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A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. - Gündem dışı söz taleplerinin tümünün karşılanamamasından duyulan 
sıkıntılara ilişkin Başkanlık açıklaması 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, İnterstarTV Kuruluşunda 
yayınlanan bir programa ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin cevabı 

2. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay üreticilerinin mağduriyetleri
ne ve Hükümetin uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı , 

3. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Trakya'da meydana gelen 
sel felaketi yüzünden çiftçilerin uğradığı mağduriyetlere ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 395 

1. —İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'iin 
faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/223) 395:396 

2. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Türk Hava Kuv
vetleri için satın alınacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/224) 396:397 

3. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 11 arkadaşının hayvancılık sek
törünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 397:400 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 400 

• 1..'— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, (6/961) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/385) 400 

2. —(10/169) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1702) 400 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 400 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) 
(S. Sayısı: 59 ve 59'a linçi Ek) 400:401 

2. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 401 

3. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 401 

4. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve , 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı'.: 82) 401 

5. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) • ' . , , - / .-• 401 

6. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 401 
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7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
sı :283) 401:402 

8. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 402 

9. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) ' . ' 402 

10. — 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) 402 

11.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan 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) 402 

12. — 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) 402 

13. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarsı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 619) 402:436 

VI.. — SORULAR VE CEVAPLAR 436 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 43g 
1. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, KİT'lerdeki sözleşmeli perso

nelin ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın 
yazılı cevabı (7/5288) 436;437 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Selim Edes'in İstanbul Malî 
Şubede verdiği bir ifade sırasında Engin Civan'a rüşvet verdiğini itiraf ettiği id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/5292) 437:438 

3. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, memur maaşlarına yapılan 
zamların enflasyonun çok altında olduğu iddialarına ilişin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5294) 438:440 

4. — Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nm, Ereğli Demir Çelik Fabri
kaları Yönetim Kurulu ile Kamu Ortaklığı İdaresi arasında yapıldığı iddia edilen 
anlaşmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazı
lı cevabı (7/5419) - . 440:441 
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5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da bir Çini Müzesi ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin 
Savaş'm yazılı cevabı (7/5580) 441:442 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, çıraklık eğitim merkezlerinin 
din dersleri programına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm ya
zılı cevabı (7/5582) 442 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel bir televizyon kanalında 
yayınlanan programda ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı Mehmet Gölhan'm yazılı cevabı (7/5583) 443:444 

8. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın orduda aşın dinci subayların açığa 
alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın ya
zılı cevabı (7/5586) 444:445 

9. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, gözaltına alındıktan son
ra serbest bırakılan bir şahsa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğul-
tay'ın yazılı cevabı (7/5591) 446:447 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, (6/1176) ve (6/1193) esas numaralı sözlü sorularını ge

ri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunların geri verildiği bildirildi. 

11.1.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 10.1.1995 tarihli 65 inci Bir
leşiminde okunmuş bulunan, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/37), gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınma
sına ve öngörüşmesinin, 17.1.1995 Salı günkü Birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Müzakeresine devam edilen: 

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

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, 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), 

Konusunda birer genel görüşme istemine ilişkin önergeleri üzerine, açılması kabul edilen ge
nel görüşme tamamlandı. 

Rus birliklerinin, hedef gözetmeksizin, karadan ve havadan yoğun bir şekilde Çeçenistan'ı 
bombalamaya devam etmesinin Kafkaslar'da güven bunalımı doğuracağına; bunun da, Türkiye'nin 
güvenliğiyle doğrudan ilgili bulunduğuna; 

Bu endişeden hareketle: 
Bosna - Hersek'ten sonra Çeçenistan'da yaşanan bu insanlık dramına bir an önce son verilme

sine ve bu amaçla derhal ateşkes ilan edilmesine; 
Sivillerin yaşama haklarının güvence altına alınmasına, sığınmacıların korunmasına; AGİT ve 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin harekete geçmesinin talep edildiğine; 
Çeçenistan'da adil çözüm şartlarının sağlanması için, Rusya Federasyonu Devlet Duma'nın ve 

Federasyon Konseyinin, gerekli tüm önlemleri almaya çağrıldığına; 
Gelişmeleri derin bir üzüntü ve endişeyle izleyen milletimiz adına, bu vahşetin en güçlü bir şe

kilde kınandığına ve tüm dünya parlamentolarının, Çeçenistan krizinin, adil, kalıcı, onurlu ve insan 
hak ve hürriyetlerine dayalı bir çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunmaya davet edildiğine, 

İlişkin, TBMM'de temsilcisi bulunan tüm siyasî partilerin ve bağımsız milletvekillerinin or
tak bildirisi dünya kamuoyuna ve; 

Çeçenistan'dan gelecek sığınmacılar için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kuruluna mü
racaat edilmesi; 

Bakü'de yaşayan Ahıska Türklerinin Türkiye'ye kabul edilmesi, 
Hususlarında gerekli çalışmaların Hükümetçe yapılmasına ilişkin DYP, ANAP ve SHP Grup

larının ortak temennisi de okunarak Hükümetin bilgisine, 

Sunuldu. 
(10/169) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve SHP Grubuna ait 

olan üyeliğe, Tokat Milletvekili Güler İleri; 
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DYP Grubuna ait olup açık bulunan : 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine Hatay Milletvekili Ali Uyar; 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine de, Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amik-

lioğlu, 

Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 

12 Ocak 1995 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.08'de Birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 

•. \ \ . > • • Başkanvekili 
İlhan Kaya Abbas İnceayan 

İzmir - Bolu 
KâtipÜye > Kâtip Üye 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
12.1.1995 PERŞEMBE 
Sözlü Soru Önergesi 

1. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1443) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Malatya'da yapımı süren Çat Barajına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5790) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 
2. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yurt dışı seya

hatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5791) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 
3. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 

İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 
. 4. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 

Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5793) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 
5. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 

Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 
6. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı. seyahati eri ne ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5795) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 
7. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 
8. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Ta

rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 
9. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt,dışı seyahatlerine ilişkin Ça

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.1.1995) ' . ' . . , . ' ' . ' ' . : 

10. —- Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı'seyahatlerine ilişkin 
Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 
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11. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

12. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

13. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 

14. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5803) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

15. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5804) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

16. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5805) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.1.1995) 

17. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5806) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 

18. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, üst düzey bürokratların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Kültür Bakanından Bakanından yazılı soru önergesi (7/5807) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

19. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Orman Bakanı hakkında basında yer alan iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5808) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

20. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Kastamonu - Taşköprü - Hacıali Köyü Kazan-
pınar Mevkiinde orman taşıma işlerinin kooperatife verilmemesinin nedenine ilişkin Orman Baka
nından yazılı soru önergesi (7/5809) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 

21. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Kastamonu'daki köy yollarına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5810) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

22. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, T.H.Y.'nın Malatya seferlerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5811) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

23. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Pütürge yoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5812) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 

24. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Darende yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5813) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

25. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Kuluncak Sofular Göletine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5814) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 

26. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Boztepe Barajına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5815) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

27. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Pütürge - Şiro Çayına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5816) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

28. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Kapıkaya Barajına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5817) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 

29. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Argavun Yoncalı Projesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5818) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 

30. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Darende ve Gürün'den geçen Tohma su
yuna ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5819) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1995) 
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31. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Ankara arası tren yoluna ilişkin Ulaştır

ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5820) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1995) 
32. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, THY Atina bürosunda çalışanlara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/5821) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1995) 
33. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, Muş'a nakledilen iş makinelerine ilişkin 

Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5822) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1995) 
34. •— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, öğretmenlere silah verilip verilmediğine iliş

kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5823) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1995) 
35.' — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yaşlılara verilen hizmetlere ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1995) 
36. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, Köy Hizmetlerinde çalıştırılan geçici işçile

re ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5825) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1995) 
37. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Tariş Genel Müdürlüğüne atanan bürokrat 

hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5826) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.1.1995) 

38. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, müteahhitlik karnesi bulunan bakan ve millet
vekillerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5827) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.1.1995) -

39. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Sivas davasında görevli hâkimin yerinin de
ğiştirilmesinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5828) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 6.1.1995) 

40. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri - Yeşilhisar - Gülpayır köyünün yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5829) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.1995) 

41. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri - İncesu İlçesine bağh bazı köylerin yol 
ve su sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5830) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.1.1995) , 

42. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, bazı kamu kuruluşlarının verdikleri reklamlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5831) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Belçika'da yayınlanan bir dünya haritasında Tür
kiye'nin Ermenistan olarak gösterildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5832) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

44. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Başbakanlık Konutu onarım harcamalarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5833) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) • ~ . . 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Köln Başkonsolosluğu Çalışma Ataşesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.1.1995) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Almanya'da görevli bir din görevlisinin merke
ze alınmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5835) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.1.1995) 

47. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Devlet tiyatro, opera ve bale hizmetlerine ilişkin 
Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/5936) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

48. — Bilecik Milletvekili Mehmet Scven'in, Bilecik - İnhisar - Akköy'ün içme suyu ve sağ
lık ocağı sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5837) (Başkanlığa geliş tari
hi: 9.1.1995) 
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49. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, havaalanlarının VİP bölümünden faydalanan ki

şilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5838) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

50. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlindeki bazı projelere ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından-yazılı soru önergesi (7/5839) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

51. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt Merkez Ozansu Köyünün gölet ve su
lama kanalı sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5840) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 9.1.1995) 

52. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt - Merkez - Ozansu Köyünün futbol sa
hası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5841) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.1.1995) 

53. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt Devlet Hastanesi ve Ozansu Köyü Sağ
lık Evine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5842) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.1.1995) 

54. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'a havaalanı yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5843) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

55. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlindeki taşımalı ilköğretim uygulama
sına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5844) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.1.1995) 

56. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Erzincan Başbağlar katliamından sonra kamu 
davası açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5845) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 9.1.1995) 

57. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'un huzurevi ve yetiştirme yurdu ihtiya
cına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5846) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

58. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, özelleştirme çalışmalarına ve terör sorununa 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5847) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

59. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, yurt dışında çalışan işçilerin bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5848) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1995) 

60. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, bedelli askerlik uygulamalarına ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5849) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1995) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
" 1. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 13 arkadaşının, Çekiç GUç'ün faaliyetlerinin 

araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1995) 

. 2. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Türk Hava Kuvvetleri için satın alı
nacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/224) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1995) 

3. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 11 arkadaşının hayvancılık sektörünün sorunları
nın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1995) 

O - _ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

'• _ _ © _ _ . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 

I I I . - Y O K L A M A 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda 
bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Gündem dışı söz taleplerinin tümünün karşılanamamasından duyulan sıkıntılara ilişkin 

Başkanlık açıklaması 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelere geçmeden önce, Divanın bir sıkıntısını sun

mak istiyorum. 
Şüphesiz, bazı yenilikler, kâr da getirir sıkıntı da getirir. Şimdi bununla karşı karşıyayız. Ar

kadaşlarımızın gündem dışı taleplerini karşılama imkânımız yok ve bu hafta gündem dışı söz vere
ceğime söz verdiğim arkadaşlar da -dün, gündeme, salı günden yarım kalmış bir konuyla başladı
ğımız için- çarşamba günü gündem dışı söz vereceğim arkadaşlarım bugüne kaydı, bugün söz ve
receğim arkadaşları da-altı kişiye veremeyeceğimize göre-tehir ettik. 

Şimdi, bugün, Sayın ibrahim Gürsoy'a, Sayın Ahmet Kabil'e, Sayın Hasan Basri Eler'e gün
dem dışı söz vereceğim. 

Sayın Hasan Basri Eler'le birlikte, aynı konuda, aynı sel felaketi olayında söz talep eden Sa
yın Erdal Kesebir'e ise, daha sonra müracaat ettiği için söz veremeyecek; bir önce müracaat eden 
arkadaşa söz vereceğim. 

Yine, geçim sıkıntısı konusunda, benden.-daha evvel söz isteyen ve kendisine "perşembe gü
nü söz vereceğim" dediğim, Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun'a da, daha evvel bahsettiğim öz
rümden dolayı, gündemin bir. gün kaymasından dolayı, söz verme imkânına sahip değilim; inşal
lah, benden sonraki arkadaşım talebini yerine getirir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bizim haklarımız baki mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, tabiî, bir dahaki nöbete kadar sabredersiniz, haklarınız baki. 
Yine, Edip Saf der Gaydalı 'nın, hakikaten güncel olan, Van'da meydana gelen uçak kazası için 

söz talebini bugüne sığdırma imkânı bulamadım ve yine Mehmet Sevigen'in, ekmek fiyatları üze
rindeki" gündem dışı söz talebine; Sayın Mehmet Sağdıç'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki 
olaylardan dolayı müracaat ettiği gündem dışı sözüne; Sayın Mehmet Keçeciler'in, Hükümetin be
lediyeler hakkındaki tutumuna; Bolu Milletvekili Sayın Nazmi Çiloğlu'nun, fındık konusundaki 
söz talebine; Sayın Şaban Bayrak'ın, esnaf ve sanatkârların durumu hakkındaki gündem dışı söz ta
lebine; Sayın Muğla Milletvekili Nevşat Ozer'in, orman işçileri, ormanda alacağı olan vatandaşlar 
için söz talebine; Sayın Haydar Oymaksın, Meclis Başkanlığının çalışmaları üzerindeki gündem dı
şı söz talebine; iki defa, ayrı ayrı müracaatında, Sayın Gaffar Yakın'ın, İslam ve terör hakkındaki 
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gündem dışı müracaatına; Sayın Gürhan Çelebican'ın, üç defa, özelleştirme için yaptığı gündem dı
şı söz talebine, Sayın Selçuk Maruflu'nun, faaliyeti durdurulan bankalar için yaptığı söz talebine; 
Sayın Cengiz Bulut'un, memur ve işçiler için yaptığı söz talebine, Sayın Mustafa Yılmaz'ın, iki de
fa yaptığı, afetzedeler için söz talebine; Sayın Mahmut Alınak'ın, demokrasi kusurları için yaptığı 
söz talebine; Sayın Bahaddin Elçi'nin, Adalet Bakanı için söz talebine; Sayın Kemalettin Gök-

• taş'ın, Bağ-Kur emeklileri için söz talebine; Sayın Esat Bütün'ün, Elbistan Termik Santralının 
özelleştirilmesi için söz talebine; Sayın Coşkun Gökalp'in, iki defa yaptığı, hayat pahalılığı ve enf
lasyon hakkındaki söz talebine; Halit Dumankaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 
yapılan imar usulsüzlüğüyle ilgili söz talebine cevap verme imkânı bulamadığım için özür dilerim. 
Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?!.. 

İkinci bir husus: Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir, gündem dışı söz talebinde bulunu
yor. Arkadaşlarıma şunu bildirmek için arz ediyorum bu hususu: Sayın Demir, niçin gündem dışı 
söz talep ettiğini yazmamış. Gündem dışı söz taleplerini, cevap vermeleri için bakanlara bildiriyo
ruz. Konuyu bilmezsek, kimi çağıracağımızı bilemiyoruz. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) —. Bir hususu belirtmek istiyorum Sayın Başkan. . 
SÜHA TANIK (İzmir) — Benim de bir arzım var Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Tutumum hakkında bir şey mi söylemek istiyorsunuz? İkiniz birden mi konuşacak

sınız?!.. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, ben de, Giresun'un kamu yatırımlarından 

aldığı az pay itibariyle, gündem dışı konuşma talep ediyorum. Lütfen, kayıtlara geçirin. 
SÜHA TANIK (İzmir) — Sayın Başkanım, sizin de Genel Kurula arz ettiğiniz gibi, gündem 

dışı söz isteyen arkadaşlarımızın konuları fevkalade önemli. Eğer Riyasetiniz kabul ederse yahut 
siyasî partilerin temsilcileri bir araya gelerek, gündem dışı söz isteyen bu arkadaşlara, önümüzde
ki haftanın bir gününün tamamını tahsis etmek suretiyle, gündem dışı konuşma imkânı verirsek, da
ha güzel olur tahmin ediyorum. 

Bir öneri olarak bu hususu arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. 
Eğer siz, bu lafı söylemeseydiniz, ben söyleyecektim. 
Şimdi, grup başkanlarına sesleniyorum: Salı ve çarşamba günleri birer saatlik sözlü sorulara 

cevap müessesesini layıkıyla işletemiyoruz. Bu süreyi, gündem dışı konuşmalar için sarf etmeye 
İçtüzüğümüz müsait değildir. Eğer, grup başkanları bir araya gelir de, 1 maddelik bir değişikliğe 
gidilirse, sizin söz taleplerinizi yerine getiririz. 

Müsaade ederseniz, günden dışı konuşmalara geçmek istiyorum. 
ZİYA HALİS (Sivas) — Cuma günleri, tamamen gündem dışı konuşmalara ayrılsın. 
BAŞKAN— Efendim, İçtüzüğümüz müsait değil. 
B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy 'un, İnterstar TV kuruluşunda yayınlanan bir prog

rama ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Gürsoy, gündem dışı söz hakkınızı, kısa bir şekilde kullanmanı

zı rica ediyorum. 
Buyurun. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İnterstar 

adlı televizyon kuruluşunda yayınlanan bir programda, kendini bilmezin biri, Alevî olan insanları
mıza yönelik, birtakım aşağılık ithamlar dile getirerek, Alevîlerin aile yaşamına imada bulunması 
dolayısıyla, bu konudaki düşüncelerimi belirtmek üzere, gündem dışı konuşmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu duygularla, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
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Bu sunucu, bir lümpen, kendini bilmez olabilir. Kendisi ve çirkin davranışları beni fazla ilgi

lendirmiyor. Buna rağmen, özür dilemek adına söylediği "ağzımdan birden kaçtı. Ben, Kızılbaşlı
ğı, soyu tükenmiş, küçük bir grup olarak biliyordum" sözleri, Türkiye'de kökü, yüzlerce yıl geriye 
giden bir iftiranın ifadesi olmuştur. İşte, asıl üzerinde durulması gereken, bu gerçeğin ne olduğu ve 
nereden beslendiğidir. 

