ayıplı malın seri mal olması halinde tek bir tüketiciyi değil o malın satın 
alan veya alacak olan herkesi etkileyeceği dikkate alınarak, bu malın piyasadan toplatılabiime-
sini teminen Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Tüketici örgütlerine dava açma yetkisi tanınmıştır. 

Madde 25. — Ceza hükümleri düzenlenmiştir. 
Madde 26. — 25 inci maddede belirtilen para cezalarını vermeye yetkili merciler ile ceza

lara itiraz ve zamanaşımı müesseseleri düzenlenmiştir. 
Madde 27. — Kanunun uygulamasında Bakanlık Müfettişleri, Bakanlık Kontrolörleri ve 

belediyelerce görevlendirilecek personelin denetime yetkili memurlar olduğu hüküm altına alın
mıştır. 

Madde 28. — Tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin kalitelerinin test edilebilmelerinin 
gerekli araç ve uzmanlarla donatılmış laboratuvarlardan yararlanılarak mümkün bulması do
layısıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bunları kurma yetkisi ile bu laboratuvarlarda bulun
ması gereken asgari teknik özellikleri belirleme yetkisi tanınmaktadır. 

Madde 29. — Bu Kanunla oluşturulan kurumlann kuruluş ve çalışmalarına ilişkin mas
rafları karşılamak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine gerekli ödeneğin konulması ön
görülmektedir. 

Madde 30. — Bu Kanunun özel kanun olduğu görüşünden hareketle, hüküm bulunmadı
ğı hallerde genel hükümlere gidileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 31. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin çıkarılmasına ve dü
zenlemelerin yapılmasına yöneliktir. 

Madde 32, — 1211 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (d) bendi 
ile 3489 ve 632 sayılı Kanunlardaki düzenlemeler, bu Kanunun sırasıyla 6, 12 ve 14 üncü mad
deleriyle yeniden hüküm altına alındığından, söz konusu bend ve kanunların yürürlükten kal
dırılması gerekmiştir. 

Geçici Madde 1. — Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar, bu mahkemelerde görülme
si gereken davalara bakacak mahkemelerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca belirlene
ceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 33. — Yürürlük hükmüdür. 
Madde 34. — Yürütme hükmüdür. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 1/463 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı" İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Güm

rük Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Türk Standartlar Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Tüketici Rehberi Genel Yayın Yönetmeni, Tü
ketici Koruma Derneği Genel Başkanı, Tüketici Koruma Vakfı, Tüketici Hakları Koruma Der
neği Temsilcilerinin katılmasıyla Komisyonumuzun 19.11.1992, 3.12.1992 ve 25.2.1993 tarihle
rinde 12, 13, 14 ve 15 inci Birleşimlerinde görüşüldü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 619) 
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Tasarının genel gerekçesi okunduktan sonra temsilcilerin verdikleri ilave bilgiler dinlenil
di. Komisyon üyelerinin sorulan ve alınan cevaplara mütakip Tasarının maddelerinin görüşül
mesine geçildi. 

1. Tasarının birinci maddesi aynen kabul edildi. 
2. Tasarının ikinci maddesi aynen kabul edildi. 
3. Tasarının 3 üncü maddesinin (0 bendinde amaçlarla kelimesinden sonra gelmek üzere 

"satın alarak" ibaresinin eklenmesi ayrıca (g) ve (h) bendine tüketiciye mal ve hizmet sunan 
kamu kurum ve kuruluşlarının da dahil edilmesi uygun görülerek madde metni yeniden dü
zenlenmiştir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesinin 2 inci fakrasının başında yer alan "Garanti belgesi olsa 
dahi" ibaresinin garanti belgeli mallar 13 üncü maddede ayrıca düzenlendiği gerekçesiyle madde 
metninden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

5. Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 6 inci maddesinin 2 inci Fıkrasındaki 6 haftalık sürenin 4 haftaya 2 haftalık 

süreninde 1 haftaya düşürülmesi mevcut metindeki sürelerin uzun olması nedeniyle yeniden 
düzenlenmiştir. 

7. Tasarının 7 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
8. Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
9. Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
.10. Tasarının 10 uncu maddesinin 1 inci Fıkrası 5 inci satırındaki "ve", "," olarak değişti

rilmiş aynı satırda "tutarı" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve komisyon giderlerini" ibare
sinin eklenmesi ve ikinci fıkranın 4 üncü satırındaki "faiz" kelimesinden sonra gelmek üzere 
"komisyon" kelimesi eklenmesi kararlaştırılmıştır. 

11. Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
12. Tasarının 12 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
13. Tasarının 13 üncü maddesinin 1 inci Fıkrasında düzenlenen garanti belgelerinin kesi

len Faturanın tarih ve numarasını, bandrol ve seri numarasını içermesi zorunluluğu getirilmiş 
ayrıca; 2 inci Fıkrasının son cümlesi olan "Bu Kanunun 4 üncü maddesiyle tüketiciye tanınan 
haklar saklıdır" hükmü 4 üncü maddeye ayrıca atıf yapılmasına gerek olmadığı gerekçesiyle 
2 inci fıkradan çıkarılmıştır. 

14. Tasarının 14 üncü maddesinin 1 inci Fıkrasındaki tanıtma ve kullanım kılavuzlarının 
yurt içinde ve üretilen mallar içinde "Onarım" ibaresini ihtiva etmesi gerektiği kabul edilmiştir. 

15. Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
16. Tasarının 16 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
17. Tasarının 17 inci maddesinin 3 üncü Fıkrasında düzenlenen reklam kuruluna üye ta

banının genişlikleri ve konuya ilgileri dikkate alınarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türki
ye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonlarınca da birer üye görevlendirilmesi uygun bulunmuş 
ve madde metnine (k) ve (l) bentleri eklenerek kurulun üye sayısı ll'den 13'e çıkarılmış, ayrıca 
4 üncü Fıkrada yer alan (ikinci) kelimesi (3 üncü) olarak değiştirilmiştir. ' 

18. Tasarının 18 inci maddesinin sonuna belirleme görevinin açıklığa kavuşturulması ama
cıyla "Bakanlık hangi mal veya hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve 
bu bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini TSE ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir" cümlesi eklen
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 619) 
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19. Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
20. Tasarının 20 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
21. Tasarının 21 inci maddesinin 1 inci Fıkrasındaki "tedbirleri" kelimesi "tedbirlerle" 

şeklinde değiştirilmiş, "bu kanun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri" cümlesi ek
lenmiş, "uygulamaya konulmak üzere" ibaresi metinden çıkarılmış, 2 inci Fıkrada yer alan 
kuruluşlar arasına Millî Prodüktivite Merkezinden sonra gelmek üzere "Diyanet tşleri 
Başkanlığı" eklenmiş ayrıca 3 üncü Fıkraya son cümle olarak "Tüketici Konseyi yılda en az 
bir kez toplanır" ibaresinin ilave edilmesi uygun bulunmuştur. 

22. Tasarının 22 inci maddesinin 3 üncü Fıkrasında yer alan "belediye başkanı" ibaresi 
"O yerin en büyük mülki amiri" olarak değiştirilmiştir. 

23. Tasarının 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
24. Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
25. Tasarının 25 inci maddesinin ikinci Fıkrasında yer alan "15 inci maddenin birinci 

Fıkrasına" ibaresinden sonra gelmek üzere "27 inci maddenin tkinci Fıkrasına" ibaresinin ek
lenmesi uygun görülmüştür. 

26. Tasarının 26 inci maddesi 1 inci fıkrası (a) bendinin ilk satırındaki birinci (ve) kelime
si çıkarılmış, (c) bendindeki "mülki amirlikler" ibaresi "o yerin mülki amiri" olarak değişti
rilmiş, 3 üncü fıkrada yer alan kanun adı doğru olarak düzeltilmiş ve 4 üncü ve 5 inci fıkralar
da düzenlenen bir yıllık zaman aşımı süresinin tahsil zaman aşımını da içerdiği oysa 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen 5 yıllık zaman aşımı bulun
duğu dikkate alınarak fıkra metinleri yeniden düzenlenmiştir. 

27. Tasarının 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 inci satırına ile kelimesinden sonra 
"Bakanlıkça ve" ibaresi eklenmiş ayrıca maddeye 2 inci fıkra olarak yetkili kişilere istenilen 
bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesini teminen "Bu kanun kapsamına giren hususlarda, 
yetkili ve görevli kişi ve kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi ve 
istenildiğinde asıl veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur." fıkrası ilave edilmiştir. 