Osmanlı döneminden bugüne, Alevîler hakkında, asılsız, çirkin ithamlar her zaman olagelmiş
tir. "Alevînin, pişirdiği yenmez, evine misafir olunmaz, onlar, mumsöndü yaparlar, onlar zındıktır, 
katli vaciptir" gibi, iftira zincirlerini yaymak çabasında bulunan nice din adamları, bu topraklar 
üzerinde görülmüştür. Camide, mescitte, bu yobazların eline bırakılmış olan insanlarımız, kapı 
komşusu olan insanları tanıma yerine, bu ithamlara inanmış veya inanma zorunda bırakılmıştır. 
Onlar da, kendi çocuklarına bunları öğreterek, potansiyel bir Alevî düşmanlığı bugüne kadar barı-
nagelmiştir. 

Ne yazık ki, yobaz din adamları aracılığıyla yerleşmiş bulunan bu potansiyel'düşmanlık, çoğu 
kez, politikacıdan din adamına ve din eğitimi vermekle görevli, sarıklı profesörlerce beslenmiş, 
hatta, teşvik edilmiştir. Bu insanların sayesinde, toplumumuzda, daha nice Güner Ümitler bulundu
ğu, bilinmeyen bir gerçek değildir. 21 inci Yüzyıla girmeye hazırlanan Türkiye'de, bu asılsız it
hamlar, toplumumuzun önemli bir bölümünün beynine prangalanmıştır. Böylesi beyinlerin, gele
ceğin Türkiyesini yaratmakta, uygar yaşam biçimini kurmakta başarılı ve inandırıcı olmayacakları 
kesindir. ' 

Günümüzün dünyasında, hızla gelişen iletişim teknolojisi, Hasan Ali Buldan, Güner Ümit gi
bi, ne idüğü belirsiz, kendi toplumuna yabancı, sadece, patronlarının ve kendilerinin ceplerine do
lar indirmek isteyenlerin hâkimiyetinde olursa, insanlarımızı infiale sokacak gelişmeler her zaman 
yaşanacaktır; ama, asıl, dikkatimizin yönelmesi gereken, bu gelişmeler karşısında devletin ve onun 
temsilcilerinin tutumlarıdır. Yaklaşık 20 milyon civarındaki insanımızın inancı, ısrarla gözardı edi^ 
lir ve "herhangi bir ayırım yok" denilerek gerçeğin üzeri örtülürse, toplumumuzda farklı inançlara 
sahip insanlar arasında ikilik devam edecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlayın. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Ülkemizin sorunlarının had safhaya ulaştığı bu günlerde, 

mezhepler arasındaki inanç farklılıklarına, laik bir devlet olduğumuzun bilinciyle, tarafsızca yak
laşmalıyız. Halbuki, birçok devlet görevlimiz bu özeni göstermekten uzak bulunmaktadır. 

Alevîliği, sazlı-sözlü bir kültür, bir cümbüş olarak değerlendiren Diyanet İşleri Başkanının, sa
pık mezhep olarak değerlendiren profesörün, bu sözlerle, böylesi çirkin ve asılsız ithamların yayıl
masına destek sağladığı nasıl inkâr edilebilir? 

Bir devlet bakanı, makamının getirdiği sorumluluğun bilincinde olamaz, çeşitli inanç biçimle
ri arasında birini diğerinden üstün tutma gafletinde bulunur "Alevîlik bir tarikattır; ancak, namaz, 
oruç gibi temel kaideler yerine getirilmez ise îslamdan sapılmış olacağı kesindir" der ve Alevîliğin 
doğru yoldan sapmış olduğu anlamına gelen sözler kullanırsa, çocuklarının kulaklarına bu çirkin it
hamlar fısıldanırsa, sıradan bir vatandaş acaba daha neler fısıldamaz?!. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. Lütfen... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) - Bağlıyorum Başkanım. 
Bu ülkenin her karış toprağında Alevînin de kanının bulunduğu, yurdun her köşesine yapılan 

yolda, barajda bu insanların da alın terinin bulunduğu unutulmamalıdır. 
Dün, Hasan Ali Buldanlar, bugün Güner Ümit'er, bilinmelidir ki, kokuşmuş bir kaynaktan 

beslenerek, çirkin davranışlarını gerçekleştirmişlerdir. Ancak, bu kaynak akmaya devam ediyor ve 
bu kaynağın etrafına kokuşmuşluğunu yaymasına kalktıysa; bazı politikacılar ve devlet adamları 
sayesinde olduğunu, artık hepimiz biliyoruz. 
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Değerli halkıma sesleniyorum. Anadolu'da, insanlık, Alevî düşüncesiyle yücelmiştir. Alevîler, 

inançları, itikatları, kültür ve felsefeleriyle, edep ve edebiyatlarıyla, ozan ve düşünceleriyle maddî 
ve manevî bütün unsurlarıyla, ülkemizin öz kaynağı, temel unsuru ve en itibarlı teminatıdır. Her 
Alevî unutmamalıdır ki, taşıdığı düşünce ve felsefesi, yaşadığı yerde, saygısızlık görmüş olsa da, o 
düşünceleri taşıyanlar fermanlarla katledilmiş olsa da.kendilerine olan saygısını, karşısındakine 
olan engin hoşgörüsünü asla kaybetmemelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Bugüne kadar bu konuda bir açıklamada bulunmayan Sa

yın Başbakanı ve Diyanet İşleri Başkanını huzurunuzda kınıyor, bu duygularla hepinize saygıları
mı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; buyurun. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'un gündem dışı konuşmalarına ce
vap arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Konuşmamın hemen başında şunu arz etmek isterim ki, Yüce Meclisin ve Sayın Gürsoy'un 
yüksek bilgilerine, bu toplumun ve İslamiyetin ayrılmaz bir parçası olan Alevîliği, Hazreti Ali sev
gisini burada savunmayı kimsenin inhisarına bırakmayız. O, hepimizin malıdır. Bundan herkes de 
emin olmalıdır. 

Bu bakımdan, Diyanet İşleri Başkanlığının, bir yazılı soruya hazırladığı cevaptaki "Alevîliği, 
tarikat olarak, tarikatlığın içerisine sığdırmak" gibi bir düşüncesi değil, Sünnî tarikatlar da var. Ka
diriler var, Malikîler var, Sünnîdirler yani, Sünnî mezheplere mensup olup da, tarikat mensubu ol
mayı da... Demek ki, tarikat mensubu olmanın, Alevîliğin bir mezhep şeklinde kabul edilmemesi
ne yol açtığı düşünülmemelidir; onu söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bir basın mensubunun, maksadını aşan bir beyanı olmuş. Mak
sadını aşan bir beyanı, daha doğrusu, beyanının, maksadını aşmış olmasını ifade etmeyi, burada bir 
mazeret olarak söylemiyorum. Burada, Anayasanın 133 üncü maddesi ve basın yayın kuruluşları
nı, özellikle, radyo ve televizyon kuruluşlarının yayın esaslarını düzenleyen yasayı çıkardığımız 
zaman da, hep söyledik, birtakım şeylerin, toplumun müşterekleri olan, toplumun büyük değerleri 
olan şeylerin, basın yayın özgürlüğü de dahil, hiçbir şey tarafından engellenmemesini, gözden uzak 
tutulmamasını söylediğimiz zaman, burada, yasakçılıkla itham edildik. Oysa, görüyoruz ki, şimdi, 
basın yayın özgürlüğü, yayın hakkı, yayın hürriyeti, hiçbir şey, toplumun müşterek değerlerine say
gılı olmamak gibi herhangi bir hakkı doğurmuyor ve doğurmaması lazımdır. O zaman, işte, o, tar
tışmalar içerisinde söylediğimiz de "hürriyetler mi sınırlanıyor" diye gelen sözde ithamların, bu
gün, ne kadar yanlış olduğunu hep beraber gördük. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Hz. Ali'yi bir mezhep olayı olarak algılamak, veyahut bir 
mezhep meselesi içerisinde düşünmek son derece yanlıştır. Mezhepler, Peygamberimizden çok 
sonra ortaya çıkmış şeylerdir ve Hz. Ali, sadece Yüce Peygamberimizin damadı, amcazadesi ve ço
ğu kimsenin bildiği gibi, sandığı gibi, sadece bir kahraman değil, büyük bir fazıl, büyük bir devlet 
adamıdır. Mısır Kralı Malik'e yazdığı bir mektup vardır ki, bugün de, fakültelerde, hukuk fakülte
lerinde, idare bilimi olarak okutulmak değerine sahiptir. Hz. Ali, aynı zamanda, bu şekilde, Sünnî 
olsun Alevî olsun namaz kılan her vatandaşın, her Müslümanın günde beş defa selamladığı, sal ât. 
ve selamlarını gönderdiği ehlibeytten, yani, Yüce Peygamberin ailesinin mensuplarındandır. O ba
kımdan, bütün İslamiyetin sevgilisidir. Onun için, özellikle, asırlarca, binbeşyüz yıla yakın bir ta
rih içerisinde hep beraber yaşamışız ve hep beraber de yaşayacağız. Hiçbir şekilde bir ayırıma mü-
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saade etmemek... Yalnız, burada, haklı hassasiyetlerine saygı duyduğum Ziya Halis gibi, İbrahim 
Gürsoy gibi değerli arkadaşlarımızin... 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Bakanım, bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN- Bir dakika efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Müsaade ediniz, ben tamamla

yayım lütfen. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Bir hususu arz edeceğim efendim. • 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ben, tamamlayayım efendim. 
BAŞKAN— Bu usûl nereden çıktı!.. Oturun lütfen... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Münazara usulü yok efendim. 

Ben tamamlarım, söz ister, alır; konuşursunuz. 
BAŞKAN - Var mı böyle usul?! 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Hz. Ali'nin, Hz. Hasan'ın, Hz. Hüseyin'in isimleri, bütün ca

milerde yazılıdır. 
. DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Şimdim değerli arkadaşlarım, ge
çen günkü konuşmamda da söyledim -Sayın Ziya Hali s'in gündem dışı konuşmalarına cevap arz 
ederken- 1970 senesinin bütçe müzakerelerinde, Meclisin zabıtlarında benim beyanım var. O za
man Turizm Bakanı olarak bu kürsüye çıktım, dedim ki, "ben, 16 Ağustosta Hacıbektaş törenleri
ni takip ettim; Hacıbektaş törenlerinde; yani, yaz olması dolayısıyla bile olsa, toprak zemin üzerin
de semah yapan vatandaşlarımızı, Konya'da sema yapan vatandaşlardan farklı görmeyi kabul ede
miyorum; binaenaleyh, -ömrümüz yetmedi, 12 Mart Muhtırası geldi- oraya bir tören salonu yaptır
mak üzere bütçeden, sizden ödenek istiyorum" diye bu kürsüden ifadede bulundum ve bu senenin 
eylül ayında -geçen gün de söyledim- Mezarı Şerif kentinde; yani, Hz. Ali'nin türbesinin yanı ba
şına bir cami yaptırıyoruz. 8 milyon dolar keşfini çıkardık, temelini attık, ihaleye çıkıyoruz! ve de
diğim gibi, Diyanetin de değil, devlet bütçesinden hiç değil ve inanıyoruz ki, Müslüman Türk Hal
kı, Yüce Paygamberinin çok yakını olan ve her gün beş vakit namazında salavatla andığı Hz. 
Ali'nin türbesinin yanına, 320 milyar lira -bugünkü keşfiyle- tutan camiyi, çok kolaylıkla yaptıra
caktır. 

Değerler hepimizindir; bu değerleri, birbirimizi ayırmak için değil, birbirimizi bütünleştirmek, 
birbirimizi yekdiğerinin yanında, daima, sevgiyle ve inançla tutmak için kullanmalıyız. Bu vesiley
le, Sayın Gürsoy arkadaşıma da, geçen gün Sayın Halis'c olduğu'gibi, bu imkânı tanıdığı için te
şekkürlerimle saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay üreticilerinin mağduriyetlerine ve Hükümetin uy

gulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı . 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Kabil, çay üreticilerinin mağduriyeti hakkındaki gündem dışı söz 

talebinizi yerine getirmek için; buyurun. 
Rica ediyorum, 5 dakikaya sığdıralım. 
AHMET KABİL (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; peşin ödeneceği vaat edilen, 

fakat beş aydır ödenmeyen yaş çay bedelleri ve son üç yıldır durdurulan yatırımlar hakkında Yüce 
Meclise bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Doğu Karadeniz Bölgesinde, Sarp'tan Tirebolu'ya kadar, 900 bin de
kar arazide 216 bin üretici tarafından yapılan çay tarımı, bölgede 2,5 milyon insanın tek geçim kay
nağıdır. Yaş çay taban fiyatları, öteki tarım ürünlerine kıyasla ve ana tüketim maddeleri karşısında 
alım gücü yıllardır azalarak gelmiştir. 1991'den sonra bu süreç katlanarak devam etmektedir. Tür
kiye'de, kahvaltıdan başlamak suretiyle, günün her saatinde ikram edilen çay, yılda ortalama, kişi 
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başına, 2,5 kilo tüketilmektedir. Bugünkü fiyatlarla yalnız 300 bin liradır; ama, günde bir paket si
gara içen kişinin bir yıllık sigara gideri 12 milyondur. (ANAP sıralarından "Sayın Başkan, lütfen 
müdahale edin" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, hatibi dinleyelim; lütfen... Ayakta olan arkadaşlar... 
Buyurun Ahmet Bey; buyurun, konuşun. 
AHMET KABİL (Devamla) — Yani, bir yıllık çay gideri, sadece on günlük sigara bedelidir. 

(ANAP sıralarından "Müdahale edin Sayın Başkan" sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Aydın, Sayın Turgut Tekin, lütfen... 
Efendim, kürsüde bir arkadaşınız var; lütfen... 
AHMET KABİL (Devamla) — Buna rağmen, yaş çay taban fiyatı açıklanırken, niçin Hükü

metin eli titriyor? Yaş çay taban fiyatını tespit ederken neye göre hesap ediyorsunuz?.. 
Bir yılda karabibere dahi daha fazla para veriyorsunuz. 
1991 yılında yaş çaya 1 575 lira fiyat verildiğinde -mayıs ayında- 1 dolar 3 976 liraydı. O gün 

2,5 kilo çayla 1 dolar alınırken, bugün 7 kilo çayla 1 dolar alınabiliyor. 
1991 yılında 50 kilo çayla 1 çuval şeker alınırken, bugün 150 kilo çayla 1 çuvar şeker alına

biliyor. 
1991 yılında 42 kilo yaş çayla 1 çuval un alınırken, bugün 130 kilo çayla 1 çuval un alınabi

liyor. 
Yine 1991 yılında 1 kilo yaş çayla 3 ekmek alınırken, bugün 1 ekmek alınamıyor. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Kaç tane millî piyango bileti alınıyor?.. 

. AHMET KABİL (Devamla).— Yani, her türlü ana tüketim maddesine göre, yaş çay bedeli, üç 
yılda, yüzde 300 değer kaybetmiştir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Çaycıya da milli piyango bileti verecekler... 
AHMET KABİL (Devamla) — Enteresan olan, bu Koalisyon ortakları, 1991'de verilen fiyat

ları beğenmeyerek, 1991 ürünü yaş çay bedellerine, her kiloya 500 Türk Lirası fark vereceklerini -
her iki Sayın Lider- o zaman, beyannamelerle halka iletmişlerdir: 1991 çay fiyatı 2 000 liradır, müj
de, hayırlı olsun! Doğru Yol Partisi... Yine, çay taahhütnamesi, 7 nci maddesi, çaya 500 lira fark 
verilecek! Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı, imza ve mühür... 

Maalesef, bu vaatleri de, öteki vaatleri gibi tamamen unutulmuş, tarihe karışmıştır. 
1994'te tarım ürünlerine yüzde 210 ilâ yüzde 400 zam verilirken, çaya sadece yüzde 70 zam 

verilmiştir. Mutlaka, enflasyonun yüzde 150 olduğu, her maddenin fiyatının yüzde 200 arttığı unu
tulmuştur. Yıl içinde, bazı tarım ürünlerine ek fiyat verilmesine rağmen, Karadenizin çayına böyle 
bir zam verilmemiştir. 

Çay tarımı yapan 216 bin ailenin yüzde 84'ü 1 ilâ 5 dekara kadar, yüzde 16'sı 5 ilâ 15 dekara 
kadar çaylığı olanlardır. Ortalama, müstahsilin 4 dekar çaylığı olduğunu düşünürsek, 1994 fiyatla
rıyla, müstahsilin eline yılda 24 milyon geçecek. Bundan 6 milyon gübre bedelini düşersek, 5 nü
fuslu bir aile, bir yıl boyunca, budama, gübreleme, toplama gibi hizmetlerde, bütün aile fertleriyle 
çalışarak, yılda 18 milyonla, ayda 1,5 milyonla geçinmek mecburiyetindedir. Bu nedenle, her yıl 
göç artmaktadır. Bu, çay bölgesine bir ceza değil midir? Bu bölgeye bu ceza layık değildir; her za
man, vatana, millete, bayrağa, ezana sahip çıkmıştır,; kabahatimiz bu mudur? 

Ayrıca, Sayın Bakan, 14 Mayıs 1994 tarihinde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, bağlayalım lütfen... 
AHMET KABİL (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
...çay kampanyasının açılışında televizyonlara yaptığı açıklamada aynen şöyle demiştir: "Yaş 

çay paralarını, tıkır tıkır, peşin ödeyeceğiz. Sayın Başbakanla görüştüm, 2,9 trilyon olan Çay Ku-
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rumunun borçlarını ve budama bedellerini hemen ödeyeceğiz. Aksi halde, yıl sonunda, Çay Kuru
munun borcu, 7 trilyonu bulur, Çay Kurumu batar" demişti. Sayın Başbakan para vermemiş ve Çay 
Kurumu batma noktasına gelmiştir. Artık icralar başlamıştır. Sakın 'Çay Kurumunu da enkaz dev
raldık' demeyin; 1992 başında, KİT Komisyonunun zabıtlarında, Çay Kurumunun sadece 200 mil
yar borcu ve 47 bin ton kuru çayı olduğu bellidir. 

Sayın Bakan, peşin ödeyeceğiniz ağustos ayının parası beş aydır hâlâ ödenmiyor. Zaten düşük 
verilen fiyat, yüzde 150 enflasyon karşısında, beş ayda yüzde 60 değer kaybetmiştir. Yaş çayın ki
losu bugün 2 900 liraya gelmiştir. Müstahsil çaresiz, esnaf perişandır. Çay bölgesinde ticarî faali
yetler durmuştur. Soruyorum, müstahsilin alacağı 1,5 trilyonu ve işçi ikramiyelerini ne zaman öde
yeceksiniz?.. Sayın Başbakanın sözü ne oldu?.. Bu söz de, Yalova'ya verilen il sözü ve enflasyo
nu yüzde 10'a indirme gibi aldatmaca bir söz müdür?.. Üç yıldır, Sayın Başbakan hangi sözünü ye
rine getirmiştir?.. Her dediğinin tersini yapmamış mıdır?.. Türkiye'nin kaderini bile değiştirmiştir. 
"Haydi ileri..." dedi, ülke, hızla, her alanda geriye gidiyor. Millet, kan ağlıyor; herkes şaşkın ve pe
rişandır; ama, Sayın Başbakan, hâlâ televizyonda masal anlatıyor. 

Kuru çayda, sahte poşetçilere daha etkili tedbirler getirmek lazım. Mevcut müeyyideler yeter
li değildir. 

Rize'de üç yıldır yeni hiçbir yatırım yapılmadığı gibi, devam eden işlere de sembolik rakam
lar konmuştur. Bu ambargonun gerekçesini bilmiyorum. Yıllardır devam eden Çayeli-Büyükköy 
yoluna yalnız 1 milyon program ödeneği konmuştur. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Kaç dakika oldu Sayın Başkan?!.. 
BAŞKAN — Efendim, bağlayalım lütfen... 
AHMET KABİL (Devamla) — Bağlıyorum efendim... 
B A Ş K A N - Son sayfa... 
AHMET KABİL (Devamla) — 1991 yılında ihaleye hazır olan Rize içme suyu inşaatı, ancak 

1994 yılında ihale edilmiş, tasarruf tedbirleri nedeniyle bu da iptal edilmiştir. 
Hastane yeri projesi hazırdı, yapılacağına, Rize meydanında defalarca söz vermişlerdi; tama

men gündemden çıkarıldı. 
Rize üniversitesi talebimiz Millî Eğitim Komisyonunda beklemektedir. Bütçe Komisyonuna 

verilen 15 yeni üniversiteyle birlikte, Rize üniversitesinin de gerçekleşmesini ümit ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Koalisyonun Rize'ye yaptığı tek icraat, bütün devlet yetkilerini, hiçbir 

mesuliyeti olmayan parti başkanına verip, partizanlık, memur kıyımı, sürgün yapmaktır. Parti baş-
kanı-vali uygulaması Rize'de başlamıştır. 1992'den bugüne kadar, Rize'de, birçok daire müdürü -
vali, emniyet müdürü dahil- 4-5 defa değişmiştir. Sonunda, asayiş, sokaktaki kişinin inisiyatifine 
bırakılmıştır. 

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü, isim olarak, bina olarak var; ama, bü
tün yetkilerini devretmişlerdir. Bu devlet kurumlarında işi olanlar, bu daire amirleri yerine parti 
başkanlarını bulmak mecburiyetindedirler. Böyle bir idarî sistemin adı nedir?.. Böyle bir sistem gö
rülmüş müdür?.. 

Sözlerimi bitirirken; Rize'de halk devleti arıyor, bir an önce, Rize'ye hizmet eden bürokratla
rımıza devletin sahip çıkmasını, yetkilerinin iadesini bekliyor; beş aydır bekleyen müstahsil alacak
larının bir an önce ödenmesi gerektiğini tekrarlayarak hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt; buyurun. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Cevap vereceğine, müstahsile para versin! 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan cevap verecek. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) — Cevap da vereceğiz, para da vereceğiz; biraz 

sabırlı olun. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurlarınızda, Sayın Kabil'in, Çay-Kur diye gündem 

dışı konuşması; ama, Rize'nin bütün dertlerini anlatmak için, televizyonda şov yapmak için çıkmış 
bulunuyor. Çay bir dakika sürdü, diğeri dört dakika sürdü... 

AHMET KABÎL (Rize) — Az zamanda çok iş görüyoruz. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Sayın Kabil'le beraber piyasayı açmaya git

tiğimiz zaman, beraber otururduk, çok muhabbet ettik ve birbirimizden de çok memnun kaldık. O 
zaman kendileri 5 bin lira fiyattan bahsediyorlardı, sonra 14 bin lira fiyata çıktılar. 

Biz de, 14 bin lira fiyat verelim", ama, ANAP devrindeki gibi iki sene vadeli bonoyla ödeye
lim dedik; onu da kabul etmediler. 

AHMET KABİL (Rize) - Hiç öyle olmadı. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) — Peşin para ödeyeceğiz dedik, ödüyoruz. Bu

gün itibariyle yüzde 68'ini ödedik... 3,5 trilyonluk... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Nerede ödediniz?.. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) — Biraz dinlerseniz, öğreneceksiniz. 
3,5 trilyonluk çay aldık. Bunun miktarı 568 milyon kilo. Hedefimiz 500 milyon kiloydu... 68 

milyon kilo, Cenabı Allah'ın lütfuyla ve otuz senedir Rize'de görülmeyen hava şartlarıyla ve bu
damaya mani olduğunuz halde -halbuki, bu, 600'ü geçecekti- biz, budamaya tıkır tıkır paralarını -
300 milyar lira- ödedik mi çiftçinin, çay zürrasmın; ödedik. Sizler mani oldunuz. İlk defa siyaset 
yaptınız ve o siyasette, "Resmî Gazetede Bakanın imzası yoktur; bu budama sahtedir" diye ortada 
köy köy dolaştınız ve köylüye 1 trilyon zarar getirdiniz. 

AHMET KABİL (Rize) — Siz, "parayı peşin ödeyeceğiz, Sayın Başbakandan söz aldım" de
diniz. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Zarar getirdiniz... Bu budama olsaydı, 68 
milyon kilo çay, 100 milyon kilo olacaktı; çiftçi hem budamanın parasını alacaktı ve hem de iyi ka
liteli çay elde edecekti. Budanmayan çaylar, bıçak büyüklüğünde oldu... Üretici memnun oldu, tı
kır tıkır da, 68 milyon kilo çayı getirdi, parasını da alıyor. 

AHMET KABİL (Rize) — Hayır, alamıyor Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - 1,4 trilyon borcumuz kaldı. 280 milyar lira 

budama parasını ödedik. 3,5 trilyon, çayın bedeli. 1,4 trilyonu martın sonuna kadar ödeyeceğiz. 
Şimdi, size, burada, ANAP devrinin rakamlarını okumayayım, çok mahcup olursunuz. Geçmi

şi bırakalım, geleceğe bakalım. Ben, 6 100-6 300 lira fiyat verdim mi?..Çay üreticisi, Rizelisi, Art
vinlisi, Trabzonlusu çok memnun kaldı. Altıyüz bin lira da budama parası verdim; 7 bin lira... Yüz
de 90 fiyat farkı verdim. Bu budama parası, senin cebine mi, benim cebime mi giriyor, çay üreti
cisinin cebine mi giriyor? 

AHMET KABİL (Rize) — Budama için verdiniz Sayın Bakan... Yüzde 70 verdiniz, yüzde 
150 enflasyon var. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) — Onun cebine giriyor. Siz, yapamadığınızı... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Ben hiçbir merciden şikâyet almadım. Ben 700... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Bakan, sizi, millet dinliyor; çay üreticisi din

liyor... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) — Bizi dinliyor; elbette dinliyor, elbette din

liyor... Beraber de bunları biz konuştuk, zatı âlinizle de... Millet bizi de dinliyor, millet sizi de din-
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liyor. 1,4 trilyon borcum var; bu borcumu, mart sonuna kadar ödeyeceğim. Ek zamlardan dolayı iş
çime 500 milyar lira borcum var; bu ayın sonuna kadar ödeyeceğim. Hazineden bir kuruş alma
dan, Hazineye yük yapmadan ödüyorum bunları. Sizin gibi, tıkır tıkır Hazineden alıp da ödeme-
dim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Satıyorum ödüyorum; buluyorum, ödüyorum, ih
raç edip, ödüyorum. 

Çay üreticisi şikâyetçi değil; inşallah, gene mayısta gideceğiz, gene açacağız, gene memnun 
olacak. Hükümetimizin vermiş olduğu bütün imkânları kullanacağız. Bana da bu imkânı tanıdığı 
için, Sayın Kabil'e teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Trakya'da meydana gelen sel felaketi yüzünden 

çiftçilerin uğradığı mağduriyetlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Re-
faiddin Şahin'in cevabı 

BAŞKAN- Sayın Hasan Basri Eler, Trakya'daki sel felaketi dolayısıyla söz telep ettiniz; aynı 
konuda, Sayın Erdal Kesebir de talep etti; fakat, ikinize birden söz verme imkânım olmadığı için, 
önce müracaat ettiğinizden, size söz yeriyorum. 

Buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Çiftçi dostu Hasan Basri Eler... 
BAŞKAN- Yalnız, rica ediyorum, 5 dakikaya sığdıracaksınız. 

f HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı 
sunarım. Öncelikle, Trakya'daki ve Edirne ilindeki sel feleketi dolayısıyla söz hakkı veren Sayın 
Başkana teşekkür ederim. 

Edirne ili, ilçeleri ve köylerinde, yaklaşık on günden beri devam eden aşırı yağışlar ve kötü 
hava koşulları nedeniyle, tarım, haberleşme ve enerji kullanımı açısından bir felaket yaşanmıştır. 
Uzunköprü'de 60 bin, Meriç'te 16 bin, ipsala'da 50 bin, Keşan'da 8 bin, Enez ilçesinde ise 4 bin 
dekar, toplam 138 bin dekar arazi, sel felaketinden dolayı su altında kalmıştır. Halihazırda su altın
da bulunan bu arazilerin, yaklaşık 60 bin dekarı ekili arazidir. Ayrıca, rüzgâr ve kar yağışı nede
niyle, 33 köyde ,100 adet elektrik direği yıkılmış; enerji verilememesi dolayısıyla 51 köyle telefon 
bağlantısı da kesilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, öte yandan, zaten köy yollarından farksız, dar, keskin virajlı, bakımsız 
olan İpsala-İbriktepe-Uzunköprü yolu ile Uzunköprü-Pehlivanköy karayolu sel suları nedeniyle 
ulaşıma kapanmıştır. Ulaşım, halen, Hacıköy-Beğendik yolu üzerinden güçlükle yapılmaktadır. 

Yine Enez, Lalapaşa, Süloğlu, Meriç İlçelerinin ana yolları da, aynı şekilde, köy yolundan 
farksız olup, bakımsızdır. Ulaşım, tehlikelidir ve güçlükle sağlanmaktadır. Bu yollar, acele olarak 
genişletilerek, yeniden yapılmalıdır. 

Ayrıca, Tekirdağ ve Kırklareli İllerinde, bilhassa Pehlivanköy ve Babaeski ilçelerindeki ekili 
arazilerde de büyük zararlar olduğu tespit edilmiştir. Bu arada, Höyüklütatar Göleti de sel suların
dan yıkılmıştır. 

Görüldüğü üzere, Trakya yöremiz, özellikle Edirne İli ve köyleri afet bölgesi görünümünde
dir. 

Geçmiş yıllarda bu kürsüden uyarmama rağmen, zamanında tedbir alınmaması sonucu, Meriç 
Nehrinin kuruması ve Ergene Nehrindeki suyun azalmasıyla, üreticinin mahsulü susuzluktan yan
mıştı. Şimdi de, bu nehirler üzerinde yeterli baraj, gölet yapılamadığı için taşkınlar oldu. 

Ayrıca, yüzde 150'ye varan enflasyon karşısında, fahiş gübre fiyatı artışı nedeniyle, Trak
ya'daki çiftçimizin yüzde 60'ı gübre kullanmadan bu yıl ekim yaptı. Bu yüzden üretim düşük ola
caktır. Şimdi, bu sel felaketiyle de, verimi az olacak ürünün tamamı yok oldu. 

Değerli arkadaşlarım, anlaşılacağı üzere, çiftçi perişan ve içler acısı durumdadır. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Öldü... Öldü... 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Bütün üreticilerimiz, köylülerimiz, öncelikle Hükümet

ten, bu acılarına ortak olunmasını, kendilerine yardım elinin Uzatılmasını haklı olarak beklemek
tedirler. 

Bunun için; 
Acele olarak hasar tespiti yapılarak, sel felaketine uğrayan yerlerin afet bölgesi kapsamına 

alınması; 
Zarara uğrayan çiftçilerimizin borçlarının faizsiz ertelenmesi, 
Su basan bu arazilere tekrar çeltik ve ayçiçeği ekimi için tohumluk, gübre yardımı yapılması, 
Ödenmeyen pancar avansları ve süt desteklemelerinin gecikmeden ödenmesi, 
Su basması dolayısıyla, muhtemel sınır ihtilaflarını önlemek için şimdiden tedbir alınması, 
İçme suyu kesilmesinden dolayı, olası salgın hastalıklar için önlem alınması, 
Acilen gereklidir. 
En önemlisi, Meriç ve Ergene Nehri etrafına çok sayıda gölet ve baraj yapılmalıdır. Bu öneri

mi, 1991 yılından bu yana, bu kürsüden defalarca tekrarladım. Geçmiş yıllardaki kuraklıktan, şim
diki gibi sel felaketi ve taşkınlardan, ancak böyle korunabiliriz. 

GAP gibi Trakya projesi de, ülkemizin tarım, hayvancılık ve balıkçılığı için önemli olup, ön
celikle ele alınması ve bitirilmesi gereken bir projedir. Örneğin, Uzunköprü İlçemizde, etüt safha
sında olan Çakmak Barajı, Ipsala'daki Sultanköy, Karpuzlu, Sığırca Barajları için yeterli ödenek 
hemen ayrılmalı ve yapımı artık bitirilmelidir. 

Yine, Ergene Nehrinin yeni yatağı acele düzenlenmeli; bilhassa, Adasarhanlı-Çorlu arasında
ki yapımı bitirilmeli, projesine göre yatağı daha derin ve geniş yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, taşkınlara karşı bütün derelerin Ergene ve Meriç Nehirlerine girişleri 
açılarak, bağlantıları sağlanmalıdır. Bilhassa, Uzunköprü'de, şehir içinden geçen Kırkkavak Dere
si, yeni açılan Ergene Nehir yatağına acele bağlanmalıdır. Aksi halde, bu su baskını olayı her an 
yaşanabilir. 

Edirne il merkezinin nüfus ve iskânında yoğun bir artış vardır. İçme ve kullanma suyu ihtiya
cını karşılamak için, Süloğlu Barajı artık yeterli olmamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN— Lütfen bağlayalım. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Aynı zamanda, su taşkınlarını ve su baskınını önlemek 

için, acele olarak yeni bir yatırım ve düzenlemeye ihtiyaç vardır. 
Diğer taraftan, Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, yine, buradan ifade ettiğim üzere, Av

rupa'da bin yıl olan baraj ve göletlerin ömrü, erozyondan dolayı, bizde en fazla yüzelli yıl olmak
tadır. Her sene, Kıbrıs Adasını 10 santimetre kalınlıkta örtecek büyüklükte toprak kaybı olmakta
dır. Ayrıca, derelerin yatakları toprakla dolmaktadır. Bunlara mani olmak için, öncelikle, Istran-
ca'daki orman katliamını durdurmak ve sonra, nehir, baraj, gölet çevreleri ile havzaları acele ağaç
landırmak gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte, 1992 Haziran ayında, Enez, Lalapaşa ilçeleri ve Edirne mer
kezinde dolu afeti olmuştu. Verdiğim önergeme göre, Sayın Bakanımız Gevheri, o zamanlar ma
halline gitmişler, orada tetkik etmişlerdi ve yine, bana verdikleri bu cevapta, köylüye yardım ede
ceği vaatlerinde bulunmuşlardı. Şimdi, basından da inceliyorum, Trakya'da çıkan diğer basına da 
bakıyorum; bütün bakanlarımız, Sayın Aktuna... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim, lütfen... Gündeme geçeceğiz. 

, HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Bitiriyorum. 
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Sayın Aktuna, Ulaştırma Bakanımız ve diğer bakanlarımız, buraya gitmişler, çiftçilerin mağ

dur edilmeyeceği sözünü Veriyorlar... iki sene geçti, Sayın Cevheri'nin cevabı burada, Enez, La
lapaşa ve Edirne merkezinde dolu afetinden zarar görenlere, maalesef, şu yazıda yazdığı yardım ya
pılmadı. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) - Bağlıyorum. 
Eğer, yine, bu şekilde, bunlar havada kalacaksa, vatandaşın Hükümete azalan güveni, tama

men yok olur. O nedenle, çiftçinin mağduriyetini önlemek için, öncelikle el uzatılması gerektiği 
inancı içerisindeyim. 

Bir de, Trakya yöremizin, zengin ve sorunlarını halletmiş olduğu söyleniyor. Trakya'daki va- / 
tandaşlanmıza, devlet yatırımlarından vergisi oranında gerekli şekilde kaynak ayrılmıyor, mağdur 
ediliyor. Trakya ihsanı zengin değildir, aksine fakirleşmektedir -biraz evvel söylediğim gibi- ara
zisi de çölleşmektedir; ama, çalışkandır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Sayın Başkan, bağlıyorum. 
BAŞKAN-Efendim, nasıl bağlayacaksak bağlayalım lütfen. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Vergisini kazancı nispetinde ödeyen ve mağdur olan bu 

çiftçilerimize, seçim öncesi "benim çiftçim, benim köylüm" dediğimizi unutmayalım. Afete maruz 
kalmış ve haklı beklentiler içinde olan bu halkımızı sahipsiz bırakmayalım. Bütün halkımız bunu 
bekliyor. Zarar gören bütün çiftçimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, acılarını paylaşıyo
rum. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Şahin; buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI, REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in, Edirne ve çevresinde meydana ge
len su tasmasıyla ilgili olarak yapmış olduğu gündem dışı konuşmasına cevap vermek için huzur-
lannızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Edirne İlinde, 22 Aralık 1994 tarihinde başlayan yağmur ve kar yağışlarından dolayı, 6 ilçe, 
49 köyde, 178 700 dekar alanın sular altında kajdığı ve 79 900 dekar ekili arazinin zarar gördüğü 
doğrudur. 

Kırklareli İlinde ise, aşırı yağış nedeniyle, 3 ilçede 30 000 dekar alanın sular altında kaldığı ve 
6 000 dekar ekili arazinin de. zarar görebileceği tahmin edilmektedir. 

Tekirdağ İlinde ise, aşın yağış nedeniyle, 3 ilçede 80 000 dekar alanın sular altında kaldığı ve 
20 500 dekar dikili arazinin de zarar görebileceği tahmin edilmektedir. 

Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tespitler neticesinde, 5254 sayılı Kanuna göre, 
çiftçilere tohumluk yardımı yapılacak ve kredi kuruluşlarına olan tohumluk borçları ertelenecektir. 
Ayrıca, orada meydana gelen bu zararla ilgili her türlü tedbiri sayın valilerimiz almaktadırlar ve ay
rıca ilgili bakanlıklar da o konuyla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. 

Suların çekilmesi halinde gerçek zarar tespiti ortaya çıkacak ve o tespite göre de, Tarım Ba
kanlığı, ekili arazide de zarar gören çiftçilere tohumluk yardımı yapmak suretiyle, o zararı telafi 
edecektir. 

1994 yılında kuraklıktan dolayı meydana gelen zararların tohumluk ihtiyacı tamamen karşılan
mıştır. Bütçeden tahsis edilen 594,5 milyar lira para, tohumluk olarak köylüye intikal ettirilmiştir. 

Burada, su taşmalarıyla ilgili olarak, Edirne'de meydana gelen bu durumun ileride meydana 
gelmemesi için, orada tedbirlerin alınması ve bu tedbirler sayesinde, su taşmalarından, Edirne ve 
çevresinin, Trakya'nın kurtarılması lazım gelmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, 1994 yılı gerçekten kurak geçmiştir. İnşallah, 1995 yılı, yağışlı, bol ve 

bereketli geçecektir. Zaman zaman su taşkınlarının da zarar verdiği bir gerçektir. Bu zararı önle
mek, zarara uğrayanların zararını karşılamak, devletin aslî görevidir. 

Gazetelerde ve bazı yetkililerin beyanlarında, sanki Türkiye'de buğday yokmuş, buğday ithal 
ediliyormuş gibi bir durum ortaya atılmaktadır. Türkiye'de, buğday vardır, stoklarda; 1,5 milyon 
ton buğday stokta bekletilmektedir. Ayrıca, dışarıya ihracat yapılmıştır. 1994 yılı ürünleri köylü
den peşin parayla alınmış, 8,2 trilyon para kendilerine ödenmiştir. Hazineden bir kuruş para çıkma
dan, bu parayı, doğrudan doğruya, Toprak Mahsulleri Ofisi kendi kaynaklarından ödenmiştir. 

Diğer taraftan, dışarıdan buğday ithalatı yapılmıştır; ama, sert makarnalık durum buğdayı it
hal edilmiştir. O da, makarna ihracatçılannm sanayide kullandıklan buğdaydır. 362 bin ton olarak 
ithal edilen bu buğday, daha sonra dünya piyasalanna Türk makarnası olarak intikal etmiştir ve 
dünyada, İtalya'dan sonra makarnacılıkta ikinci duruma gelmiş durumdayız. İnşallah, daha ileri 
noktaya gelerek, birinci olma çaba ve gayreti içerisindeyiz. 

Aynca, 87 bin ton arpa, 10 bin ton yeşil mercimek ve 250 bin ton kırmızı mercimek ihraç edil
miştir. 

Ülkemize, ekmeklik buğday olarak herhangi bir buğday ithalatı yapılmamıştır, sadece, makar
nalık sert durum buğday ithalatı yapılarak... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayin Bakan, makarnalık buğday için ne kadar para öden
miş, hatinnızda mı? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Para olarak rakamı
nı bilmiyorum; onu da size ayrıca arz ederim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Peki, sağ olun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Durumu bilgilerini

ze arz eder, saygılar sunanm. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. —İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'ün faaliyetlerinin 

araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 
BAŞKAN — 3 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde konuşlandırılmış Provide Comfort I/II-Çekiç Güç üzerinde çeşitli görüşler ortaya 

konulmakta ve üygulamalanyla kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden olmaktadır. Bununla 
birlikte, ancak, 6'şar aylık sürelerle yapılan uzatmalar; âdeta bir emrivaki şeklinde TBMM'nin 
önüne getirilmektedir. Süre uzatmayla ilgili Hükümet tezkerelerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde müzakereleri sırasında yapılan görüşmeler ise, konunun bütün boyutlarıyla aydınlanmaları 
mümkün olamamaktadır. . 

Nitekim, 28 Aralık 1994 tarihli, Çekiç Güç süre uzatımı oylaması aynen bu atmosferde yapıl
mıştır. 

Bu nedenle, Çekiç Güç'ün Türkiye'de varlık nedenini bütün boyutlarıyla ele alacak bir ince
leme ve araştırmanın yapılması ülke çıkarları açısından yararlı görülmektedir. 

Bu sebeple, Türkiye'de bulunan Provide Comfort 2 (Çekiç Güç) faaliyetlerinin tespiti, bu gü
cün Türkiye'ye yararları ve zararlarıyla ilgili hususların, çok yönlü, iç ve dış politikamızı etkile
yecek boyutta araştırılması için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 
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1-Selçuk Maruflu (İstanbul) 
2- Faruk Saydam (Manisa) 
3-Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
4- Mehmet Keçeciler (Konya) 
5-Hasan Çakır (Antalya) 
6-Süha Tanık (İzmir) 
7-Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 
8-Şükrü Yürür (Ordu) 
9- Bülent Atasayan (Kocaeli) 
10-Halil Orhan Ergüder (İstanbul) 
11-Sabri Öztürk (İstanbul) 
12-Cavit Kavak (İstanbul) 
13-Mehmet Çevik (Ankara) 
14- Burhan Kara (Giresun) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Türk Hava Kuvvetleri için satın alı

nacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

BAŞKAN— İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Basında yer alan bazı haberlerde, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere temin 
edilmesi öngörülen tanker uçaklar ihalesinde bazı usulsüzlükler olduğu iddia edilmektedir. Bu id
dialara göre, tanker uçak ihalesiyle ilgili gariplikler, Savunma Sanayii İcra Komitesinde başlamış, 
önce 3 tanker uçak için karar çıkmışken, Amerikalıların "Kongreden sadece 3 uçak için yeşil ışık 
yakılmaz, ancak 7 uçak talep edilirse olumlu karar çıkabilir" müdahalesi üzerine, bu karar değişti
rilip, 7 uçak için ihale açılmıştır. ABD 3 İ0 milyon dolar, Kanada 250 milyon dolar, Fransa 170 mil
yon dolar, İsrail de 150 milyon dolar teklif vermişlerdir. Görüleceği üzere, ABD teklifi en yüksek 
miktar olup, en ucuz fiyatı veren İsrail'den 160 milyon dolar daha fazladır. 

Ayrıca, Amerika'nın teklifine göre, çok eski uçaklar, uçak başına 45 milyon dolar harcanarak 
.modernize edilecek, uçaklar Türkiye'ye hibe gibi gelecek, ancak bu modernizasyon için Türkiye 
12 trilyon ödeyecektir. Bu uçakların yenisiniri ise 60 milyon dolar olduğu anlaşılmaktadır ki, bu du
rumda eski uçaklara yapılacak ödeme çok yüksek olmaktadır. Amerikan firması, ayrıca, Türkiye 
açısından son derece önemli olan Türkiye ile ortak üretimi de kabul etmemiştir. Halbuki, İsrailliler 
ve Fransızlar, uçakların Türkiye'de ortak üretimini kabul etmektedirler. 

Amerikan firması, diğer taraftan, uçakların teslimi için 36 ay gibi çok uzun bir süre istemek
tedir. Bütün bunlara ilaveten, uçakların kullanımı, Amerikan yönetiminin iznine bağlı olacaktır. Bu 
da Türkiye açısından kabul edilemeyecek bir husustur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Amerika
lılar tarafından bir ele aşırı fiyat istenmesi tartışmaya yol açmış ve ihale Savunma Sanayii Müste
şarlığından alınmıştır. Gene bu iddialara göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı devre dışı bırakılıp, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının, ihalenin ABD'ye verilmesi için ısrarcı olduğu, Millî Savunma 
Bakanının da ihalesiz bir biçimde ve Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın ABD ile anlaşma yaptığı 
öne sürülmektedir. Bunlara ilaveten, Türk Hava Kuvvetlerinin, daha başlangıçta ihale işlemleri de
vam ederken, Millî Savunma Bakanlığının haberi olmadan, Amerikalılarla anlaşmaya vardığı ve 
böylece emrivaki yapıldığı iddia edilmektedir. 

Bu iddilar doğruysa, bütün bunlara itiraz ettiği için, iş Savunma Sanayii Müsteşarlığından alı
nıp, Millî Savunma Bakanlığa verilmiş ve bu Bakanlıkça yürütülmüştür. 
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Şu sorular mutlaka cevaplandınlmalıdır: 
Sayın Mehmet Gölhan, anlaşmayı imzalamış mıdır; imzalamışsa neye dayanarak? 
Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığının tavsiye kararının, anlaşmanın imzasından 

sonra çıktığı doğru mudur? 
Teklifi değerlendirme toplantısı devam ederken ve daha sonucu belli olmamışken, Millî Sa

vunma Bakanının anlaşmaya imza attığı doğru mudur? 
Bu anlaşmayı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu onaylamış mıdır? Onaylamamışsa niçin? 
Bütün bu iddialar, şeffaflık vaat etmiş olan bir Hükümetin, 12 trilyon gibi çok yüksek bir meb

lağ tutan ve savunmamız için hayatî önemdeki tanker uçak konusunun süratle açıklığa kavuşturul
masını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını gerektirmektedir. Olayın aydınlığa kavuşturulması, or
dunun prestiji açısından da elzemdir. 

Bu sebeple, millî savunma sistemimize önemli katkısı olacak tanker uçakların alımı ve Türki
ye'de Üretilmesine ilişkin olarak yürütülen çalışmaların, yukarıdaki iddialar üzerine çok yönlü ola
rak araştınlması ve konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner (İstanbul) 
Hasan Korkmazcan (Denizli) 
Faruk Saydam (Manisa) 
Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 
Mustafa Kılıçaslan (Sakarya) 
Şerif Bedirhanoğlu (Van) 
Hasan Çakır (Antalya) 
Mahmut Orhon (Yozgat) * 
Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 
Gürol Soylu (İstanbul) 
Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
Edip Safder Gaydalı (Bitlis) 
Cengiz Altınkaya (Aydın) 
Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 
İsmail Sancak (İstanbul) 
H. Fecri Alpaslan (Ağrı) 
Refik Arslan (Kastamonu) 
Nevşat Özer (Muğla) 
Muzaffer Arıcı (Denizli) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3, — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 11 arkadaşının hayvancılık sektörünün sorunları

nın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/225) 

BAŞKAN- Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hayvancılık sektöründeki son durum ve problemleri ile alınması gereken tedbirlerle ilgili ola
rak Anayasanın 98 inci maddesi ve İçtüzüğün 102 ve .103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırmasını teklif ediyorum. 

Oktay Öztürk (Erzurum) 
Rıza Müftüoğlu (Erzurum) 
Osman Ceylan (İstanbul) 
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Servet Turgut (Konya) 
S. Osman Sevimli (Karaman) 
Koray Aydın (Trabzon) 
Musa Erancı (Konya) 
Tuncay Şekercioğlu (Elazığ) , 
Yaşar Erbaz (Yozgat) 
Halil Şıvgın (Ankara) 
Muharrem Şemsek (Çorum) 

J Mustafa Dağcı (Kayseri) 
Gerekçe: 
Şon zamanlarda ülke genelindeki devlete ve özel sektöre ait tüm kombinalara gelmekte olan 

gerek büyükbaş gerekse küçükbaş hayvan sayısındaki yoğun azalma, buna paralel olarak hayvan 
fiyatlarındaki bu zamana kadar hiçbir zaman görülmeyen yüksek oranlarda fiyat artışları, ülke hay
vancılığı açısından oldukça düşündürücü görülmektedir. 

Bilindiği üzere ülkemizde besi sığırları, genelde döküm mevsimi olarak adlandırılan ocak-ma-
yıs ayları arasında pazarlanmakta ve yılın haziran aylarından itibaren, hem besi hayvanı sayısı azal
makta hem de piyasaya arz olan hayvan sayısında düşüşler gözlenmektedir. Nedret dönemi olarak 
adlandırılan bu dönemde, alıcı gruplar, alım fiyatlarını cazip hale getirerek veya bazı özendirici 
primler uygulamaya sokarak ihtiyaçlarını karşılamak cihetine gitmekte ve içinde bulunduğumuz yı
la kadar da bunda başarılı olmaktaydılar. Ancak son zamanlarda alım fiyatlarında meydana gelen 
büyük artışlara rağmen yine de istenilen düzeyde hayvan temini mümkün olamamaktadır. 

Bu hususu alım fiyatları açısından sığırda son üç yıl için tablo haline getirdiğimizde: 

Başlangıç 
Fiyatı 

1992 
1993 

11/1994 

Ocak-Mayıs 
Arası 

Döküm Mevsimi 
Bitiş Artış 

Fiyatı yüzdesi 

. 
18,944 22,338 17,9 
31,317 37,184 18,7 
54,725 68,200 24,6 

Haziran-Aralık 
Arası 

Nedret Dönemi 
Bitiş Artış. 
Fiyatı yüzdesi 

DökümMevsimi 
Bitimine göre 
31,317 40,2 
51,240 37,8 

112,227 64,6 

Artış 
yüzdesi 

Yılbaşına 
Göre 
65,0 
74,3 

105,1 
şeklinde bir tabloyla karşı karşıya kalınmaktadır. 
Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 1994 yılı henüz bitmemiş olmasına rağmen, 

alım fiyatı olarak, yılbaşı alım fiyatına göre meydana gelen artış yüzdesi yüzde 105,1 oranlarına 
ulaşmış bulunmaktadır. Bu oran; şimdiye kadar yürütülen alım ve fiyat politikalarında hiçbir yıl 
gündeme gelmemiş bir artış oranıdır. Genelde istatistiklere bakıldığında, son yıllarda bu oranın yıl
lık olarak yüzde 70-85'ler civarında bir ortalamada olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıy
la ulaşılan fiyat artışı ürkütücü olduğu gibi, buna rağmen, piyasaya ihtiyaç duyulan düzeyde hay
van intikal etmemesi de, canlı hayvan ve besi sayısında azalmartm, başka bir ifadeyle arz-talep den
gesinde arz aleyhine oluşan durumunun en önemli göstergesidir. 