28. Tasarının 28, 29, 30, 31, 32, Geçici Madde 1, 33 ve 34 üncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

tşbu raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Azimet Köytttoğlu Abdurrahman Ünlü 

Sivas Kırıkkale 
Katip Üye 

Sami Sözat Bilal Güngör 
Balıkesir Ankara 

Üye Üye 
Mustafa Fikri Çobaner Halit Dumankaya 

İsparta tzmir 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye Üye 
Timur Demir Atilla Hun 

tzmir Kars 
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Ü y e Ü y e 
Şaban Bayrak Ahmet Remzi Hatip 

Kayseri Konya 
(Muhalefet şerhim ektedir) (Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye Üye 
Muhtar Mahramh Mehmet Gülcegün 

Tekirdağ Mardin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 24.2.1994 
Esas No. : 1/463 
Karar No. : 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 22.10.1992 tarihinde Türk

iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önhavalesi gereği Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonunda görüşüldükten sonra 6.4.1993 tarihinde Başkanlıkça Komisyonumuza havale 
edilen "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 22.2.1994 tari
hinde yaptığı 40 inci birleşimde Hükümeti temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanı başkanlığında, 
Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tem
silcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşüldü. 

Bilindiği gibi, ekonomik faaliyetlerin nihaî amacı; tüketicilerin ihtiyaçlarını sağlayacak mal 
ve hizmetleri üretmek ve bu ihtiyaçları rasyonel bir dağıtım zinciri oluşturarak karşılamaktır. 
İktisadi ve sosyal alanlardaki genişleme ve gelişmeler ile serbest piyasa ekonomisinin değişen . 
şartları karşısında tüketicilerin, ihtiyaçlarının karşılanmasında beliren sorunları yalnız başları
na çözemeyecekleri anlaşılmış, tüketicinin çıkarlarını korumak amacıyla çözümler aranması
nın zorunlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Tüketicinin korunması konusunda ülke düzeyinde sağlanabilecek bir düzenin, geniş çer
çevede, millî ekonomide kaynak israfını önleyici, maliyetleri düşürücü, tüketiciler ile satıcılar 
arasında kapsamlı bir ahengi gerçekleştirici ve standardizasyon ile kalite bilincinin öncelikle 
ülke içinde yaygınlaştırılması suretiyle dış pazarlara yüksek kaliteli ve standardına uygun mal 
sevkederek rekabet gücünü artırıcı rolü de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Artık günümüzde, tüketicinin korunmasının gerekip gerekmeyeceği değil, bu korumanın 
en etkin şekilde nasıl ve kimin tarafından yapılacağı tartışılmaktadır. 

Nitekim, Anayasanın 172 nci maddesinde "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı ted
birleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder." hükmüne ilaveten, 3143 
sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un anılan Bakan
lığın görevlerini düzenleyen 2 nci maddesinin (s) bendinde de "Evrensel kabul görmüş tüketici 
haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukukî ve idarî tedbirleri almak, tüketicinin 
korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak" hükmü yer almakta 
ve bu doğrultuda, aynı Kanunun 14/A maddesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde "Tü
keticinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü" kurulmuş bulunmaktadır. 
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Tüketicilerin korunması ile ilgili temel ilke ve amaçlar, genelde kamu düzeni ve genel 
sağlık kurallarına uygunluk, özelde ise tüketicilerin çıkarlarıdır. Bu temel ilke ve amaçlara ulaş
mak için üretilen mal ve hizmetin, fiyat, kalite, standart, doğru ölçü ve tartı, ilan ve reklamlar, 
kullanma süresi, ambalaj v.b. gibi çok çeşitli yönlerden denetlenmesi icap etmektedir. 

Bu nedenle, yürürlükteki mevzuatımızın uygulamada görülen aksaklık ve eksikliklerinin 
gözden geçirilmesi, günümüz şartlarına uygun olmayanların yürürlükten kaldırılması, aksa
yan veya eksikliği hissedilen hususların tamamlanması, gelişen dünya ülkelerindeki uygulama
lara ve ülkemizin yapısına uygun, ihtiyacı duyulan yeni düzenlemelere gidilmesi için gerekli 
yasal çalışmaların yapılması zorunlu görülmektedir. 

Tasarı ile; ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 
güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çev
resel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemlerin alınması ve tüketicilerin kendilerini koru
yucu girişimlerinin özendirilmesi ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü ör
gütlenmelerin teşvik edilmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; tasarı ile getirilen dü
zenlemelerin genelde olumlu bulunduğu, ancak Borçlar Kanununun bazı hükümlerinin dikka
te alınmadığı, bu nedenle bazı çelişkilerin doğduğu, tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar 
bu mahkemelerde görülmesi gereken davalara bakacak mahkemelerin tesbitinin yasa ile yapıl
masının gerektiği, bu mahkemelerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenmesinin 
doğru olamayacağı, ayrıca tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Ba
kanlıkça açılacak davaların her türlü resim ve harçtan muaf tutulmasının da üretici ve tüketici 
arasında eşitsizlik yaratacağı ve bu nedenle yerinde bir düzenleme olmadığı gibi görüş ve eleş
tirilere, Hükümet temsilcisince verilen cevaplarda; tasarı hazırlanırken birçok kurum ve kuru
luşun yanısıra Adalet Bakanlığının da görüşlerinin alındığı, Borçlar Kanutiu ile çelişkili bir durum 
olmadığı, kaldı ki tasarıda bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek para cezalarının, bu 
filler için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği ve bu Ka
nunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağına dair hükümler bulun
duğu, ayrıca tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açıla
cak davaların, her türlü resim ve harçtan muaf tutulması hükmü ile tüketicilerin kendi hakları
nı aramaya teşvik edildikleri belirtilmiştir. 

Yapılan bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin; 
17 nci maddesi; son fıkrasının, birinci fıkrada genel olarak belirtilen Reklam Kurulu'nun, 

görevlerinin de ayrıntılı biçimde yönetmelikte yer almasının hükme bağlanmasını sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

19 uncu maddesi; standardın bulunmadığı hallerde yapılacak kalite denetiminin esasları
nın belirlenmesi amacıyla "...esas teşkil etmek üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere, "... be
lirlenecek özelliklere göre..." ibaresi eklenmesi suretiyle, 

21 inci maddesi; ikinci fıkrasında yer alan "... Maliye ve Gümrük..." ibaresinin atıfta bu
lunulan bakanlığın adının Maliye Bakanlığı olması nedeniyle "... Maliye..." olarak düzeltilme
si ve fıkraya Tüketici Konseyi'nin oluşumunda Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfının da temsil 
edilebilmesini teminen "... Millî Kalite Konseyi..." ibaresinden sonra gelmek üzere "... Ahilik 
Araştırma ve Kültür Vakfı ..." ibaresi eklenmesi suretiyle, 
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22 nci maddesi; dördüncü fıkrasının, tüketici sorunları hakem heyetlerine etkinlik kazan
dırmak ve mahkemelerin iş yükünü hafifletmek amacıyla, uyuşmazlık konusu mal veya hiz
met bedelinin 1.000.000 lirayı aşmadığı hallerde, bu heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın 
tüketici mahkemelerine başvurulamayacağını hükme bağlayacak şekilde yeniden düzenlenme
si suretiyle, 

25 inci maddesi; 4 üncü fıkrasının, kalite denetimine ilişkin 19 uncu maddenin de cezai 
yaptırıma bağlanması ve bu fıkrada düzenlenen malların tehlikeli ve sağlığa aykırı oldukları 
dikkate alınarak, mecburi standardına aykırı olarak imal edilen malın, gerektiğinde tüketim 
ve kullanım amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılmasına da imkân verecek şekilde yeni
den düzenlenmesi suretiyle, 

32 inci maddesi; 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 40 inci mad
desinin II fıkrasının (d) bendinde yer alan taksitli satışların tabi olacağı esas ve şartlara ilişkin 
hükmünü yürürlükten kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
ve Geçici 1 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 33 ve 34 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
tlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Veli Andaç Durak 
Adana 

M. Nedim Budak 
Ankara 

Melih Babuççuoğlu 
Balıkesir 

(Muh. şerhim ektedir) 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(Bazı maddelerine muhalifim şerhim ekli) 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Mehmet Alp 
Kars 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(Bazı maddelerine muhalifim 
Muhalefet şerhim eklidir) 

Doğan Baran 
Niğde 

Koray Aydın 
Trabzon 

(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Timurçin Savaş 
Adana 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Edip Saf der Gaydalı 
Bitlis 

Necmi Hoşver 
Bolu 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Yahya Uslu 
Manisa 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHt 

Görüşülen "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı" üzerinde genel anlamda 
olumlu görüş sahibiyiz. Aslında böyle bir yasaya hedefleri yönünde şiddetle ihtiyaç vardır. Tü
ketici mutlaka korunmalıdır. Ama bu üretici ve esnaf ezilmeden gerçekleştirilmelidir. 

Ancak tasarıya aşağıdaki hususlar yönünden muhalefet ediyoruz. 
1. Bundan evvel tüketiciyi koruyan mevzuata atıf yapılmamış veya onları değiştirir ifa

deler yer almamıştır. 
2. Aynı mahiyetteki mer'i kanunlara göre ayrıcalıklar getirildiğinden eşitlik ilkesine uy

gulamakla ANAYASAYA aykırılık taşımaktadır. ' 
3. 6. maddede ortaya konan taksitle satışları peşin ödemeye çevirmede faiz indirimi hem 

usulsüz hem de uygulamada çok yönlü ihtilaflar oluşturabilecek bir hüküm olarak ortaya kon
maktadır. 