Diğer taraftan, 1985-1993 yılları arasında besi damı yapanlara, geri alınmamak üzere verilen 
paralar hariç, devletin hayvancılığa yapmış bulunduğu sübvansiyon, yaklaşık olarak, 1993 değer
leriyle, 12,5 trilyon TL'si civarındadır. 

1992 yıjmda karar verilip de, 1993 yılında uygulamaya konulan sıfır faizli besicilik kredisi için 
ayrılan kaynağın 600 milyar TL'si mertebesinde olduğu, bütün gayretlere rağmen, bunun 1 trilyon 
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TL'ye çıkarılmasının mümkün olmadığı göz önüne alınacak olursa, 1985-1993 yıllan arasında kul
landırılan, 1993 yılı değerleriyle 12,5 trilyon TL'si sübvansiyonun, oldukça önemli bir miktar ol
duğu ortaya çıkacaktır; ancak, bu miktarda sübvansiyona rağmen, ülke hayvancılığımızdaki en cid
dî gerileme de, bu yıllarda meydana gelmiştir. Nitekim, iç tüketim miktarında artış görülmezken, 
yapılan karkas ve canlı hayvan şeklindeki et ithalatînda büyük sıçramalar görülmüş; 1983 yılında 
"0" olan ithalat, sığır ve koyun eti olarak aşağıdaki gibi teşekkül etmiştir: 

Yıl Ton(ladetsığır=300kg, 1 adet koyun-20 kg) 
1983 - -
1984 188 
1985 38 519 
1986 25 347 
1987 103 759 
1988 15 180 
1989 11215 
1990 150072 
1991 72 340 
1992 . . ' 89 272 
1993 82 118 

1983 yılına kadar olmayıp da, 1984 yılından itibaren 150 bin tona kadar yükselip 104 milyon 
696 bin dolar mertebesinde döviz çıktısı sağlayan bu ithalata rağmen, bu yıllarda ihracatımızda da 
sürekli azalışlar meydana gelmiştir. İhracat miktarlanndaki gelişmeler aşağıdaki gibidir: 

Yıl Miktar (Ton) 
1983 111 154 
1984 115 401 
1985 111239 
1986 88 939 
1987 76 874 
1988 . 81287 
1989 ' . 74 775 
1990 53 025 
1991 41544 
1992 20 936 
1993 28 302 

Buradan da görüldüğü gibi et ihracatçısı olup yılda 350 milyon doların üzerinde net döviz gir
disi sağlayan ülkemiz, özellikle 1987 yılından itibaren et üretiminde kendi kendine yeterli olmak
tan çıkmış, önemli miktarlarda et ithalatı yapılmaması halinde kendi vatandaşının ihtiyacını karşı
layamaz hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle ithalat, bir taraftan vatandaşın ihtiyacını karşılamak için 
zorunlu hale gelirken, diğer taraftan ülke hayvancılığının gerilemesinde de önemli bir etken olmuş
tur. 

Yukarıda arz etmeye çalıştığımız gibi, gerilediği, hatta ölme noktasına geldiği konusunda, ak
sinin söylenmesinin mümkün olmadığı bu durumun da, önemli miktarda kaynak aktarılmasına rağ
men, uygulanan politikaların yanlışlığından, mekanizmaların ve modellerin doğru kurutmamasın
dan ileri geldiği kanaatini taşıdığımız hayvancılığımızın; 

1. İnsanlarımızın yeterli düzeyde beslenebilmesi, 
2. Et ve süt üretiminde kendi kendimize yeterli hale gelebilmemiz, 
3. Yem bitkilerinin ete dönüştürülerek değerlendirilip ilave katma değer yaratılması, 
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4. İşsizliğe çare bulunmasında önemli bir sektör olması, 
5. Şehirlere göçün durdurulmasında etkili bir araç olması, 
6. Terörün önlenmesinde gene etkili bir araç olması, 
7. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz başta olmak üzere tüm kırsal kesimlerimizin 

kalkınmasında maliyeti en düşük bir rol olması dolayısıyla problemleri ve çözüm yollarının araştı
rılması. -

BAŞKAN— Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, okunan ve bilgilerinize sunulan bu üç önerge de gündemde yerini alacak 

ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, (6/961) esas numaralı sözlü sorusunu ge

ri aldığına ilişkin önergesi (4/385) 
BAŞKAN — Şimdi, sözlü soru önergesi geri verilmesine dair bir önerge vardır; onu okutuyo

rum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "özlü Sorular" kısmının 356 ncı sırasında yer alan (6/961) esas numaralı sözlü so
ru önergeme yazılı cevap aldığımdan, som önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 
BAŞKAN — Sözlü soru geri verilmiştir. 
2. — (10/169) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (311702) 
BAŞKAN — (10/169) esas numaralı Esnaf ve Sanatkârların Sorunlarıyla İlgili Meclis Araş

tırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi 
vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Esnaf ve Sanatkârların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla 

Kurulan (10/169) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını tamamlayamadığın
dan, Komisyonun görev süresinin uzatılması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun karan tarihinden itibaren Komisyonumuzun çalışma süresinin 3 ay daha uza
tılması için gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. . 
Cemal Tercan 

İzmir 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN— Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen Diğer İş

ler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V. - 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) 
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BAŞKAN — Şimdi, sayın milletvekilleri, 59 ve 59'a 1 inci ek sıra sayılı, Hazine ve Dış Ti

caret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı 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; 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Bu nedenle, 59 ve 59'a 1 inci ek sıra sayılı, bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili tasarı
nın gündemden çıkarılarak işlemden kaldırılması gerekmektedir. İçtüzüğümüze göre, gündemde 
bulunan bu tasarının gündemden çıkarılması Genel Kurulun kararına bağlı bulunduğundan, bu hu
susu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gündemden çıkarılmıştır. 

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda bulunan aynı mahiyetteki 508 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarı da aynı işlemle kaldırılacaktır. 

2. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 

BAŞKAN — 691 sıra sayılı kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna geçiyoruz. 
Komisyon?..Yök. 
Ertelenmiştir. 
3. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN — 71 sıra sayılı kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakere

lerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Erteliyorum. 
4. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve. Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN — 82 sıra sayılı kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakere

lerine başlayacağız. 
Komisyon?..Yok. 
Erteliyorum. 
5. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN — 139 sıra sayılı kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna geçiyoruz. 
Komisyon?..Yok. 
Erteliyorum. 
6. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — 134 sıra sayılı kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporuna geçiyoruz. 
Komisyon?..Yok. 
Erteliyorum'. 
7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 
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BAŞKAN — 283 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna geçiyo

ruz. 
Komisyon?. .Yok. 
Erteliyorum. 
8. — // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

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

BAŞKAN — 391 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna geçiyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 
" Erteliyorum. 

9. — 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) 

BAŞKAN — 66 sıra sayılı kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakerelerine 
başlayacağız. v 

Komisyon?..Yok. . , 
Erteliyorum. 
10. — 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) 

BAŞKAN — 201 sıra sayılı kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzake
relerine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Erteliyorum. 
11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap 'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1142) (S. Sayısı: 699) . 

BAŞKAN — 699 sıra sayılı kanun teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakere
lerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
12. — 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 Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667, 1/649) (S. Sayısı: 639) 

BAŞKAN — 639 sıra sayılı kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakerelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
13. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloj ve Ticaret ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısıj 619) (1) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 
(1) 619 S. Sayılı Basmayazı 28.12.1994 tarihli 63 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Komisyon?.. Burada. •' 
Hükümet?.. Burada. 
Tasarıyı görüştüğümüz en son birleşimde tasarının 7 nci maddesi kabul edilmişti. 
Şimdi, 8 inci madeyi okutuyorum: 
Kapıdan Satışlar 
MADDE 8. — Kapıdan satışlar; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekânları dışında, önceden mu

tabakat olmaksızın yapılan, değeri 100000 Türk Lirasını aşan, tecrübe ve muayene koşullu satış
lardır. 

Bu tür satışlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı, kabul ve
ya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte serbesttir. Satıcı almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı 
ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma bildiriminin ken
disine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı ile ulaşması veya bizzat teslim edilmesi tarihin
den itibaren 10 gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de malı geri almakla yü
kümlüdür. Satıcı bu süre içerisinde mücbir sebep bulunmaksızın malı teslim almazsa, mal üzerin
de hiçbir hak iddia edemez. 

Tüketici, malı kendisine teslim anmadaki adurumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu 
ise, kullanma dolayısıyala malın ticarî değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. Malın tüketicinin 
zilyedinde bulunması, başlıbaşına 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 âdetten ise, bu 
madde uygulanmaz. 

Taksitle yapılan kapıdan satışalarda, ayrıca 6 ncı madde hükümleri de uygulanır. 
Birinci fıkrada belirtilen 100 000 liralık değer, her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik 

Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranınada ar
tar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmî Gazetede ilan edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi?.. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Eser. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; maalesef önümüzde, bugünkü 

gündemin bu maddesinin görüşüleceğine dair bir işaret olmadığı için -taslak da yok- şunu farz edi
yorum; Bu 100 bin liralık sınır değerin, geçirdiğimiz -kimlerden devraldığımızı söylemek istemi
yorum ama- genel ekonomik değişimin öncesinde tespit edildiğini farz ediyorum. Bu bakımdan, 
pratiğini, eğer 1994 endeksleriyle başlatıp, her yıl ekim ayındaki Devlet İstatistik Enstitüsü veya 
toptan eşya fiyatları vesaire gibi genel endekslere bağlayıp gideceksek, bu bazı, muhakkak değiş
tirmemiz lazım. Bu yönde bir önerge yahut bir değişiklik yapma gereği vardır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Var, var. 
ALİ ESER (Devamla) — Olup olmadığını bilmiyorum; bunu dile getirmek, hatırlatmak için 

söz aldım. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Doğru söylüyor, Sayın 

Başkan, yeni endekslere göre bir önerge var; onu... Doğru; sayın milletvekilim haklı. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Aşık, söz mü istiyorsunuz? 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hayır. 
Görüşme usulü bakımından... Kimsenin elinde sıra sayısı yok. Böyle, kanun görüşmesi olur 

mu? 
BAŞKAN- Efendim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sıra sayışı yok; yani, tasarı yok hiç kimsenin elinde; üyelerin elin

de tasarı yok. Oradan okunduğu şekliyle görüşme yapıyoruz. Talimat Verin de gönderilsîn. Durdu
ralım demiyorum; ama, böyle de olmaz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Yeni görüşmüyoruz ki; 8 inci maddeyi görüşüyoruz; geçen bir
leşimden bu yana görüşüyoruz. 

BAŞKAN - Şİmdi, efendim, tabiî... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yani, hazırlıklı olunsun. 
BAŞKAN — Bu, hazırlık meselesi... 
Şu gündem elinizde mi? 224 üncü sıradaki kanuna göre, milletvekilinin hazır olması lazım. 

Şimdiki konuştuğumuz, gündeme 24 3.1994'te girmiş; sonra, yarısını konuşmuşuz, buraya kadar 
gelmişiz; ama, şimdi, tekrar istiyorsunuz, dağıttırıyorum. Tabiî, geçen seferki dağıttıklarımızı kim
se sırasının gözüne koymadığı için... 

Madde üzerinde başka söz talebi var mı? 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 619 

sıra sayılı tüketicinin korunmasıyla ilgili kanun tasarısı hakkında görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızı işgal ediyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, öncelikle, değerli Ali Eser arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bir iktidar milletvekili ol
masına rağmen, ifade ettiği konu çok ilginçtir, çok yerindedir. 

Gündem, üzülerek ifade edelim ki; mâalesef... Biraz önce, Başkanımız diyor ki: "Efendim, ya
rım olduğu biliniyor; elinizde, bugün gündem var." Fakat, nice yarım kanunlar var ki, hiçbirini ta
mamlamadığımız oldu. Dolayısıyla, bugün, bu kanunun geleceği belli. Yarın, bakıyorsunuz, bir 
sonraki günde, gündem bir başka kanunla dolduruluyor. İşte, zaten, bizim en çok üzerinde ısrarla 
durduğumuz konulardan bir tanesi, Türkiye'nin gündemine, Türkiye Büyük Millet Meclisi hâkim 
değildir. Bırakmıyorsunuz... iktidar neyi isterse, sayın bakanlarımızın pazarlık güçleri, hangisi da
ha fazla etkili olursa, gündeme o geliyor. Gündemin peşinden yetişmemiz zaten mümkün değil. 

Dolayısıyla, bakınız, şu kanun tasarısı ne zaman verilmiş; 22.10.1992. O günden bugüne ka
dar bekletildi. Gerekçeyi okuyorsunuz; kanunun maddelerinde, çok güzel, tüketicinin korunmasına 
yönelik, hakikaten, tespitler var; katılmamak mümkün değil. Mutlaka çıkması gerekli olan bir ka
nun; ancak, bu kanun, maalesef ve maalesef, tüketiciyi korumak için çıkmıyor; böyle bir gayesi de 
yok. Niçin?.. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasası geçerli mi; geçerli. 172 nci mad
de, bu konuda, amir hükümleri ihtiva etmektedir; fakat, Anayasanın emri bugüne kadar yürürlükte 
olmayan bir memlekette, siz, göz boyama şeklinde bir kanun çıkaracaksınız,J3atılılara varıp diye
ceksiniz ki, efendim, siz, rekabetin korunması mı, tabiî, istediniz çıkardık; tüketicinin korunması 
mı, onu da çıkardık; yani, güzel bir duruş verebilmek için, rapor verebilmek için maalesef, günde
me getiriyorsunuz. Haklı olarak, milletvekili.arkadaşlarımız da, kanunun metnini bulmakta zorlan-
maktalar. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, aynı şekilde, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kuruluş 
ve görevleriyle ilgili kanunda bununla ilgili maddeler bulunmasına rağmen, siz, bu kanunu çıkar
makla -yarın, diyelim ki, bu kanun sona erdi* çıktı- tüketicinin haklarını hakikaten koruduğunuzu 
iddia edebilir misiniz; mümkün mü Allahaşkına; bu mümkün değil. Nasıl mümkün olacak ki? 
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Bak, biraz sonra... Sayın Bakanımız diyor ki "efendim, buradaki 100 bin lira çok komik." Ger

çekten çok komik; 100 bin lira diye bir paranın bugün bir anlamı kalmış mıdır? Ama, daha dün ge
tirdiğimiz, geçirme fırsatını Türkiye Büyük Millet Meclisinde yakalamadığımız bir tasanda bile, 
eğer biz, rakamların arkasına bu derece yetişemiyorsak, fakir ve fukara şu milleti hakikaten çok iyi 
düşünmek mecburiyetindeyiz. 

O halde, yapacağımız şeyleri, hızlı bir anlayışla... Öncelikle, şu memleketin temel meseleleri
ne parmak basmak mecburiyetindeyiz. Birinci olarak, bakınız, şu memlekette yüzde 150 enflasyon 
var. Yüzde 150 devalüasyon yapmışsınız. Fakir fukara, ekmek alma noktasında sıkıntı çekiyor; iş
sizlik had safhaya çıkmış, 11 milyona yaklaşmış neredeyse işsiz sayısı. Bu insanlar, karnını doyur
maktan âciz duruma düşmüşlerken, bunların gündemini değiştirmekle, "görüyor musunuz, Parla
mentoda birtakım meselelerinize çare buluyoruz" anlayışıyla, milletin dikkatlerini çekeceğiz. Bu 
kanun çıktıktan sonra, tüketici konumunda bulunan -ki, milyonlarca insanımız hep aynı konumda
dır; üreticilerimizin sayısı... Maalesef, var mı; bu da münakaşa konusu- birçok insan ne olacak? So
nuç itibariyle, acaba bu çıkan kanundan benim karnım doyacak mı?.. Doymayacak. 

Lütfen... Bugünkü Hükümetten istirhamımız odur ki, şu fakir ve fukara milletin temel prob
lemleriyle uğraşın, temel meseleleri taşıyın buraya; bizler de ne gerekiyorsa, milletvekilleri olarak, 
partiler olarak, sizlere katkıda bulunalım; ama, siz, ha bire gündem değiştirmek için, bir bakıyoruz, 
Anayasa değişikliğini getiriyorsunuz, bir bakıyoruz, dışarıdan istenmiş olan birtakım meseleleri 
gündeme getiriyorsunuz. Şu memlekette, her şeyden önce, siz, demokrasinin gerçek manada varlı
ğını kabul edebiliyor musunuz; maalesef... Hak ve hukukun korunduğunu; hangi alanda... Bugün 
birçok alanda olduğu gibi, bu alanda da, özellikle, siz, gerekçe içerisinde birçok maddeler... Ne de
mişsiniz, "serbest piyasa ekonomisi içerisinde." Serbest bir piyasa ekonomisinin var olduğunu ka
bul edebilir misiniz? İşte, bakıyorsunuz, dolar harekete geçiyor; müdahaleci ekonomi anlayışına 
hâkim zihniyet hemen müdahale ediyor. Neye müdahale ediyor; evet, dolara müdahale ediyor... 

ALİ ESER (Samsun) — Sizin dolarınız çok olduğu için... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Efendim, bizim çok olması meselesi değil. Şu memlekette 

Türk parasını var edin, var... Türk parasını, maalesef, var olmaktan yok etme noktasına getirdiniz. 
Bugün, devleti -birtakım kuruluşları dahil- ne yapmaktadır; maalesef, dolarla alışveriş yaptığı gibi, 
kiralama işlerini bile onunla yapmaktadır. Bizim sizden istediğimiz şey, bu memleketin kendi pa
rası kendi ülkesinde geçerli olsun... 

ALİ ESER (Samsun) — Onu yasakladık zaten. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Şimdi, sizin yasaklamanız birçok şeyi değiştirmiyor. Üzü

lerek söyleyelim ki, sizin hukukî birtakım yaptırım olarak ortaya koyduğunuz şeylerin fiiliyatta 
hükmü yok. Maalesef yok... 

Değerli arkadaşlar, özellikle Anayasanın 172 nci maddesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
3143 sayılı Kanununda var olmasına rağmen, maalesef, bugün, bu çıkaracağımız kanunla da, inşal
lah, tüketicilerle ilgili birtakım güzel şeyler tespit edebiliriz; fakat, bizim istediğimiz şey, bu güzel 
tespit edilmiş olan hususların kollanıp uygulanabilmesidir; yani, milletin lehine fiiliyata geçirilme
sidir; ama, maalesef, işte, dün hazırladığımız maddede 100 bin lirayı koyuyoruz, bugün, başka bir 
meseleyi endekslcmek mecburiyetinde kalıyoruz, arkasından yetişemiyoruz. Yetişmek mecburiye
tindeyiz... 

Bakınız, reklamlar... Diyelim ki, fakir ve fukaranın çocuğu, artık televizyon kanallarının çok 
olmasından dolayı, çok çeşitli ürünleri ekranda seyrediyor; ama, anne ve babasına yöneliyor, bu ko
nuda talepleri oluyor. Peki, bununla ilgili koyduğumuz madde, acaba bu reklamların önünü kapa
tacak mı; özendirici reklamları, yanlış bilgili reklamları önleyecek mi? Maalesef, geçmişte bu ya
pılamadı... • r 
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ALİ ESER (Samsun) — Burada var... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Kanun maddesi var; ama, uygulaması yok. Onu kendi açı

sından buraya koymuş olmak, yeterli olmayacak. Elbette, kapıdan satışlarla ilgili uygulamanın bir
takım sıkıntılı yönleri olacak. Elbette, tüketicinin bu konuda birikim olarak tecrübeye de ihtiyacı 
var. Bu konuda yeterli bilgilendirmenin zarureti orta yerde; ancak, dediğim gibi, insanlara bu bil
gileri edindirmenin yollarında da bugün televizyonlarımız, özellikle, resmî kuruma ait, TRT'mize 
ait televizyonlarımız var. Acaba, yayınlardaki ağırlık bu konuda eğitime yönelik midir; yoksa bir
takım filmlerle veyahut da usulsüz, lüzumsuz, gereksiz programlarla bizim insanlarımızı uyutma 
yoluna mı gitmektedirler, bunu hepinizin takdirlerine arz ediyorum. 

Sonuç olarak, şunu arz etmeye çalışıyorum: Değerli arkadaşlar, elbette bugün fakir ve fukara 
konumuna gelmiş olan bu memleketin evlatlarının, çoluğu çocuğu itibariyle geçim sıkıntısını had 
safhada yaşadığı bir dönemde, bu kanunun belki, gelecekte gerekli olduğu noktasından hareketle 
bu maddenin çıkarılmasında fayda var; ancak, düzeltilmesi gerekli olan kısımları var. Hükümet ka
nadının getirmiş olduğu önergelerle inşallah eksiklikler giderilecektir-

Bu maddenin hayırlı olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kapusuz, zannederim, maksadınızı aşan bir cümle oldu. Sonunda onu düzelttiniz; ama, 

müsaade ederseniz, şöyle düzeltiyorum: "Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine hâkim değil" 
dediniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gündemine hâkim olmasa ben bu konuyu burada görüşme 
imkânı bulamam; "Türkiye Büyük Millet Meclisi, gündemini sık değiştiriyor" diyebiliriz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Diyebiliriz. Bunda da Hükümetin etkili olduğunu söylemek 
istiyorum... 

BAŞKAN — Ayrı; ama "hâkim değil" bundan sonraki görüşmeleri muteber saymaz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Yani, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Sayın Başkan... 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - ANAP grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Gaydalı. 
ANAP GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinde, kapıdan satışlarla ilgili bir dü
zenleme getirilmiştir; yani, kapı kapı dolaşıp mal satma işleminin bir kurala bağlanması düşünül
müştür. Gerçekten de, bu uygulama, denetim altına alınmalıydı; çünkü, bana göre, bu tür bir satış 
işlemi, tüketicinin aleyhine bir durumdur, tüketiciye seçme hakkı tanımamaktadır. Oysa, tüketici 
haklarının en önemli unsuru; tüketicinin seçme, almak istediği malla ilgili çeşitli ürünleri fiyat ve 
kalite olarak karşılaştırabilmesidir ki, en sağlıklı kararı verebilsin. Tasarı, bir ölçüde, bu şekilde 
mal alanları korumak için düzenlemeler getirmiştir. 

Tasarıda, satıcının, geri iade edilen malın bedelini 10 gün içerisinde geri vermekle yükümlü 
tutulmasına karşılık, bunu herhangi bir yaptırıma bağlamamış olması, bu hükmü önemsiz kılmak
tadır.. Gerçi, 25 inci maddede, 9 uncu maddedeki yükümlülüğe aykırı davrananlar için cezaî bir 
yaptırım öngörülmüştür; ama bu, iadenin 10 içinde yapılmamasına ilişkin bir hüküm değildir; bu, 
söz konusu faturanın ve tüketicinin haklarını gösteren belgenin verildiğinin bir tutanakla tespitine , 
ilişkindir. . 

Yine, satıcının, malını 20 gün içerisinde geri almaması durumuna, mal üzerindeki her türlü 
hakkını kaybedeceğine ilişkin düzenlemeyle, mülkiyet hakkı, hak düşürücü bir süreye bağlanmış 
oluyor ki; bu, aynî hakkın mutlak etkisi ilkesiyle çelişmektedir. Aslında, bu durumda, satıcı, malı 
teslim almamakta direndiği takdirde, alıcı, zaten Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca malı tevdi 
ederek sorumluluktan kurtulma imkânına sahiptir. Burada dikkati çeken nokta; bazı hükümlerin, 
Borçlar Kanununun bazı hükümleri dikkate alınmadan düzenleme yapıldığıdır. Bu da, Borçlar Ka-
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nunu hükümleriyle çelişmeler yaratacaktır ki, uygulamada bunun sorunlara neden olacağı açıktır. 
Bu nedenle, bu hükümlerle ilgili düzenlemeler ve değişikliklerin yapılması gerektiği kanaatinde
yim. 

Yine, tasanda, tüketiciye, her türlü kullanma nedeniyle malın ticarî değerinin kaybım tazmin 
etme yükümlülüğü verilmiştir. Oysa, tüketicinin, malı, kullanma talimatına uygun olarak kullanma
sı dolayısıyla meydana gelen değer kaybını değil, kullanma dolayısıyla sağladığı faydayı tazmin et
mesi daha uygundur. Aynca, buradaki hüküm muğlaktır. Değer kaybının bir ölçüsü yoktur. Böyle 
bir durumda, değer kaybının ölçüsü konusunda sorunlar çıkacağı aşikârdır. 

Başta da söylediğim gibi, kapıdan satış, tüketiciye seçme hakkı tanımadığı için çağdışı bir sa
tış işlemidir. Artık, gelişmiş ülkeler, bu tür satışlan tamamen yasaklama yolundadırlar. Bizim gibi 
gelişmekte olan ülkelerde, hâlâ, bu tür satışlar önemini kaybetmemiştir. 

Geçmişten gelen bir alışkanlığımız var. Eskiden, kadınlanmız dışan fazla çıkmadıktan için, 
satıcılar, mallan onlann ayağına götürürdü. O zaman için gerekli olan bu tür bir satış işlemi alış
kanlığından yavaş yavaş kurtulmamız gerekiyor. Alım-satım işleminde çağdaş kuralların uygulan
dığı bir piyasayı oluşturmak zorundayız. Gümrük Birliğine girmeye hazırlanan bir ülke, artık, bu 
tür sorunlan aşmalıdır. 

Hepinize saygılanmı sunuyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Erdal, buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri; Tüketicinin Ko

runması Hakkında Kanun Tasansının 8 inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyo
rum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşlanmızm ifade ettiği gibi, bu kanun tasansı-
na çok acele başladık; ancak, Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, biz milletvekili olarak bunlan bil
memiz gerekiyor. O bakımdan, biz, evvela vuracağız sonra dinleyeceğiz; yani, kabahat de kendi
mizde. Sözlerime böyle başlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kapıdan satışlar, tabiî, aslında, son yıllarda biraz revaç bulan satışlardır. 
Her nedense, bu satışlara, aslında pek itibar da edilmiyor; tabiî, sonradan alıcı zarar gördüğü için 
itibar edilmiyordu, işte, bu şüpheli satışlan, bir kanuna bağlamak ve alıcıyı, tüketiciyi korumak 
için, bu tasan, aslında isabetli taşandır; ancak, bu maddede belirsiz konular var. Şimdi, "bir hafta, 
yedi gün, tüketicinin aldığı malı tecrübe ve deneme zamanı var" deniliyor; bir hafta tecrübe ettik, 
denedik, ben bu malı beğenmedim, geri vereceğiz. Peki; ama, ya iyi niyetli değilsek ne olacak; ya
ni, malı iyi olduğu halde tüketici geri iade etti, diyelim malda kusur da yok; ancak, bu satıcı, bu 
malı, belki vermeseydi, başkasına satar, parasını alırdı. Burada aslında bir açıklık getirilmesi lazım
dı; bir. 

ikincisi, bu malın, tekrar iadesinde mal değerinden düşerse, kullanır veya kullanmaz, kullan
madan da değerinden düşeceği zımnen burada ifade ediliyor; yani, bir hafta, bir insanın evinde di
yelim bir televizyon durdu, bir hafta sonra iade etti, burada da mal değerinden düşer kabul ediliyor, 
belki de edilebilir. Bu düşme miktarını nasıl tespit edeceğiz, kim tespit edecek; yani, böyle bir ku
rum olması lazım. Aslında, burada da bir muğlaklık var; birine göre değeri düşmüştür, birine göre 
düşmemiştir. Bu konulara açıklık getirilmesinde fayda vardır. 

Şimdi, malın geri iadesi konusu var. Tüketici yedi gün içinde, noter aracılığıyla veya iadeli ta
ahhütlü bir mektupla "ben sizin malınızı geri veriyorum, kabul etmiyorum" dediği zaman, satıcı
nın, eğer bu tüketiciden para, senet, kıymetli evrak veya başka bir bedel aldıysa, bu ihbarı aldığı 
andan itibaren on gün içinde iade etmesi gerekiyor. Tabiî, on gün içinde iade edilmezse ne olacak, 
o da meçhul. 
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Sonra, eğer satıcı, malı yirmi gün içinde almazsa, bu maldaki hakkını kaybediyor. Tabiî... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN— Lütfen, bağlar mısınız. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bağlıyorum efendim. , 
Tabiî, bunun da yanlış olduğu kanaatindeyim. Hasta olur, bir şey olur yirmi gün içinde olmaz 

da yirrriibeş gün içinde olur. 
Aslında, bu maddeler, daha detaylı olsaydı; mesela, malın muayenesi, değerinin düşmesi şu 

şekilde yapılır diye açıklık getirilseydi iyi olurdu, "mücbir sebep" denilmiş; bu mücbir sebepler de 
belli olsaydı, daha faydalı olurdu kanaatindeyim. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımız enteresan bir şey ifade ettiler. Burada, 100 bin liralık de
ğerin, her sene, Devlet İstatistik Enstitüsünün bildirdiği toptan eşya fiyatları endeksine göre deği
şeceği belirtiliyor; bu durumda, şu anda, yüzde 150 oranında bir değişme olması lazım; yani, 100 
bin lira yerine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — "250 bin liradan fazla olan mallar kapıdan satış..." denme

si lazım; ama, bir ay sonra belki, bu, yüzde 150 değil de yüzde 250 olacak. O zaman ne olacak; 
onun için devamlı bir kurul olacak, bu fiyatları tespit edip, tüketiciye bildirecek. 

Aslında, tabiî, tüketicinin mal alacak maddî gücü olmadığı için, biz, olmayan şeyi görüşüyo
ruz. Yine de çıkacak bu kanunun hayırlı olmasını temennî ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; onu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının 8 in

ci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarındaki "100 000" rakamının "1 000 000" olarak değiştiril
mesini, ikinci fıkranın son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
İhsan Saraçlar Cemalettin Gürbüz 

Samsun Amasya 
M. Seyfi Oktay Mahmut Öztürk 

Ankara Aksaray 
Hilmi Yükselen Mustafa Yılmaz 

Kırşehir Malatya 
Güler İleri 

Tokat 
Gerekçe: Kanun tasarısının hazırlanmasından bugüne kadar geçen süredeki ekonomik geliş

melere paralellik sağlamak için, 100 000 TL'lik miktar, 1 000 000 TL'ye yükseltilmiştir. 
İkinci fıkranın son cümlesinin ise, mülkiyet hakkını zedeleyeceği düşüncesiyle çıkarılması ge

rekmektedir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) - Sayın Baş

kanım, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
B A Ş K A N - Sayın Hükümet?.. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, katılıyo

ruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kapıdan Satışlarda Satıcının Borcu 
MADDE 9. — Kapıdan satışalarda satıcı, hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm makbuzu 

ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış "Tüketicinin hiçbir hukukî ve cezaî sorum
luluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı reddederek alım sa
tım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının satıcıya bildirimi tarihinden iti
baren on gün içinde de tüketicinin verimiş olduğu bedelin, kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu huku
kî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından iade edileceği"ni bildiren 
bir belgeyi; sahip olduğu hakların kendisine anlatıldığını, cayma hakkım açıklayan belgenin ken
disine teslim edilip satıcının açık adresinin bildirilmiş olduğunu beyan eden ve tüketici tarafından 
da imzalanmış olan bir tutanak karşılığında tüketiciye vermekle yükümlüdür. 

Satıcı tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde mahkemeye ibraz et
mekle yükümlüdür. Satıcının bu belgeyi ibraz edememesi ya da ibraz etmemesi halinde, satıcının 
bu belgede belirtilmiş olan borçlarını yerine getirmemiş olduğu kabul edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nevşat Özer; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerimin hemen başında, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde, Anavatan Par

tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Avrupa Birliğine girmeyi amaç edindiğimiz ve Gümrük Birliğine gireceğimiz bu yılda, dünya 

ve Avrupa'yla bütünleşilmesi arzu edilen bu ortam içerisinde, tüketiciyi korumayla ilgili kanun ta
sarısını Büyük Meclisimize sevk etmiş olmasından dolayı Hükümeti ve bu vesileyle, emeği geçen 
Sayın Bakanı ve bakanlığın değerli yöneticilerini tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Ancak, 1993 yılında, tarımda yüzde eksi 2,2 gerileme; 1994 yılında, tüm sektörlerde yüzde ek
si 5'e, 6'ya varan,bir gerilemenin yaşandığı ülkemizde, daralan, büzülen, küçülen, gerileyen Tür
kiye'de -daha değişik ifadeyle- üretimin olmadığı Türkiye'de, tüketiciden bahsetmenin ne denli zor 
olduğunu peşinen ifade etmek istiyorum; ancak, gerileyen, daralan, büzülen Türkiye'nin olduğu 
yerde, tüketicinin de olduğundan bahsetmenin ne denli zor olduğunu, enflasyondan kısaca bahse
derek ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim bıraktığımız Türkiye'de, 1991" Türkiye'sinde, enflasyon, daha 
doğrusu pahalılık, yüzde 55 seviyesindeydi; ama, bu pahalılığı, çok yüksek bulan bugünün iktida
rına mensup partiler, o gün "mutfak yanıyor, Türkiye yanıyor" derken, kadere bakınız ki, bugün, 
ülkemizde pahalılık; yani, fiyat artışları yüzde 149,6'yı bulmuştur. 

Dolayısıyla, üç yılın iki yılında, Türkiye'yi küçülten, Türkiye'yi gerileten -başka ifadeyle- üre
timi küçülten, üretimi azaltan bu Hükümet, bir yanda da, tüketiciyi, maalesef, hiçbir hizmet veya 
mal alamaz hale getirmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, bu ağır şartlar içerisinde, bu kanun tasarısı
nın, Büyük Millet Meclis gündemimize gelmiş olmasını da, aynca anlamlı bulduğumu ifade etmek 
istiyorum. 