Tüketicinin korunmasına muvafık olmamıza rağmen bu hususlara muhalif olduğumuzu 
ifade eder muhalefet şerhidir. 

Prof. Dr. Mustqfa Ünaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 

MUHALEFET ŞERHt 

Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 
usul ve esas yönlerden muhalifim. 

Bu Tasarı niteliği itibariyle Borçlar Kanununun 182 ve takip eden maddelerinin bazı hü
kümlerini zımnen ilgasını gerektirir niteliktedir. Düzenlemenin bu hüviyeti ile incelenmesi Adalet 
Komisyonunu ilgilendirir. Bu itibarla İçtüzüğün 35 inci maddesi gereğince incelemenin Adalet 
Komisyonunca yapılmak üzere mezkûr komisyonu tevdi gerekirdi. 

Esas yönden ise, ayıplı malın açık tarifi yapılmadığı gibi, tüketiciye tanınan tercihin üreti
ciye de sağlanması, satım ile ilgili satan ve satın alanın hak ve vecibeleri eşit düzeyde mütalaa 
edilmesi gerektiği halde, tasarı bir taraflı hükümleri içermektedir. Üreticiyi korumak, tüketici
yi korumakla aynı derecede önem taşımaktadır. Anayasanın 172 ve 173 madde hükümleri bu
nu gerektirir. Çıkacak ihtilaflarla ilgili olmak üzere düzenlenen 23 üncü madde hükmü birey
ler arasındaki anayasanın eşitlik ilkesine ters düşmektedir. Açılacak her hukuk davası harç öde
meyi gerektirir. Bazı hukuk davalarını bundan ayrık düşünmek kanuna aykırılık teşkil eder. 
Kaldı ki tüketiciden ve diğer kurumların davalarında harç alınmazken, üreticiden harç alınma
sı eşitlik ilkesine tersdir. Diğer taraftan uyuşmazlığı giderecek mahkemenin yasa koyucu tara
fından tayini ve yetkisinin belirtilmesi icap ederken, bunu Savcılar ve Hâkimler Yüksek Kuru
luna bırakmak yasa koyma hakkının ortadan kaldırılması manasınadır. 

Bu nedenlerle yasaya muhalifim. 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtĞt METİN 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun ola

rak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar
larını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicile
rin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulma
sında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasaların

da tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukukî işlemi kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulamasında; 
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
c) Mal : Ticaret konusu taşınır eşyayı, 
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, 
e) Standart: Türk Standardım, 
f) Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla nihaî olarak kullanılan veya tüketilen 

gerçek veya tüzel kişiyi, 
g) Satıcı : Tüketiciye mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiyi, 
h) tmalatçı-Üretici: Tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hiz

metlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri, 
i) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf ve tüketim 

kooperatiflerini, 
ifade eder. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJt VE TİCARET PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KABUL ETTİĞİ METİN 
Tüketicinin Korunması Hakkında Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun Tasana Kanun Tasana 
BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç Amaç 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Ko- MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kapsam Kapsam 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko- MADDE 2. — Sanayi ve teknoloji ve Ti-

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 2 nci maddesi Komis-
„, , yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygula- Tanımlar 

masında; MADDE 3.— Sanayi ve Ticaret Komisyo-
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, nu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil-
b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını, mis t i r . 
c) Mal : Ticaret konusu taşınır eşyayı, 
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşı

lığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, 
e) Standart : Türk Standardını, 
0 Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaç

larla satın alarak nihaî olarak kullanan veya tü
keten gerçek veya tüzel kişiyi, 

g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da 
dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet su
nan gerçek veya tüzel kişileri, 

h) İmalatçı-Üretici : Kamu kurum ve ku
ruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye sunul
muş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal ve
ya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mal
larını üretenleri, 

i) Tüketici örgütleri : Tüketicinin korun
ması amacıyla kurulan dernek, vakıf ve tüke
tim kooperatiflerini, 

ifade eder. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İKtNCt KISIM 
Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması 

Ayıplı Mal ve Hizmetler 
MADDE 4. — Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya 

satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan 
ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği fayda
ları azaltan veya ortadan kaldıran maddî, hukukî veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya 
hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir. 

Garanti belgesi olsa dahi satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketi
ci, malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları satıcı firmaya geri vererek 
değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu diğer kaybının bedel
den indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir. Tüketici bu taleplerden herhangi 
birisini tercihde serbesttir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü
dür. Ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu hertürlü zarardan dolayı tüketiciye karşı 
satıcı, bayi, acenta, imalatcı-üretici ve ithalatçı, müştereken ve müteselsilen sorumludurlar/Satılan 
malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 

Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile gizlenmişse, satıcı İS gün 
içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. 

Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise, ayıplı maldan veya ayıplı malın neden 
olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile 
malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak satıcı, satılan 
malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise, 2 yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz. 

Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı hizmetin yeniden gö
rülmesi imkânsızlaşmışsa veya amaca aykırı sonuçlar doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde 
tüketicinin ayıplı hizmetten sağladığı fayda kadar indirim yapılır. 

Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uy
gulanmaz. 

Satışa sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine veya ambalajına, ima
latçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içe
ren bir etiket konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi 
üzerinde de gösterilir. 

Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli ola
rak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Kabul Ettiği Metin) ' Metin) 

İKİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM 
Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması 

Ayıplı Mal ve Hizmetler Ayıplı Mal ve Hizmetler 
MADDE 4. — Ambalajında, etiketinde, ta- MADDE 4. —Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

nıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya sa- caret Komisyonu metninin 4 üncü maddesi ay-
tıcı tarafından vaadedilen veya standardında tes- nen kabul edilmiştir. 
pit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan 
ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından 
değerini veya tüketicinin ondan beklediği fay
daları azaltan veya ortadan kaldıran maddî, hu
kukî veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya 
hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak 
kabul edilir. 

Satın alınan malın ayıplı olduğunun anla
şılması halinde; tüketici, malı teslim aldığı ta
rihten itibaren 15 gün içerisinde bu mallan sa
tıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya 
ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden ol
duğu değer kayıbının bedelden indirimini ya da 
ücretsiz olarak tamirini talep edebilir. Tüketici 
bu taleplerden herhangi birisini tercihde serbest
tir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi ye
rine getirmekle yükümlüdür. Ayıplı maldan 
ve/veya ayıplı malın neden olduğu hertürlü za
rardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acen-
ta, imalatcı-üretici ve ithalatçı, müştereken ve 
müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı 
olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu orta
dan kaldırmaz. 

Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya 
ayıp tüketiciden hile ile gizlenmişse, satıcı 15 gün 
içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri sü
rerek sorumluluktan kurtulamaz. 

Satıcı daha uzun bir süre için garanti ver
memiş ise, ayıplı maldan ve ayıplı malın neden 
olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak da
valar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile 
malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıl
lık zamanaşımına tabidir. Ancak satıcı, satılan 
malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise, 2 
yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Satıştan Kaçınma 
MADDE 5. — Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; 

ticarî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edil
mesi, onun stokta bulunduğu anlamına gelir. Satıcı teşhir ettiği malların satışından kaçına-
maz. Satılmadığı halde satılmış gibi gösteremez. 

Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. 
Satıcı, bir mal veya hizmetin satışını, o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen 

miktar, sayı, ebat veya süresi kadar satınalınması ya da başka bir malın veya hizmetin satına-
lınması koşuluna bağlı kılamaz. 

Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre koşuluyla satılması, teamül, ticarî 
örf veya adetten ise, üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 

Taksitli Satışlar 
MADDE 6. — Taksitli satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hak

kına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Kabul Ettiği Metin) Metin) 

Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki 
hükümler uygulanır. Ayıplı hizmetin yeniden gö
rülmesi imkânsızlaşmışsa veya amaca aykırı so
nuçlar doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde 
tüketicinin ayıplı hizmetten sağladığı fayda ka
dar indirim yapılır. 

Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve 
hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygu
lanmaz. 

Satışa sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş 
veya ayıplı mal üzerine veya ambalajına, ima
latçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla 
okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içe
ren bir etiket konulması zorunludur. Bu durum, 
tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi 
üzerinde de gösterilir. 

Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir 
kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli ola
rak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan satıcı
lara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Satıştan Kaçınma Satıştan Kaçınma 
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Ko- MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Taksitli Satışlar Taksitli Satışlar 
MADDE 6. — Taksitli satışlarda; tüketici, MADDE 6. —- Sanayi ve Teknoloji ye Ti-

borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hak- caret Komisyonu metninin 6 ncı maddesi aynen 
kına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit kabul edilmiştir. 
miktarından az olmamak şartıyla bir veya bir
den fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki 
durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerek
li faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. 
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 

birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her ild durumda da satıcı, ödenen miktara 
göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. 

Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün 
ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş 
olması durumunda ve tüketicinin ifa edilmemiş bir ediminin üzerinden en az altı hafta geçmiş 
olması ve satıcının en az iki haftalık bir süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması koşul
larıyla kullanılabilir. 

Taksitli satışlarda satıcı, aşağıdaki bilgileri tüketiciye vermek zorundadır. 
a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı, 
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı, 
c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı, 
d) ön ödeme tutarı, 
e) ödeme planı, 

Kampanyah Satışlar 
MADDE 7. — Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka,duyurularak düzenle

nen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın veya hizmetin büahara teslim edil
mesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetle
rin teslimatının zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara aykırı dav-
ranılması durumunda, satıcı, bayı, acenta, temsilci, imalatcı-üretici ve ithalatçı müştereken ve 
müteselsilen sorumludur. 

Kampanyah satış olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin bilahara teslim veya 
yerine getirilmesi koşuluyla yapılan her türlü satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir. 

Kampanyah satışlarda satıcı, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere ek ola
rak, "kampanya bitiş tarihi" ve "malın ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve 
şekli"ne ilişkin bilgileri de vermekle yükümlüdür.. 

Taksitle yapılan kampanyah satışlarda, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri 
de uygulanır. 

Kapıdan Satışlar 
MADDE 8. — Kapıdan satışlar; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında, önce

den mutabakat olmaksızın yapılan, değeri 100.000.- Türk Lirasını aşan, tecrübe ve muayene 
koşullu satışlardır. 

Bu tür satışlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi spnuna kadar malı, ka
bul veya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte serbesttir. SatıCı almış olduğu bedeli, kıy
metli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma 
bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı ile ulaşması veya bizzat 
teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisin-
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Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının 
ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifa
sını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; 
ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması 
durumunda ve tüketicinin ifa edilmemiş bir edi
minin üzerinden en az dört hafta geçmiş olma
sı ve satıcının en az bir haftalık bir süre vererek 
muacceliyet uyarısında bulunması koşuluyla kul
lanılabilir. . 

Taksitli satışlarda satıcı, aşağıdaki bilgile
ri tüketiciye vermek zorundadır. 

a) Mal veya hizmetlerin peşin satış fiyatı, 
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek 

toplam satış fiyatı, 
c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık 

oran ve gecikme faizi oranı, 
d) ön ödeme tutarı, 
e) ödeme planı, 

Kampanyalı Satışlar Kampanyah Satışlar 
MADDE 7. - - Tasarının 7 nci maddesi Ko- MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kapıdan Satışlar Kapıdan Satışlar 
MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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de de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı bu süre içerisinde mücbir sebep bulunmaksızın 
malı teslim almazsa, mal üzerinde hiçbir hak iddia edemez. 

Tüketici, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle ve kullanım sözkonusu 
ise, kullanma dolayısıyla malın ticarî değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. Malın tüketici
nin zilyedinde bulunması, başhbaşına bir değer azalmasını ifade etmez. 

Mal veya hizmetin iadesi imkânsızlaşmış veya iade amaca aykırı hale gelmişse tüketici, 
bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür. 

Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması, teamül, ticarî örf veya adetten 
ise, bu madde uygulanmaz. 

Taksitle yapılan kapıdan satışlarda, ayrıca 6 ncı madde hükümleri de uygulanır. 
Birinci fıkrada belirtilen 100.000 liralık değer, her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik 

Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında 
artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir. 

Kapıdan Satışlarda Satıcının Borcu 
MADDE 9. — Kapıdan satışlarda satıcı, hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm mak

buzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış "Tüketicinin hiçbir hukukî ve 
cezaî sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı red
dederek alım-satım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının satıcıya bil
dirimi tarihinden itibaren on gün içinde de tüketicinin vermiş olduğu bedelin, kıymetli evrakın 
ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından 
iade edileceğP'ni bildiren bir belgeyi; sahip olduğu hakların kendisine anlatıldığını, cayma hak
kını açıklayan belgenin kendisine teslim edilip satıcının açık adresinin bildirilmiş olduğunu be
yan eden ve tüketici tarafından da imzalanmış olan bir tutanak karşılığında tüketiciye vermek
le yükümlüdür. 

Satıcı tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde mahkemeye ibraz 
etmekle yükümlüdür. Satıcının bu belgeyi ibraz edememesi ya da ibraz etmemesi halinde, satı
cının bu belgede belirtilmiş olan borçlarını yerine getirmemiş olduğu kabul edilir. 

Tüketici Kredisi 
MADDE 10. — Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya hizmeti 

satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları durumunda, banka veya finans 
kurumlan, faizin hesaplandığı yıllık oran, toplam faiz miktarı, gecikme faizi oranı, ödeme planı 
ve faizle birlikte ödenecek toplam tutarı tüketiciye bildirmekle yükümlüdürler. 

Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebile
ceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. 
Her iki durumda da banka veya finans kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini 
yapmakla yükümlüdürler. 

Banka veya finans kurumlarının, tüketici, kredisini, belirli bir mal veya hizmetin satına-
Iınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak hukukî işlem koşulu ile vermeleri durumunda bun
lar, satılan malın ayıbından ötürü tüketiciye karşı satıcı ile müştereken veya müteselsilen so
rumlu olurlar. 
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Kapıdan Satışlarda Satıcının Borcu Kapıdan Satışlarda Satıcının Borucu 
MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi MADDE 9. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 9 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tüketici Kredisi Tüketici Kredisi 
MADDE 10. — Tüketicilerin banka veya MADDE 10. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

benzeri finans kurumlarına bir mal veya hiz- caret Komisyonu metninin 10 uncu maddesi ay-
meti satın almak amacıyla tüketici kredisi al- nen kabul edilmiştir. 
mak için başvurmaları durumunda, banka ve
ya finans kurumları, faizin hesaplandığı yıllık 
oran, toplam faiz miktarı, gecikme faizi oranı, 
ödeme planı, faizle birlikte ödenecek toplam tu
tarı ve komisyon giderlerini tüketiciye bildir
mekle yükümlüdürler. 

Tüketici, banka ve finans kurumlarına 
borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebi
leceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir 
ya da birden çok taksit ödemesinde de bulu-
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Süreli Yayınlar 
MADDE 11. —Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde yer alan 

fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı davranılması hallerinde, abone işlemlerini yapan so
rumlu kişiye ya da yayın kurumuna isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine 
tek taraflı son verebilirler. Yayıncı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksı
zın 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. 

Tüketicinin aboneliğe son verme isteği; yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 
günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 1 ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer. 
Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur. 

Etiket 
MADDE 12. — Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya amba

lajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malın menşei, 
cinsi ve fiyatı hakkında bilgileri içeren etiket konulması mümkün olmayan halterde aynı bilgi
leri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. 

Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göze düzenlenerek asılır. 
Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle 

düzenler. 
Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle 

görevlidirler. 

Garanti Belgesi 
MADDE 13. — İthalatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi mal

ları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tü
keticiye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilci
liklere aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari bir yıldır. 

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve 
işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştiri
len parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yü
kümlüdür. Bu Kanunun 4 üncü maddesiyle tüketiciye tanınan haklar saklıdır. 
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nabilir. Her iki durumda da banka veya finans 
kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz, 
komisyon indirimini yapmakla yükümlüdürler. 

'} Banka veya finans kurumlarının, tüketici 
kredisini, belirli bir mal veya hizmetin satına-
lınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak hu
kukî işlem koşulu ile vermeleri durumunda 
bunlar, satılan malın ayıbından ötürü tüketici
ye karşı alıcı ile müştereken ve müteselsilen so
rumlu olurlar. 

Süreli Yayınlar Süreli Yayınlar 
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi MADDE U. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 11 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Etiket Etiket 
MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi MADDE 12. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. c a r e t Komisyonu metninin 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Garanti Belgesi Garanti Belgesi 
MADDE 13. — İthalatçı veya imalatçı fır- MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

malar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi mal- caret Komisyonu metninin 13 üncü maddesi ay
lan için garanti belgesi düzenlemek zorundadır- nen kabul edilmiştir. 
lar. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tü
keticiye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin ma
lı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilci
liklere aittir. Garanti süresi malın teslim tarihin
den itibaren başlar ve asgari bir yıldır. Garanti 
belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın ta
rih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içer
mek zorundadır. 
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Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın sürekli
lik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması hallerinde, tüketici, malın ücret
siz olarak yenisi ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüke
ticinin bu talebine karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve mütesel-
silen sorumludurlar. 

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanmasından kaynak
lanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır. 

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve 
bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standardları Enstitüsü ile bir
likte müştereken tesbit ve ilanla görevlidir. 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 
MADDE 14. — Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların, bakım, onarım ve kullanıl

masına ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde 
üretilenlerin bakım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlik
te satılması zorunludur. 

Bakanlık sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ile satılmak zo: 

runda bulunduğunu Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte tesbit ve ilanla görevlidir. 

Servis Hizmetleri 
MADDE 15. — İthalatçı veya imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın Bakanlıkça 

tesbit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, bakım onarım ve servis hizmetlerini yürütecek 
istasyonları kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorunda
dırlar. 

Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis is
tasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standardları Enstitüsü ile müşte
reken tesbit ve ilanla görevlidir. 
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Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki mal
ların, garanti süresi içerisinde, gerek malzeme 
ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arı
zalanması halinde malı işçilik masrafı, değişti
rilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad 
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yü
kümlüdür. 

Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanma
sı sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik 
arzetmesi veya tamiri için gereken azami süre
nin aşılması hallerinde, tüketici, malın ücretsiz 
olarak yenisi ile değiştirilmesini satıcıdan talep 
edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketici
nin bu talebine karşı satıcı, bayi, acenta, 
imalatçı-Uretici ve ithalatçı müştereken ve mü-
teselsilen sorumludur. 

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda ye-
ralan hususlara aykırı kullanmasından kaynak
lanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri 
kapsamı dışındadır. 

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti 
belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu 
malların arızalarının tamiri için gereken azami 
süreleri Türk Standardlar Enstitüsü ile birlikte 
müştereken tespit ve ilanla görevlidir. 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 
MADDE 14. — Sanayi mallarından ithal MADDE 14. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

edilmiş olanların, bakım, onarım ve kullanılma- caret Komisyonu metninin 14 üncü maddesi ay-
sına ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslı- nen kabul edilmiştir. 
na uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üre
tilenlerin bakım, onarım ve kullanılmasını gös
terir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla 
birlikte satılması zorunludur. 

Bakanlık sanayi mallarından hangilerinin 
tanıtma ve kullanım kılavuzu ile satılmak zorun
da bulunduğunu Türk Standardlan Enstitüsü ile 
birlikte tesbit ve ilanla görevlidir. 

Servis Hizmetleri Servis Hizmetleri 
MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi MADDE 15. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 15 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Ticarî Reklam ve İlanlar 
MADDE 16. — Ticarî reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlâka uygun, dürüst ve doğ

ru olmaları esastır. 
Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tü

keticinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendi
rici kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları ve çocukları istismar edici reklam ve ilanlar ya
pılamaz. . „ 

Reklam Kurulu 
MADDE 17. — Ticarî reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler 

çerçevesinde ticarî reklam ve ilanları incelemek ve inceleme sonucuna göre 16 ncı madde hü
kümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak, söz konusu reklam ve ilanları durdurmak 
ve/veya aynı yöntemle düzeltmek hususlarında Bakanlığa öneride bulunmakla görevli bir "Rek
lam Kurulu" kurulmuştur. V 

Reklam Kurulu, ticarî reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke ko
şullarının yanısıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır. 

Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam 
Kurulu; 

a) Bakanlıkça, yüksek öğrenim görmüş ve iktisat, maliye, hukuk ve işletmecilik dalların- J 
dan birinde veya birkaçında enaz 10 yıllık tecrübesi bulunan kişiler arasından görevlendirile
cek bir üye, 

b) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından gö
revlendirilecek bir üye, 

c) Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca görevlendirilecek bir üye, 
d) Yüksek öğrenim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim elemanlar 

rı arasından seçeceği bir üye, 
e) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 'nih görevlendireceği bir üye, 
0 Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetinin kendi aralarından seçeceği bir üye, 
i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye, 
j) Tüketici Konseyi'nin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bîr 

üye, 
j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bir üye, 
olmak üzere onbir üyeden oluşur. 
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süreleri bitenler yeniden görevlendirilebilir veya 

seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere ikinci fıkra esasla
rı dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır. 

Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine 
toplanır. 
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Ticarî Raklam ve İlanlar Ticarî Reklam ve İlanlar 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi MADDE 16. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Reklam Kurulu Reklam Kurulu 
MADDE 17. — Ticarî reklam ve ilanlarda MADDE 17. — Ticarî reklam ve ilanlarda 

uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler 
çerçevesinde ticarî reklam ve ilanları incelemek çerçevesinde ticarî reklam ve ilanları incelemek 
ve inceleme sonucuna göre 16 ncı madde hü- ve inceleme sonucuna göre 16 ncı madde hü
kümlerine aykırı hareket edenleri cezalandır- kümlerine aykırı hareket edenleri cezalandır
mak, söz konusu reklam ve ilanları durdurmak mak, söz konusu reklam ve ilanları durdurmak 
ve/veya aynı yöntemle düzeltmek hususlarında ve/veya aynı yöntemle düzeltmek hususlarında 
Bakanlığa öneride bulunmakla görevli bir "Rek- Bakanlığa öneride bulunmakla görevli bir "Rek
lam Kurulu" kurulmuştur. lam Kurulu" kurulmuştur. 

Reklam Kurulu, ticarî reklam ve ilanlarda Reklam Kurulu, ticarî reklam ve ilanlarda 
uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke ko- uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke ko
şullarının yanısıra, reklamcılık alanında evren- şullarının yanısıra, reklamcılık alanında evren
sel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate sel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate 
al""- alır. 

Bakanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili 
Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam 
Kurulu; Kurulu; 

a) Bakanlıkça, yüksek öğrenim görmüş Ve a) Bakanlıkça, yükseköğrenim görmüş ve 
iktisat, maliye, hukuk ve işletmecilik dalların- iktisat, maliye, hukuk ve işletmecilik dalların-. 
dan birinde veya birkaçında enaz 10 yıllık tec- dan birinde veya birkaçında en az 10 yıllık tec
rübesi bulunan kişiler arasından görevlendirile- rübesi bulunan kişiler arasından görevlendirile
cek bir üye, cek bir üye, 

b) Adalet BakanlığVnca, bu Bakanlıkta b) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta 
idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından gö- idarî görevlerde çalışan hâkimler.arasından gö
revlendirilecek bir üye, revlendirilecek bir üye, 

c) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu * nca c) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu' nca 
görevlendirilecek bir üye, görevlendirilecek bir üye, 

d) Yüksek Öğretim Kurulunun reklamcılık d) Yüksek Öğretim Kurulunun reklamcılık 
alanında uzman üniversite öğretim elemanları alanında uzman üniversite öğretim elemanları 
arasında seçeceği bir üye, arasından seçeceği bir üye, 

e) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi- e) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'-
nin görevlendireceği bir Üye, nin görevlendireceği bir üye,. 
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Kurul, Başkan dahil en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katı
lanların çoğunluğu ile karar verir. 

Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas 
komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu per
soneli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir. 

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek hu
zur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça belirlenir. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir. 

Reklam Kurulunun kuruluş, çalışma ve usul ve esasları ile sekreterya hizmetlerinin ne su
retle yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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0 Türkiye Barolar Birliğinin görevlendire
ceği bir üye, 

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
görevlendireceği bir üye, 

h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler 
Cemiyetlerinin kendi aralarından seçeceği bir 
üye, 

i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst 
kuruluşlarının seçeceği bir üye, 

j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tü
ketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bir 
üye, 

k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görev
lendireceği bir üye, 

1) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfede
rasyonunun görevlendireceği bir üye, 

olmak üzere onüç üyeden oluşur. 
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Sü

resi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya se
çilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı 
takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları da
hilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya se
çim yapılır. 

Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç du
yulduğu her zanan Başkanın çağrısı üzerine 
toplanır. 

Kurul, Başkan dahil en az dokuz üyenin ha
zır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılan
ların çoğunluğu ile karar verir. 

Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve 
geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas ko
misyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlar
da görev yapmasını uygun göreceği kamu per
soneli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir. 

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üye
lerinden kamu görevlisi olanlara verilecek hu
zur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üye
lerine ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça be
lirlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

0 Türkiye Barolar Birliğinin görevledire-
ceği bir üye, 

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
görevlendireceği bir üye, 

h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler 
Cemiyetlerinin kendi aralanndan seçeceği bir 
üye, 

i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst 
kuruluşlarının seçeceği bir üye, 

j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tü
ketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bir 
üye, 

k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görev
lendireceği bir üye, 

I) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfede
rasyonunun görevlendireceği bir üye, 

olmak üzere onüç üyeden oluşur. 
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Sü

resi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya se
çilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı 
takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları da
hilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya se
çim yapılır. 

Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç du
yulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine 
toplanır. 

Kurul, Başkan dahil en az dokuz üyenin ha
zır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılan
ların çoğunluğu ile karar verir. 

Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve 
geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas ko
misyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlar
da görev yapmasını uygun göreceği kamu per
soneli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir. 

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üye
lerinden kamu görevlisi olanlara verilecek hu
zur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üye
lerine ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça be
lirlenir. 
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Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler 
MADDE 18. — Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi ve çevre sağlığı

na zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malların emniyetle kullanılabilmesi için üzerine 
veya ekli kullanım kılavuzlarına, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek 
ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. 