.Değerli milletvekilleri, tüketiciyle üretici ve satıcı arasındaki şartların, pazar ekonomisi şart
ları içerisinde, kendi kendine yerini bulacağı muhakkaktır.; ancak, bugünün şartları içerisinde, tüm 
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tüketicilerimiz haklarını, maalesef, gazete köşelerinde ve değişik yollardan korumaya gayret et
mektedirler. Bu itibarla, tüketicinin hakkının korunamadığı bu ortam içerisinde, bu kanun tasansı-
nın gelmiş olmasını sözlerimin başında da söylediğim gibi- önemli ve ciddî bulduğumu arz ediyo
rum. Ancak, kanun tasarısında eksik gördüğüm bir husus şu: Tüketiciyi korumayla ilgili kanun ta-
sansıyla birlikte, mutlaka, standartlann da buna muvazi oluşturulması lazım geldiğini önemli bu
luyorum. Her ne kadar Sayın Bakan ve Hükümet, bu işin, standartlarla önemli ilişkisinin olmadı
ğım ifade ediyorsa da, öncelikle, üretilen mal ve hizmetlerin, tüketen tarafından, bir anlamda anla
şılması lazım geldiğini önemle vurguluyorum. Bir anlamda anlaşılmasının tek metodunun da stan
dartlar olduğunu kaydediyorum. Dolayısıyla,önceIikle, standartlann ülkemiz içerisinde, mutlaka, 
geliştirilmesi; hatta, Türk standartlannın dünya standartlanyla bütünleşmesi lazım geldiğini önem
le vurguluyorum. Zira, hem üretimin hem tüketimin, mutlaka; bir anlamı olması lazım gelmekte, 
o da ancak, standartlarla kaim olmaktadır diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 172 nci maddesi de, zaten, tüketicinin korunmasının ve 
bu yönde yasal oluşumun sağlanmasının lazım geldiğini önemle vurgulamış; yine Sanayi ve Tica
ret Bakanlığımızın kuruluş kanununun 12/b maddesi de bu kanunun mehazını ve esasını teşkil et
mektedir. Bu itibarla, tasannın, gerçekten, önemli gerekçeleri bulunmaktadır. Ancak, sözlerimin 
başında da arz ettiğim gibi, dünyayla, Avrupa Birliğiyle bütünleşmeyi arzuettiğimiz bu yıllar içe
risinde, dünyamız, bilhassa, Avrupa Topluluğu 1975'li yıllarda, tüketicinin korunması yönünde 
önemli oluşumlar sağlamış ve bu yönde bazı haklan da meydana getirmiş bulunmaktadır. 

1995 yılını yaşadığımız ve bu kanun tasarısının görüşüldüğü ülkemizde, -1975 yılında, Avru
pa Birliğinin, insanını korumaya heves ettiği bu ortamda- Türkiye'nin direkt olarak, bu olayda yir
mi yıl geri kaldığı, geri olduğu ortadadır. Bu yönde, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyinin aldığı ka
rar neticesinde, sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, ekonomik çıkarlann korunması hakkı, taz
min edilme hakkı, bilgilendirme ve eğitim hakkı, temsil edilme hakkı tespit edilmiş bulunmakta
dır. Dolayısıyla, yirmi yıl önce Avrupa, tüketicinin bu haklannı eda etmiş bulunmaktadır. Yine, 
Uluslararası Tüketiciler Birliği Örgütü de bu haklan tespit etmiş; temel gereksinimlerin giderilme
si, güvenlik ve güven duyma, mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi, bilgi edinme, eğitimi tazmin 
edilme, sesini duyurma -yani temsil edilme- ve sağlıklı bir çevreye sahip olma gibi haklan da eda 
etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kısaca, Avrupa Topluluğuyla bütünleşmeyi amaç edindiğimiz bugün
lerde, Avrupa ve Avrupa Birliği bu yönde yirmi yıl önce tedbirlerini almış. Türkiye'de yirmi yıl 
sonra da olsa, bu ihtiyacın giderilmiş olmasını doğru buluyorum. 

Ancak, 9 uncu madde hakkında da kısaca görüşlerimi arz etmek istiyorum. Bu maddeyle ka
pıdan satışlarda, satıcının borçları ortaya konmuştur. Satıcı, sözleşme, fatura veya tesellüm makbu-
zuyla birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış, tüketicinin yedi gün içerisinde malı red
detme; yani cayma ve on gün içerisinde de cevap verme keyfiyeti, bedeli geri isteme, iade etme, 
kıymetli evrakları geri verme gibi önemli hususlan içermektedir. Dolayısıyla, bu maddeyle, mah
kemeye gidildiğinde, mahkemeye evrak ibraz edilmek üzere, satıcıya bazı evraklan yerine getirme 
mükellefiyeti getirilmiştir. Ancak, alıcı için de^ satıcı hakkında bu ölaylan belgelendirmesi ve mah
kemelerde kullanılması gerekmektedir. Bu itibarla, kapıdan satışlarda alıcı ve satıcı arasındaki bel
gelerin düzenlenmesi yönünde önemli bir adım atılmış bulunmakta; ancak, ülkemizde pazar eko
nomisine girdiğimiz bir ortam içerisinde, serbest piyasa şartlan içerisinde teessüs edecek fiyatlar 
içerisinde, alıcı ve satıcı arasındaki yoğun evraklarda yoğun bürokrasi faaliyetlerinin içerisinde ola
yın boğulacağından endişe etmekteyim. O itibarla, burada fazlasıyla evraklar tarif edilmektedir. Bu 
bakımdan, meselede bürokrasinin mümkün olduğunca azaltılmasını arzu ettiğimi ifade ediyorum. 
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Kanun tasarının genelinin ve bu maddesinin yanında olduğumu arz ediyor, Yüce Heyetinizi en 

derin saygılarımla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
RP Grubu adına, Sayın Göktaş; buyurun. 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu maddesiyle ilgili Refah Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Esasen bu tasan, Meclise daha önce gelmeliydi. Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı, Avrupa 
Birliğine girme amacını taşıdığımızdan, Avrupa Birliğine giriş için, günün şartlanna uygun olarak 
hazırlanan bir kanun tasansıdır. Gönül isterdi ki, bu kanun yıllar önce çıkmış olsun, tüketicimiz ko
runmuş olsun. Tüketicimiz, satıcıyla zaman zaman kavgaya varacak ihtilaflara düşmesin; ama, gö
rüyoruz ki, Avrupa Birliği adı altında, birtakım seri kanunlar hazırlanıyor ve bu Meclisten çıkarılı
yor. Avrupa Birliğine gireceğiz diye gayretler, zamanlar harcanıyor. 

Esasta, biz bu kanun tasansımn özüne karşı değiliz, destekliyoruz, doğru, yerinde bir kanun; 
tasansı ama, şunu burada ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliğine girmek için, bu tip kanunlar ve
ya buna benzer ne kadar kanun gelip, bu Mecliste görüşülürse görüşülsün, ne yaparsak yapalım, biz 
Müslüman kimliği taşıdığımız müddetçe, bizi Avrupa Birliğine almayacaklar. Ben, Refah Partisi 
milletvekili olarak da, almadıklan için de kendilerine teşekkür ediyorum; zaten, o birliğe girmek 
istemiyoruz. O birliğin adı, daha önce Avrupa Ekonomik Topluluğuydu, sonra Avrupa Topluluğu
na çevrildi, şimdi, Avrupa Birliği oldu; yann bir bakarsınız Avrupa Hıristiyan birliği olarak karşı
mıza çıkar. Onun için, içim müsterihtir; Avrupa Birliğine bizi almayacaklar. Zaten, önümüzde ya
pılacak ilk genel seçimde de Refah Partisi iktidara geldiğinde, biz, bu birliğe girmeyi kesinlikle red
dedeceğiz. 

HACI FÎLÎZ (Kınkkale) — Maddeyle ne ilgisi var. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Maddeyle ilgisi olmayan şeyler söylüyorsun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Seni ilgilendirmez; sen haddini bil biraz. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - İşine bak!.. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Aşağı inersem, görürsün sen onu. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Öyle laflar etme. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Ne demek... Dağ başı mı burası... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Ben, burada, konuşuyorum; onu ilgilendirmez, ora

da dinlemekle mükelleftir. O, onu dinlemekle... O, durumunu, konumunu biliyor; o, kusurlu bir şa
hıstır. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla tüketici korunmak isteniyor. Ülkemizde, yüzde 150 enflasyo
nun seyrettiği bir dönemde, yüzde 150'ye varan bir devalüasyonun sürdüğü bir dönemde, bu tasa
rıyla tüketici mi kaldı diye insanın aklına bir soru da gelebilir; çünkü, tüketicinin ayakta duracak 
mecali kalmadı. . - • 

Şimdi, biz, bu tasarıyla bunlan korumak, tüketiciyi korumak istiyoruz, tüketiciyi koruyalım. 
Arada bir ihtilaf çıktığında mahkemeye başvuracağız; doğru; ama, mahkemeye başvurduğumuzda, 
bu mahkeme, acaba kaç senede sonuç verecek. Milyonlarca dosya mahkeme kapılarında beklemek
tedir; ama, her ne kadar tasarı hazırlanmışsa bile tüketici açısından yararlı görüyorum. Aradaki bir
takım ihtilaflan asgarîye indirebileceğine inandığım için, Grubumuz olarak bu kanun tasarısını des
tekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
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Sayın Bakan, yerinizden mi konuşacaksınız? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Bir şey açıklayacağım 

efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)'- Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin Sayın Bakanım, başka söz talebi var galiba. 
SALİH KAPÜSUZ (Kayseri) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanım ifade ettikten sonra da ola

bilir; yani, söyleyeceğimiz konuya açıklık getirecekse. \ 
BAŞKAN — Nasıl takdir ederseniz Sayın Bakan? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Bir şeyi açıklayayım da. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu, görüştüğümüz tüketiciyi koruma yasa tasarısı, ger

çekten, toplumun bütün katmanlarında tartışarak hazırlanmış bir yasa tasarısı. Onun ötesinde, ko
misyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan tüm milletvekili arkadaşlarımızın ve si
yasî partilerin, üzerinde uzlaşmasını istediğimiz bir tasan. Bu herhangi bir polemik konusu olacak 
veya yapılacak bir tasarı değil. Bu tasarı, Avrupa Gümrük Birliği için de hazırlanan bir tasan de
ğil. Bizim insanlarımız, 60 milyon tüketicimiz, bu yasayı bekliyor ve bu yasanın çıkmasını istiyor. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Şimdiye kadar neredeydiniz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla) — Bu yasanın, bence, ek

siksiz bir biçimde çıkması, hepimizin amacı olmalı. Burada, arkadaşlarımız uyanyor; uyarılanın, 
verdikleri önerileri dikkate alıyoruz. Ben, daha önce de bu yasa tasarısını, gruplara götürdüm. Öne
risi olan arkadaşlarım getirsin ve önerilerini ekleyelim. Hiçbir art düşüncemiz yok. Bizim bu konu
daki tek düşüncemiz: bugüne kadar çok yaygın olan ve tüketiciyi koruyamayan mevzuatı, yeni bir 
çerçeve yasayla düzenleyerek, 60 milyon tüketicinin hizmetine sunmaktır; bunun dışında bir başka 
amacımız yok. Eğer, gruplarımızın talepleri varsa; o talepleri biz alır, öneri olarak verir ve onu da 
onaylarız. Bu konuda herhangi bir art düşüncemiz yok ve gruplardaki arkadaşlarımızın önergeleri
ni zaten aldık -sanıyorum Divana sundular- bunlan da, önümüzdeki maddelerde kabul edeceğiz, 
biz Hükümet olarak "kabul ettiğimizi" de söyleceğiz. 

Var olan eksiklikleri sonuna kadar giderelim; ama, bir an önce, bu yasayı, tüketicinin bekledi
ği bu yasayı, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkarırsak; bence en büyük iyiliği, tüketiciye 
öyle yapmış oluruz diye düşünüyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kapusuz, vazgeçtiniz değil mi Bakanın açıklamasından sonra? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Aslında vazgeçmedim Sayın Başkan; ama, bir dahaki mad

dede sorarım. 
BAŞKAN-Peki. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Şahsım adına söz istiyorum^ 
BAŞKAN — Sayın Bulut; buyurun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız; şu an tüketici 

ile ilgili yasa tasarısını görüşüyoruz. Tabiî, kapıda satışlardan, satıcının borcu meselesini, bu 9 un
cu maddede konuşacağız. 

Tüketici diyoruz, kim tüketici; memur; perişan olmuş. Kim tüketici; işçi,. Allah'a emanet. Kim 
tüketici; emekli, yollarda yürüyemiyor, sokağa çıkamıyor borçtan; herhangi bir mal alacak, ekmek 
alacak parası yok... Tüketici dediğimiz insan, memur, perişan olmuş, işçi perişan olmuş, köylü pe
rişan olmuş; küçük esnaf Allah'a emanet, borcunu, vergisini ödeyemiyor. Tüketici dediğimiz kim 
yani; tüketecek parası kalmış mı ki milletin, et alacak parası kalmış mı ki milletin, kira parasını 
ödeyecek parası kalmış mı ki... Tüketici dediğimiz memurun, tüketici dediğimiz emeklinin, işçinin, 
köylünün, bu insanların parası kalmamış ki... 
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2 milyon 900 bin lira maaş alan bir insan tüketici olabilir mi; 4 milyon 200 bin maaş alan bir 

memur tüketici olabilir mi?.. Kahvehanelerdeki 10 milyon işsiz, maaşı gelmeyen, maaş almayan, 
para almayan insani tüketici olabilir mi; mümkün değil. Yani, velhâsıl, Türkiye'de tüketici dediği
miz insanları önce bir tespit edelim, kesimleri tespit edelim, onlar üzerine konuşalım. 

Tabiî ki, altında kotrası, Mercedcsleri olan insanların zaten bu kanuna da ihtiyaçları yok; ama, 
eğer cidden tüketiciyi korumak istiyorsak, eğer cidden tüketicinin yanında olmak istiyorsak, me
murun ihtiyacı kadar zammı, mutfağına bir gram et getirecek kadar üç kuruş zammı, perişan olmuş 
olan emekliye üç kuruş zammı verelim de, tüketici olsunlar. 

BAŞKAN — Kuruş devri geçti; ama, canım... Kuruşla olur mu yani?.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Efendim, tabiî, doğru, kuruş kalmadı artık; Türkiye öyle bir 

hale geldi ki, sıfırı da atacağız. 
Yani, vatandaş o kadar perişan, o kadar bizar ki, ne et alacak ne ekmek alacak ne su parasını 

ödeyecek ne elektrik parasını ödeyecek parası kalmamış; hangi tüketiciden bahsediyoruz?.. 
"2 bin lira için ekmek kuyruğu Nvar" diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bu memlekette insanlar, 

eğer 2 bin lira için ekmek kuyruğuna girmişse, bu memlekette artık tüketici kalmadı sayılır. Eğer 
benim memurum, tüketici dediğim memurum, eğer benim tüketici dediğim işçim, eğer benim tü
ketici dediğim emeklim, pazarlara gidip tezgâhın üstünden değil, pazarcı tezgâhını topladıktan son
ra arta kalanları toplayıp, filesine koyup götürüyorsa ve onunla geçinmeye çalışıyorsa, demek ki ar
tık biz tüketiciyi bitirmişik. 

Şimdi, tüketiciyi biz kime karşı koruyacağız; esnafa karşı mı?.. Peki, esnaf diyelim ki üç ku
ruş, dört kuruşluk fazla mal sattı. Peki, bu memlekette yüzde 150 enflasyon getiren devlete karşı 
kim koruyacak, benim perişan olan memurumu, perişan olan işçimi, perişan olan emeklimi?.. Yüz
de 150 bu hayat pahalılığına karşı, esasında bu hayatı perişan eden; esasında hayatı geçinmez hale 
getiren, insanların yaşamlarını zorlaştıran bu hayat pahalılığına, bu zamlara karşı kim koruyacak?.. 
Esasında bizim çıkarmamız gereken kanun, enflasyona karşı, zamlara karşı... Her gün zam, sabah 
kalkıyoruz zam, akşam kalkıyoruz zam... Ne kadar; yüzde 150, memura ne kadar; yüzde 11; yani, 
birisi dağ kadar, bir yerden kovayla alıyoruz, öbür taraftan çay kaşığıyla veriyoruz; şimdi, bu insan 
tüketecek... 

Değerli arkadaşlarım, bence Türkiye'de tüketicinin hakkını koruyacaksak, enflasyona karşı, 
zamlara karşı, ona normal derecede maaş vermekle olur. Tüketici kanunla korunmaz; tüketiciye pa
ra vereceksin, tüketiciye maaş vereceksin, tüketiciye geçinebileceği kadar ücret vereceksin; tüketi
ci böyle korunur. Yasaklarla, cezalarla, kanunlarla, tüketiciyi korumaya kalkarsak olmaz. 

Tabiî, Hükümet haklı; hiç para vermediği için; yani, hiç denilecek kadar çok az maaş verdiği 
için perişan olan memura, işçiye, emekliye, köylüye, küçük esnafa yararlı kanunları artık çıkarmak 
zorunda. 

İşin acı bir tarafı da, bu kanunları kendi isteğimizle değil; hani şu suyun öteki tarafından gâ
vurların bastırmasıyla bu kanunları çıkarmak benim ağınma gidiyor. Bu kanunları, bizim ihtiyacı
mız olduğu için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bulut, 9 uncu maddede de birşeyler söylemeniz için 1 dakika verdim'. 
CENGÎZ BULUT (Devamla) — Evet efendim, 9 uncu madde zaten diyor ki, levhalar asıla

cak; yani, tüketiciyi ikaz eden levhalar asılacak. Ben de diyorum ki, tüketiciyi devlete karşı ikaz 
eden levhaları bulalım da, perişan olan işçiyi, perişan olan köylüyü ve perişan olan emekliyi koru
yalım. 

Tcşekkkür ediyorum. 
Sağ olun. 
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BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Madde Üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Tüketici Kredisi 
MADDE 10. — Tüketicilerin banka veya benzeri fınans kurumlarına bir mal veya hizmeti sa

tın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları durumunda, banka veya fiinans kurum
lan, faizin hesaplandığı yıllık oran, toplam faiz miktarı, gecikme faizi oram ödeme planı, faizle bir
likte ödenecek toplam tutan ve komisyon giderlerini tüketiciye bildirmekle yükümlüdürler. 