Kalite Denetimi 
MADDE 19. — Bakanlık, tüketicinin can ve mal güvenliği ile fizik ve çevre sağlığına ve 

bilgilendirilmesine ilişkin konularda, standardına göre veya standardı yoksa standarda esas teşkil 
etmek üzere yapılacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve tesislerin belgelendirilmesi hakkında
ki usul ve esasları, Türk Standardları Enstitüsü ile müştereken tesbit ve ilanla görevlidir. 

Tüketicinin Eğitilmesi 
MADDE 20. — Tüketicinin eğitilmesi konusunda her derecedeki okulların ders program

larına Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır. 
Tüketicinin eğitilmesi ve aytınlatılması için kitap, mecmua ye broşür çıkarılmasına ve tü

keticinin bilinçlendirilmesi içni radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin usul 
ye esaslar, Tüketici konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tesbit ve ilan olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tüketici Kuruluşları 

Tüketici Konseyi 
MADDE 21. — Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına iliş

kin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların tüketici lehine çözülmesi için alınacak tedbirleri 
uygulamaya konulmak üzere ilgili mercilere iletmek amacıyla, Bakanlığın koordinatörlüğünde 
bir "Tüketici Konseyi" kurulur. 
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Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlık ta- Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlık ta
rafından yerine getirilir. rafından yerine getirilir. 

Reklam Kurulunun kuruluş, çalışma usul R e k l a m k« r u I«n«n görevleri, kuruluş çalış-
ve esasları ile sekreterya hizmetlerinin ne suret- m a u s u l v e e s a s l a r ı i l e sekreterya hizmetlerinin 
le yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıka- n e s u r e t l e y e r i n e eetirilecegi Bakanlık tarafından 
rılacak bir yönetmelikle belirlenir. çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler 
MADDE 18. - Tüketicinin kullanımına MADDE.18. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

sunulan mal ve hizmetlerin kişi ve çevre sağlığı- c a r e t Komisyonu metninin 18 inci maddesi ay
na zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, n e n kabul edilmiştir. 
bu malların emniyetle kullanılabilmesi için üze
rine veya ekli kullanım kılavuzlarına, bu durum
la ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görü
lecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. < 
Bakanlık hangi mal veya hizmetlerin açıklayıcı 
bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve bu bilgi 
ve uyarıların şeklini ve yerini TSE ile birlikte tes-
bit ve ilanla görevlidir. 

Kalite Denetimi Kalite Denetimi 
MADDE 19. - Tasarının 19 uncu madde- MADDE 19. - Bakanlık, tüketicinin can 

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. v e m a l güvenliği ile fizik ve çevre sağlığına ve 
bilgilendirilmesine ilişkin konularda, standardı
na göre veya standardı yoksa standarda esas teş
kil etmek üzere belirlenecek özelliklere göre ya
pılacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve tesis
lerin belgelendirilmesi hakkındaki usul ve esas
ları, Türk Standardları Enstitüsü ile müştereken 
tesbit ve ilanla görevlidir. 

Tüketicinin Eğitilmesi Tüketicinin Eğitilmesi 
MADDE 20. — Tasarının 20 inci maddesi MADDE 20. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştin 

ÜÇÜNCÜ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tüketici Kuruluşları Tüketici Kuruluşları 

Tüketici Konseyi 
Tüketici Konseyi MADDE 21. — Tüketicinin sorunlarının, 
MADDE 21. — Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına iliş-

ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına iliş- k i n g e r e k I i tedbirleri araştırmak, sorunların tü-
kin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların 
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Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin başkanlığında, 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Gümrük, Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Tu
rizm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, 
Millî Prodüktivite Merkezi, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi sendikaları konfederasyonları, Türkiye 
Millî Kooperatifler Birliği, Yüksek öğrenim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mimar Mü
hendis Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabibler Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanat
karları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 
Millî Kalite Konseyi ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşur. 

Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile 
Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sa
yısı ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir. 
Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Tüketici Kon
seyinin toplam üye sayısının % 50'sinden fazla olamaz. 

Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
MADDE 22. — Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan 

uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli olarak, en az bir "tüketici 
sorunları hakem heyeti" oluşturmakla görevlidir. 

Başkanlığı Sanayi ve Ticaret ti Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürü
tülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli 
arasında görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ti-
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tüketici lehine çözülmesi için alınacak tedbirler- ketici lehine çözülmesi için alınacak tedbirler
le, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbir- le, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbir
lere dair görüşleri ilgili mercilere iletmek ama- lere dair görüşleri ilgili mercilere iletmek ama
cıyla, Bakanlığın koordinatörlüğünde bir "Tü- ayla, Bakanlığın koordinatörlüğünde bir "Tü
ketici Konseyi»* kurulur. ketici Konseyi" kurulur. 

Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlen- Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlen
direceği bir Bakanlık görevlisinin başkanlığın- direceği bir bakanlık görevlisinin başkanlığında, 
da, Adalet, İçişleri, Maliye ve Gümrük, Millî A d a , e t« **&*' Mal^ M İ I I Î E®üm> S a ^ l k ' 
T-*V o xı i TTI * T TTM • ı • Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Turizm ve Çevre 
Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, * V • ' * • ; „ . „ ' „ _ . n, , Bakanlıktan ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs-Tunzm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planla- , „ TT . _ _. A . .,. x , _ 

teşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
ma Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Tıca- D e y I e t ^ ^ B n s t i t û 8 ü- Başkanlığı, Türk 
ret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş- S t a n d a r t l a n Enstitüsü Başkanlığı, Millî Prodük-
kanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlı- t i v i t e Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tür-
ğı, Millî Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri kiye Belediyeler Birliği, İşçi Sendikaları Konfe-
'Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İşçi Sen- derasyonları, Türkiye Millî Kooperatifler Birli-
dikaları Konfederasyonları, Türkiye Millî Koo- ği, Yüksek öğretim Kurulu, Türkiye Barolar Bir-
peratifler Birliği, Yüksek öğretim Kurulu, Türk- ligi, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, 
iye Barolar Birliği, Türk Mimar Mühendis Oda- Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabibler Birliği, 
lan Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabib- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlan Konfederasyonu, 
ler Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Zi-
federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- r a a t ° d a I a n B[rli&> M İ I I Î K a l i t e K°™W> Ahi-
ği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Millî Kalite l i k Araştırma v e Kül^ V a k f t v e T»^ci Ör-
xr . .... .. . „ _.. . . .. .,. . . gütlerı temsılcılennden oluşur. 
Konseyi ve tüketici örgütlen temsilcilerinden 
0 j u s u r Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve ku-

ruluşlann temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile Tü-
Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve ku- ^ Komeyine alabilmek için tüketici örgüt-

ruluşlann temsilcUerinin sayı ve nitelikleri ileTü- I e r i n i n s a h i p o l m a I a r l g e r e k e n mffafi ü y e s a y ı s ı 

ketici Konseyine kaülabilmek İçin tüketici örgüt- ^ b u örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecek
lerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ıeri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir. Ancak, 
ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecek- kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsil
leri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir. Ancak, çilerin sayısı, hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin 
kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsil- toplam üye sayısının % SO'sinden fazla olamaz. 
çilerin sayısı, hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır. 
toplam üye sayısının % 50'sinden fazla olamaz. Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esas-
Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır, lan ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir 

Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esas- yönetmelikle düzenlenir. 
lan ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
MADDE 22. - Bakanlık, il ve ilçe mer- MADDE 22. - Bakanlık, il ve ilçe mer

kezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında çı-1 berinde, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan 
kan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla be- uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla bele-
lediyelerle koordineli olarak, en az bir "tüketi-diye le r Ie k o o r d m e l i o la rak> e n a z b i r "tüketici 
ci sorunları hakem heyeti" oluşturmakla gö - s o r u n l a r ı h a k e m h e y e t i " o l u5^makla gö-

.... revlidir. revııaır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı': 619) 
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caret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkâr odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgüt
lerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil 5 üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası 
ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkâr odalarının görevlendirece
ği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmama
sına göre ilgili odaca görevlendirilir. 

Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin 
başkanlığı belediye başkanı ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici 
sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye mec
lislerince re'sen doldurulur. 

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak 
ileri sürülebilir. 

25 inci madde cezai yaptırıma bağlanmış hususlara ilişkin uyuşmazlıklar, tüketici sorun
ları hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsamı dışındadır. 

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışması, usul ve esasları ile diğer hu
suslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Başkanlığı Sanayi ve Ticaret ti Müdürü ve
ya görevlendireceği bir memur tarafından yürü
tülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye 
başkanının konunun uzmanı belediye personeli 
arasından görevlendireceği bir üye, baronun 
mensupları arasından görevlendireceği bir üye, 
ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkâr oda
larının görevlendireceği bir (İye ve tüketici ör
gütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere baş
kan dahil 5 üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi oda
sı ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası 
ile esnaf ve sanatkâr odalarının görevlendirece
ği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan ki
şinin tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmama
sına göre ilgili odaca görevlendirilir. 

Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il 
ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin 
başkanlığı en büyük mülkî amir ya da görevlen
direceği bir memur tarafından yürütülür. Tüke
tici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağ
lanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye 
meclislerince re'sen doldurulur. 

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vere
ceği kararlar, tüketici mahkemelerinde delil ola
rak ileri sürülebilir. 

25 inci maddede cezaî yaptırıma bağlanmış 
hususlara ilişkin uyuşmazlıklar, tüketici sorun
ları hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsamı 
dışındadır. 

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin ku
rulması, çalışması, usul ve esasları ile diğer hu
suslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte 
düzenlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Başkanlığı Sanayi ve Ticaret II Müdürü ve
ya görevlendireceği bir memur tarafından yürü
tülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye 
başkanının konunun uzmanı belediye personeli 
arasından görevlendireceği bir üye, baronun 
mensupları arasından görevlendireceği bir üye, 
ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkâr oda
larının görevlendireceği bir üye ve tüketici ör
gütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere baş
kan dahil 5 üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi oda
sı ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası 
ile esnaf ve sanatkâr odalarının görevlendirece
ği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan ki
şinin tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmama
sına göre ilgili odaca görevlendirilir. 

Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il 
ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin 
başkanlığı en büyük mülkî amir ya da görevlen
direceği bir memur tarafından yürütülür. Tüke
tici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağ
lanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye 
meclislerince re'sen doldurulur. 

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vere
ceği kararlar, tüketici mahkemelerinde delil ola
rak ileri sürülebilir, Uyuşmazlık konusu mal veya 
hizmet bedelinin 1.000.000.-TL.'yi aşmadığı hal
lerde, bu heyetlerce verilmiş bir karar olmaksı
zın tüketici mahkemelerine başvurulamaz. Bu 
parasal sınır, her yıl 8 inci maddenin son fıkra
sında gösterilen usûl çerçevesinde yeniden be
lirlenir. 

25 inci maddede cezaî yaptırıma bağlanmış 
hususlara ilişkin uyuşmazlıklar, tüketici sorun
ları hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsamı 
dışındadır. 

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin ku
rulması, çalışması, usul ve esasları ile diğer hu
suslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte 
düzenlenir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler 

Tüketici Mahkemeleri 
MADDE 23. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak tüketiciler ile satıcılar arasında 

çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. 
Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak dava

lar her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması 
MADDE 24. — Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık veya tü

ketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde 
bulunduranlardan toplatılması için dava açabilirler. 

Mahkeme, dava sonucunda ayıplı malların toplatılması kararını vermiş ise; ayıplı malın 
ve ayıbın niteliğine göre bu malların, satıcıya iade edilip edilmemesine de karar verir. Ancak, 
malların toplatılması için yapılan hertürlü masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından öden
medikçe mallar kendisine iade edilmez. 

Dava konusu malları satış amacıyla elde etmiş olan üçüncü kişilerin açacakları rücu dava
ları da asıl davaya bakan mahkemede görülür. 

Ayıplı mallan satın alan tüketicilerin uğradıkları maddî ve manevî zararlar nedeniyle tek 
tek dava açma hakları saklıdır. 

Ceza Hükümleri 
MADDE 25. — 4 üncü maddenin yedinci fıkrasına, 5 inci maddenin birinci fıkrasına, 

6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına, 7 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasına, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına, 12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı 
hareket edenler hakkında 500.000 lira para ceza i uygulanır. 

13 üncü maddenin bir ve ikinci fıkrasına, 14 üncü maddenin birinci fıkrasına, 15 inci mad
denin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 1.000.000 lira para cezası uygulanır. 

16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında 20.000.000 lira para cezası uygulanır. 16 
ncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel vesair araçlar ile gerçek
leşmiş ise, cezanın on katı uygulanır. Bakanlık ayrıca ticarî reklam veya ilanın durdurulması 
ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesini ilgililerden ister. Bu isteğe rağmen 16 ncı maddeye aykırı
lığın devamı halinde, Bakanlık ticarî reklam ve ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle dü
zeltilmesi talebi ile tüketici mahkemesine başvurabilir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler 

Tüketici Mahkemeleri 
MADDE 23. — Tasarının 23 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın 
Toplatılması 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Metin) 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler 

Tüketici Mahkemeleri 
MADDE 23. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 23 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın 
Toplanması 

MADDE 24. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu metninin 24 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ceza Hükümleri 
MADDE 25. — 4 üncü maddenin yedinci 

fıkrasına, 5 inci maddenin birinci fıkrasına, 6 
nci maddenin üçüncü fıkrasına, 7 inci madde
nin üçüncü fıkrasına, 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasına, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına ve 
12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı 
hareket edenler hakkında 500.000 lira para ce
zası uygulanır. 

13 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına, 
14 üncü maddenin birinci fıkrasına, 15 inci mad
denin birinci fıkrasına, 27 nci maddenin ikinci 
fıkrasına 
1.000.000 lira para cezası uygulanır. 

16 nci maddeye aykırı hareket edenler hak-

Ceza Hükümleri 
MADDE 25. — 4 üncü maddenin yedinci 

fıkrasına, 5 inci maddenin birinci fıkrasına, 6 
nci maddenin üçüncü fıkrasına, 7 inci madde
nin üçüncü fıkrasına, 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasına, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına ve 
12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı 
hareket edenler hakkında 500.000 lira para ce
zası uygulanır. 

13 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına, 
14 üncü maddenin birinci fıkrasına 15 inci mad
denin birinci fıkrasına, 27 nci maddenin ikinci 

aykırı hareket edenler hakkında f l k r a s ı n a a y k ı r ı h a r e k e t e d e n l e r hakkında 
1.000.000 lira para cezası uygulanır. 

16 nci maddeye aykırı hareket edenler hak-
kında 20.000.0001ira"para cezası uygulanır. 16 k m d a 20.000.000 lira para cezası uygulanır. 16 
nci maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yayın ya- n c ı m M ^ ^mXxk>ülke ^ ^ ^ W » ya
pan yazılı, sözlü, görsel vesair araçlar ile ger- P a n ^^> sözlü« « ö r e d v e s a i r a r a c l a r i l e «»-
çekleşmiş ise, cezanın on katı uygulanır. Bakan- «ekleşmiş ise, cezanın on katı uygulanır. Bakan
lık ayrıca ticarî reklam veya ilanın durdurulması I lk a y n c a t i c a r î reklam ^ i l a m n duıdurulmaa 
ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesini ilgililerden w/v«*a aynı yöntemle düzeltilmesini ilgililerden 
ister. Bu isteğe rağmen 16 ncı maddeye aykırılı- i s t e n B u iste&e r a&m e n 16 n c ı maddeye aykırılı
ğın devamı halinde, Bakanlık ticarî reklam ve- &m d e v a m ı h a l i n d e ' Bakanlık ticarî reklam ve-
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 
18 inci maddeye aykırı hareket edenler hakkında 10.000.000 lira para cezası uygulanır. Ay

rıca 18 inci madde uyarınca mecburi standardına aykırı olarak imal edilen malın, tüketicinin, 
can ve mal güvenliği ve sağlığı ile doğrudan ilgisinin bulunması ve standardına intibak ettiril
mesinin imkânsız olması hallerinde, tüketici mahkemesi, doğrudan veya Bakanlığın başvurusu 
üzerine üretim ve satışın engellenmesi için işyerinin kapatılmasına ve malın müsaderesine ka
rar verebilir. Bu fıkranın uygulandığı hallerde, verilip kesinleşen işyeri kapatma karar özetleri, 
büyük harflerle yazılmak suretiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyerinin 
göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilir ve masrafı daha sonra faillerden alınmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınla
nan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayın
lanan mahallî bir gazetede derhal ilan edilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, suçun aynı yıl içerisinde tekerrürü halinde 
iki misli olarak uygulanır. 

Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idarî para cezaları, bu fiiller için diğer ka
nunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz. 

Cezalarda Yetki, İtiraz ve Zamanaşımı 
MADDE 26. — 25 inci maddenin; 
a) Birinci fıkrasında düzenlenen ve 12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırılık ha

linde öngörülen cezalar belediye encümenlerince, 
b) Üçüncü fıkrasında gösterilen cezalar Bakanlık tarafından, 
c), Diğer cezalar mülkî amirlikler tarafından verilir. 
Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası, idarî niteliktedir. Bu cezalara karşı tebliğ 

tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, 
idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde evrak 
üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine idare mahkemesince 
verilen kararlar kesindir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun <Plan v e B ü t Ç e Komisyonunun 
. -;' Kabul Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

ya ilanın durdurulması ve/veya aynı.yöntemle ya ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle 
düzeltilmesi talebi ile tüketici mahkemesine baş- düzeltilmesi talebi ile tüketici mahkemesine baş
vurabilir. vurabi l i r . 

18 inci maddeye aykırı hareket edenler hak- 18 inci ve 19 uncu maddeye aykırı hareket 
kında 10.000.000 lira para cezası uygulanır. Ay- edenler hakkında 10.000.000 lira para cezası uy-
rıca 18 inci madde uyarınca mecburî standardı- Sulanır, A v r ı c a 18 i n c i madde uyarınca mecbu-
na aykırı olarak imal edilen malın, tüketicinin, rî standardına aykırı olarak imal edilen malın, 
can ve mal güvenliği ve sağlığı ile doğrudan il- t ü k e t i c i n i n . c a n v e m a I «üvenüfii ve sağlığı ile 
. . . . . • j , . ., , . doğrudan ilgisinin bulunması ve standardına in-gısının bulunması ve standardına intibak etti- . . . . . . . . . , » , , . , tıbak ettirilmesinin imkânsız olması hallerinde, rılmesının imkansız olması hallerinde, tüketici ,.,. ±. . , , . , v , _ , , v . • , tüketici mahkemesi, doğrudan veya Bakanlığın 

mahkemesi, doğrudan veya Bakanlığın başvu- . .. . ,. .. . „ 
başvurusu üzerine üretim ve satışın engellenmesi 

rusu üzerine üretim ve satışın engellenmesi için iç{n i ş y e r i n i n k a p a t l I m a s ı n a v e m a l m m ü s a d e _ 
işyerinin kapatılmasına ve malın müsaderesine resine v e gerektiğinde tüketim ve kullanım ama-
karar verebilir. ayl a eün(je bulunduranlardan toplatılmasına ka-
Bu fıkranın uygulandığı hallerde, verilip kesin- r a r ve reb iHr t B u f l k r a n ı n uygulandığı-hallerde. 
leşen iş yeri kapatma karar özetleri, büyük harf- v e r i ı i p keSinıeşen iş yeri kapatma karan özetle-
lerle yazılmak suretiyle ve kapatma süresi kadar rif büyük harflerle yazılmak suretiyle ve kapat-
kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan bir m a süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyeri-
yerine yapıştınlır. Ayrıca karar özeti mahkeme- nin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca ka-
ce Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir ve mas- rar özeti mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığı-
rafı daha sonra faillerden alınmak üzere Anka- na bildirilir ve masrafı daha sonra faillerden alın-
ra, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve tirajı yüz- ma>k ü z e r e Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınla-
binin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve İ n a n v e ^ İ 1 yüzbinin üzerinde bulunan bir ve-
ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan mahallî bir!va i k i &***' v e a v r ı c a v a r s a su? y e r i n d e v a ' 
gazetede derhal ilan edilir. .yınlanan mahallî bir gazetede derhal ilan edilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para ceza-1 Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para ceza-
, . . . . , . .' .. ,. . ,. j lan, suçun aynı yıl içerisinde tekerrürü halinde 
lan, suçun aynı yıl içerisinde tekerrürü halinde . , . . ; . . , , ... , ıkı misli olarak uygulanır. ıkı misli olarak uygulanır. 

Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verile-
Bu kanunda yazılı fiiller hakkında verile-. c e k i d a r î p a r a c e z a , a r i ( b u fiiUer i ç f a d i g e r k a . 

cek idarî para cezaları, bu fiiller için diğer ka- \ n u n ı a r d a y a z ı h cezaların uygulanmasına engel 
nunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz. 
olmaz. 

Cezlarda Yetki, İtiraz ve Zamanaşımı Cezalarda Yetki. İtiraz ve Zamanaşımı 
MADDE 26. — 25 inci maddenin; MADDE 26. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti-
a) Birinci fıkrasında düzenlenen 12 nci caret Komisyonu metninin 26 ncı maddesi ay-

maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırılık ha- nen kabul edilmiştir. 
ünde öngörülen cezalar belediye encümen
lerince, 

b) Üçüncü fıkrasında gösterilen cezalar Ba
kanlık tarafından, 

c) Diğer cezalar o yerin mülkî amiri tara
fından verilir. 
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25 inci maddeye göre verilen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarının zamanaşımı süresi bir yıldır. Zamanaşımı 
süresi, bu Kanun hükümlerine aykırı fiilin işlendiği tarihte başlar. 

Sürekli veya tekrarlanan ihlaller sözkonusu ise süre, ihlalin sona erdiği ya da en son tek 
rarlandığı günden itibaren başlar. Karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması zamanana 
şımını keser. 

Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde ilgilinin mensup oldu 
ğu meslek kuruluşuna bildirilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Denetim 
MADDE 27. — Bu Kanunun uygulanmasında Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri il 

belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, depo, amba 
gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, incelemı 
ve araştırma yapmaya yetkilidirler. 

Laboratuvar 
MADDE 28. — Bakanlık, bu Kanunun uygulanması için laboratuvarlar kurabilir; kalitı 

kontrolü yapacak resmî ve özel kuruluş laboratuvarlarında bulunması gereken asgarî teknil 
özellikleri ilgili bakanlık ile müştereken tesbit ve ilanla görevlidir, 
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Bu kanunda düzenlenen her türlü para ce
zası, idarî niteliktedir. Bu cezalara karşı tebliğ 
tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yet
kili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, 
idarece verilen cezanın yerine getirilmesini dur
durmaz ve zaruret görülmeyen hallerde evrak 
üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede so
nuçlandırılır. İtiraz üzerine idare mahkemesin
ce verilen kararlar kesindir. 

25 inci maddeye göre verilen para cezaları, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Bu Kanunda düzenlenen idarî para cezala
rının verilmesine ilişkin zamanaşımı süresi bir 
yıldır. Zamanaşımı süresi, bu Kanun hükümle
rine aykırı fiilin işlendiği tarihte başlar. 

Sürekli veya tekrarlanan ihlaller sözkonu-
su ise süre, ihlalin sona erdiği ya da en son tek
rarlandığı günden itibaren başlar. Karar aleyhi
ne yargı yoluna başvurulmuş olması tahsil za
manaşımını keser. 

Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tara
fından yedi gün içerisinde ilgilinin mensup ol
duğu meslek kuruluşlarına bildirilir. 

BEŞtNCt KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Denetim 
MADDE 27. — Bu Kanunun uygulamasın

da, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile Ba
kanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek per
sonel; fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, de
po, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya 
satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, 
inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidirler. 

Bu Kanunun kapsamına giren hususlarda 
yetkili ve görevli kişi ve kuruluşlara her türlü bil
gi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi ve asıl 
ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur. 

Laboratuvar 
MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

BEŞtNCt KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Denetim 
MADDE 27. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 27 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Laboratuvar 
MADDE 28. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 28 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ödenek 
MADDE 29. —- Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici sorunları hakem heyetleri 

ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar ile sair harcamalar, Bakanlık 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Diğer Hükümler 
MADDE 30. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Yönetmelikler ve Düzenlemeler 
MADDE 31. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itiba

ren bir yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşları, meslekî üst kuruluşlar ve tüketici örgütlerinin gö
rüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılır. Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mev
zuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 32. — 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı tthal 

veya Yurt İçinde.tmal Edilen Taşıt Araçları, Motor, Makina Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile 
Birlikte Satışı Hakkında Kanun ile 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
nun 40 inci maddesinin II nci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. —• Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemelerde gö
rülmesi gereken davalara bakacak mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. 
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ödenek ödenek 
MADDE 29. — Tasarının 29 uncu madde- MADDE 29. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. caret Komisyonu metninin 29 uncumaddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Diğer Hükümler Diğer Hükümler 
MADDE 30. — Tasarının 30 uncu madde- MADDE 30. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. c a r e t Komisyonu metninin 30 uncu maddesi ay-

Yönetmelikler ve Düzenlemeler n e n k a b u I e d i l m iS t i r -
MADDE 31.—Tasarının 31 inci maddesi Yönetmelikler ve Düzenlemeler 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 31.—Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 31 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Hükümler Kaldırılan Hükümler 
MADDE 32. — Tasarının 32 inci maddesi MADDE 32. — 3489 sayılı Pazarlıksız Sa-

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ' tış Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı tthal 
veya \iırt tçinde tmal Edilen Satış Araçları, Mo
tor, Makina, Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile 
Birlikte Satışı Hakkında Kanun ile 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun 40 inci maddesinin II nci fıkrasının (d) ben
dinin taksitli satışların tabi olacağı esas ve şart
lara ilişkin hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 GEÇtCt MADDE 1. — Sanayi ve Tekno-
inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil- loji ve Ticaret Komisyonu metninin Geçici 1 in
miştir. ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 
MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 34. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

«S, Demimi 
Başbakan 

Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
Prçf. E, inönü 
Devlet Bakam 
Prof T. Çiller 
Devlet Bakam 

/ Tez 
Devlet Bakanı 
Prof T. Akyol 
Devlet Bakam 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakam 
E. Şahin 

Devlet Bakam 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakam 
N, Ayaz 

Dışişleri Bakam 
H. Çetin 

MilR Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakam 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M, Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakam 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S Oral 

Bayındırlık ve tskân 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 33. — Tasarının 33 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 34. — Tasarının 34 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 33. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 33 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 34. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 34 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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