Tüketici, banka veya fınans kurumlanna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gi
bi aynı zamanda vadesi gelmemiş ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki du
rumda da banka veya fınans kurumlan, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon indirimini yap
makla yükümlüdürler. 

Banka veya finans kurumlannın, tüketici kredisini, belirli bir mal veya hizmetin satınalınma-
sı ya da belirli bir satıcı ile yapılacak hukukî işlem koşulu ile vermeleri durumunda bunlar, satılan 
malın ayıbından ötürü tüketiciye karşı satıcı ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin; buyurun 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Tasansının 10 uncu madde
si üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz aldım; bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi en derin saygılanmla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tüketicinin korunmasıyla ilgili kanun tasansına Anavatan Partisi Gru
bu olarak gönülden katılıyoruz; ancak, öyle bir şanssız dönemde böyle bir kanun tasansı gündeme 
getirildi ki, gerçekten Türkiye'de, tüketici dediğimiz kesim, artık tüketici olmaktan çıktı, tükendi, 
ne yapacağını bilmez durumda. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Tükendi, tükendi... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) —. Böyle bir gündem içerisinde bu kanun tasarısının günde

me getirilmesinden dolayı, ben, Hükümete teşekkür ediyorum; ancak, sözümün başında da ifade et-, 
tiğim gibi, kanun tasansını gönülden destekliyoruz. 

Madde 10, tüketici kredisiyle alakalı. Bu tüketici kredisi, gerçekten, Türkiye'nin şu andaki 
gündeminde de gene güncelliğini koruyan fevkalade önemli bir konu. Tüketicilerin bankalardan al
dığı ve Hükümetin, özellikle büyük reklamlar ödeyerek kamu bankalarından toplumumuzda, konut 
kredisi, taşıt kredisi, 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — İki anahtar vermiyor muydu? 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — İnsanlarımıza, 1991 yılında vaat edilen iki ahahtarla ilgi

li olarak konut ve araba kredisi vermek için reklamlar yapılıyordu; bunu hep birlikte izliyorduk. 
Ancak, bunun neticesinde, Hükümete güvenen ve konut ve araba alabilmek için, kendine bir mal 
edinebilmek için bankalara giden dar gelirli vatandaşımız, bilhassa memur ve işçimiz, esnafımız, 
aldıkları kredilerin altında, hesapta olmayan büyük bir enflasyon ve ekonomik krizin neticesinde, 
öyle bir duruma düştüler ki, Allah onlara yardımcı olsun. Bunu, Sayın Bakan ve Sayın Hükümet 
biliyorlardır. Türkiye'nin gündeminde, gerek basında gerekse televizyonlarda bu vatandaşların çığ
lıkları Türkiye'de epeyce zaman aldı, epeyce gündem teşkil etti. 

Bankadan konut edinebilmek için kredi alan memur, işçi, küçük esnafın, netice itibariyle, Hü
kümete güvenerek, dövize endeksli kredi alıp, bu aldıkları kredileri nasıl ödeyemediklerini, evleri-
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ni veyahut da arabalarını satarak borçlarının altından nasıl kalkamadıklarını hep beraber gördük. 
Onun için diyorum ki, bu tüketici kredisiyle alakalı maddede ortaya konulması gereken doğrudur. 

ALİ ESER (Samsun) — Gayet güzel bir madde. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Bankalarla alakalı, tüketici kredisiyle alakalı bazı müey

yideler konmuş gayet güzel; ancak, bir şey unutulmuş: Böyle bir Hükümetle, böyle basiretsiz, böy
le beceriksiz bir Hükümetle, -afedersiniz- ekonominin nereye gideceğini kestiremeden, bu insanla
rı, yine tüketici kredisi almaya zorlarsanız -ki -alacak yok- onlann, neticide, o tüketici kredilerinin 
altında ezilmelerine göz yumarsınız. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Dövizle ev alanlar ne oldu. 
ALİ ESER (Samsun) — Onları siz ezdiniz zaten. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Dikkat ederseniz, döviz fiyatlarının 5 Nisan kararlan ve 

daha önceki 15 Ocak kararlarıyla patlamasının neticesinde, 10 binlerce insan -benim tespit edebil
diğim gayrî resmî rakamlara göre 45-50 bin memur ve işçi ve küçük esnaf- aldıklan bu kredileri 
ödeyememenin neticesinde, intiharlara kadar gitmişlerdir; çok enteresan. • 

İşte, faiz sistemi; -gayet güzel söylüyorsunuz burada- tüketicilerin, banka ve benzeri fınans ku-
rumlannda bir mal veya hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmalan du
rumunda, banka veya fınans kurumlan, faizin hesaplandığı yıllık oran, toplam faiz miktan, gecik
me faiz oranı, ödeme planı ve faizle birlikte ödenecek toplam tutan, tüketiciye bildirmekle yüküm
lüdür. Bu banka nasıl bildirecek bunu; şu andaki sistem içerisinde, şu andaki ekonomik sıkıntı içe
risinde, faiz oranlarının nereye varacağı belli olmayan bir ortamda banka, tüketiciye bunu nasıl bil
direcek? 

ALİ ESER (Samsun) — Ne yapsın?.. 
M.RAUF ERTEKİN (Devamla) — Ne yapacağı yok. Hiç olmazsa, belli tüketici kredisi tes

pit edildikten, alındıktan sonra, bu faiz oranlannın aynen devam etmesini sağlayın. 
ALİ ESER (Samsun) — Olur mu... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Tabiî olacak. 
Bu tüketicilerin, hangi kurdan döviz kredisi aldıysa o döviz kurundan borcunu ödemesini sağ

layın. Güvenmiş gelmiş, kime güvenmiş; Hükümete güvenmiş. Efendim, Hükümetin ekonomik po-
litikalanna güvenmiş; "ekonomik politikalanmıza güvenin, şunu yapacağız, bunu yapacağız" de
miyor musunuz? Netice itibariyle insanlarımız, bu yöneticilere güvenmek durumunda; ama, bugü
ne kadar ki uygulamalar da güvenler hep boşa çıkmıştır, hepsi boşa çıkmıştır. 

ALİ ESER (Samsun) — Siz de güvenin Sayın Ertekin. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Reklamlar verildi, reklamlar verildi; "tüketici kredisi alı

nız" diye. Hele hele, seçim arifelerinde, çarşaf çarşaf reklamlar; -bırakınız sadece bu tüketici kre
disiyle alakasını- insanlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, işte size iş kurma kredisi, işte size 
efendim iş edindirme kredisi... Vaatleri nerede? Yani, bir Hükümet söylüyor bunu, bir Hükümetin 
Başbakanı söylüyor. Nerede bu krediler, kaç kişi almıştır bu kredileri?.. Krediyi almak bir âlem, al
dıktan sonra ödemek bir âlem 

Değerli arkadaşlanm, konut kredisiyle, araba kredisiyle alakalı olarak dar gelirli vatandaşımız, 
zaten maaşıyla geçinemeyen ve geçinemez durumda olan insanlanmız, o kredinin dövize endeksli 
olmasından dolayı gerçekten o kadar büyük kayıplara uğramıştır ki ve Hükümet, Emlak Bankasıy
la olan kredi anlaşmalarında, dövize endeksli olan bu kredilerin Türk parasına çevrilmesiyle alaka
lı bir girişimde bulunmuş. Bulunmuş; ama, özel bankalardan kredi alanlar ne olacak? Bunlar dola
şıyorlar etrafta. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Kanun teklifimiz var. 
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M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Evini satıyor, arabasını satıyor -efendim, aldığı parayı 

ödemesi mümkün değil- hâlâ da borçlu. Geçen gün televizyonda bir hanımı izledim; ağlıyor. İşte, 
150-200 milyon küsur lira dövize endeksli para aldım. Dövizin fırlamasından dolayı, parayı gecik
meli ödediğim halde, şu anda -evimi de sattım, her şeyi yerdik, elimdeki birikimlerimi de verdim-
1,5 milyar lira borcum var" diyor. "Gelsin, bunu kim ödeyecekse ödesin" diyor. Kim yapacak, kim 
ödeyecek bunu? Size güvenerek geldiler. Biz bir teklif verdik, bu teklif, özel bankalarla da alaka
lı. İşte, tüketiciyi koruma budur. Bu kredileri alan insanlarımızı koruyucu tedbirleri alalım. Bu ka
nun teklifine destek verin. 

ALİ ESER (Samsun) — Bu kanun zaten kamu bankalar! için çıktı; şimdi görüşülen tasarı, ge
nel tatbikatla ilgilidir. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kamu bankalarıyla alakalı bu işlem 
yapıldı; ama, özel bankaların hiçbirisi buna uymadı.. 

ALİ ESER (Samsun) — Hayır hayır, tasarıyı söylüyorum Sayın Ertekin; tasarı, bir banka için 
yapılmadı ki. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Tasarıyı desteklediğimizi, tasarının gayet güzel olduğunu 
söyledim; ama, şanssız bir dönemde geldiğini söyledim. Arkadaşlarım benden önce konuştular. Bu 
konuşmalarda, gerçekten karşımızda bir tüketici olması lazım. Siz, şimdi, tüketiciyi koruyacağız 
diyorsunuz; ama, Türkiye'de tüketici kalmadı ki, kalmadı ki tüketici... 

ALİ'ESER (Samsun) — Keşke siz daha önce yapsaydınız... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Nasıl tüketecek, söyleyin bana; 2,5 milyon lira maaşla 

neyi tüketecek. 
ALİ ESER (Samsun) — Keşke siz daha önce çıkarsaydınız. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Ekmek tüketiyor; 4 milyon lira maaşla neyi tüketecek, ev 

kirasını veremiyor. Siz düşünebiliyor musunuz, Ankara'da 2 kişi çalışan bir ailenin, işçi, memur 
olan bir ailenin, okuyan çocuğu da varsa, günlük olarak vermiş oldukları yol parasını... Hesaplamı
yorsunuz; çünkü gözünüzü kulağınızı kapatmışsınız, vatandaşı görmüyorsunuz; sadece ye sadece 
günlük politika yapıyorsunuz burada. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Partizanlık... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Vatandaşa kulak verin değerli arkadaşlarım; vatandaş, 

gerçekten büyük ekonomik sıkıntı içerisinde ve şimdi, tüketiciyi koruyacağız... İnsanlar tüketimi 
kısmış, neyi tüketecek; yok bir şey. 

"Tüketici kredisi vereceğiz" diyorsunuz. Artık toplumda, bu Hükümetin ekonomi politikaları
na, bu Hükümete güven yok; onun için "Bankalardan tüketici kredisi alacağım" diyen de yok. Siz, 
ne kadar reklam verseniz de, bunun politikasını kendi menfaatiniz için yapmaya kalksanız da, ar
tık insanlar inanmıyor; çünkü, acısını çektiler. 

Bakın değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanım; tekrar söylüyorum, 15 Ocaktaki çok büyük döviz 
fiyatları patlaması ve 5 Nisanda "Ekonomik Paket" deyip getirdiğiniz, fakat, içi bomboş olan uy
gulamalar, açık söylüyorum; vatandaşı çok büyük sıkıntıya sokmuştur, bunun neticesinde sadece 
tüketici kredisi değil, bankalardan çeşitli nedenlerle kredi alan esnaf, çiftçi hepsi batık durumda, 
gerçekten mağdur durumda. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN —, Efendim, lütfen bağlayın... 
M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Söylenecek pek çok şey var; ama, sözlerimin sonunda, genel olarak Tüketiciyi Koruma Kanu

nu Tasarısına taraftar olduğumuzu söylüyorum. Ancak, bu tasannın uygulanabilmesi için, evvela, 
tüketicinin ayakları üzerine dikilmesi lazım geldiğini belirtiyorum; hepinize en derin saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Korkutata; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 619 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde, görüşlerimizi 
arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu 10 uncu madde, üç temel unsuru içinde bulundurmakta
dır: Birincisi, kredinin verilmesi maliyeti; ikincisi, erken ödenirse doğmamış faizden vazgeçilmesi 
meselesi; üçüncüsü de, ortak bir sorumluluk getirmektedir. 

Ben, madde üzerinde konuşmak istiyorum. Gerçekten, bu kanun tasarısı, çok önemli bir kanun 
tasarısıdır ve halkımız, yıllardır, tüketicisiyle, üreticisiyle tamamıyla korunmaya muhtaç durumda
dır. Elbette ki, bu korunmanın, kanunlarla, yıllar önce yapılması elzemdi, gerekliydi. Bugün yapı
lıyor, inşallah halka faydalı olur; ama, bu maddenin fayda getireceği inancında değilim; zira, 10 un
cu maddenin birinci fıkrası gibi görünen kısımda ne demek isteniyor, anlamak mümkün değil. Ban
kalar, şimdiye kadar yaptıkları fınans mukavelelerinde mukavele yaptığı, finans grupları, mukave
le yaptığı kişilere, maliyeti hesaplamıyor, faizi hesaplamıyor, vadeyi hesaplamıyormuş gibi yazı
yor; zaten, bankalar bunu yapıyor. Hangi bankaya, kim giderse gitsin, bankanın ilk yapacağı iş, iş
te vade şu kadar olacak, faiz şu kadar olacak, işte komisyon şu kadar olacak şeklinde bir matbu ev
rak veriyor vatandaşın eline. Bu madde, tüketiciye hiçbir şey getirmiyor; yani, yeni bir şey de ge
tirmiyor. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Mecburiyet getiriyor. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Zaten var, kanunda değil, bankaların kuruluş 

kanununda var, yapısında var. Tüketiciyle finans grupları arasında mutlaka böyle bir mukavele im
zalanıyor. 

İkincisinde -bu da zaten var- deniliyor ki, efendim, eğer, siz borcunuzu erken öderseniz, lütfe
der, yani, tabiî ödeyecek durumdasınız, fazla paranız var, bunu getirin, bize ödeyin; ödediğiniz za
man söz olsun biz, sizden o doğmamış çocuğun hakkını almayacağız, yani, tahakkuk etmemiş fa
izi almayacağız. Şimdiye kadar, kim, tahakkuk etmemiş faizi alıyor ki; tahakkuk etmiş faizi, kim
se alamıyor. 

Üçüncü unsurda da yine mantığa çok ters gelen bir şey var ve bu, belki düşünülerek veya dü-
şünülmeyerek konmuş: Finans grubu veya banka, tüketici kredisi alan kişiyle beraber ortak bir so
rumluluk içine girecek, kötü mâldan dolayı, sakat maldan dolayı ortak sorumluluk içine girecek. 
Bu neyi getirir değerli arkadaşlar, her şeyden önce şunu getirir: Yani, banka -bir nevi Amerika ve 
Avrupa kredileri gibi- diyor ki, bak ben, sana krediyi veriyorum; ama, sen, şu, şu ülkelerden mal 
alacaksın, hatta şu, şu firmalardan mal alacaksın, başka türlü bu krediyi sana vermem. Şimdi ban
ka da diyecek ki, kardeşim biz, ortak sorumluyuz, değil mi, o zaman sen, şu adamdan mal alacak
sın. O adamdan mal aldığı zaman, o adam da onun kredisiyle çalışıyorsa, banka, tüketeiyi iki yer
den daha sıkmış olacak; bana böyle bir oyun var gibi geliyor. Bu düşünülmüş demiyorum, belki dü
şünülmemiş olabilir; ama, Türkiye'de bunlar olacaktır inancı içindeyim ve şimdiye kadar da olmuş
tur. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, gerçekten bu kredi, tüketeiye yardım ediyor mu, kısaca ona bakmak 
istiyorum. Burada alınan kredinin tamamında, faiziyle, gecikme cezasıyla, her şeyiyle, bir maliyet 
bulunacak ve tüketiciye öyle intikal edecektir. Tabiî ki, tüketici kredisi alan satıcı, malı pahalı ver
mek mecburiyetinde kalacak, tüketici kredisi almayan satıcı, ucuz verecektir Bu nedir; işte şu an
da bu banka afetzedeleri gibi, işte araba afetzedeleri gibi, bunlar da bu yükün altında ezilecek, pe
rişan olacak, bunalım içine giren kitleden daha büyük bir kitle ciddî bir bunalımın içine girecektir. 
Eğer gerçekten tüketiciye faydalı olacaksak, dönen bir çarktan devlet istifade eder. Dönmeyen bir 
çarkın, iflas etmiş bir çarkın, ne devlete, ne millete, miskalı zerre kadar faydası yoktur. Dönen bir 
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çark ihdas edebilmek için -o zaman- tüketiciye maliyeti yükseltmeyen bir para verelim, çark dön
sün, oradan da, devlet de vergisini alsın, millet de istifade etsin, herkes istifade etsin... 

Biz, şimdi, iki anahtar vaadiyle yuvaya kavuşturmak istediğimiz insanın, ta yedi zürriyetinden 
kalmış üçüncü anahtarını geldik, zorla da elinden aldık!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Netice ne oldu peki, adam yine kurtulamadı, bankadan aldığı bütün parayı da ödemiş; yine de 
2 milyar borçlu "ben intihar etmek istiyorum" diye, feryat feryat bağırıyor değerli arkadaşlar; biz 
gerçekten tüketicimize yardım edeceksek, o zaman faizsiz bir sistem; yani, maliyetini yükseltme
yen, rekabet imkânı verebilen bir sistem getirmeliyiz. Bu takdirde bizim faydalı olabilmemiz müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlar, yine bu kredinin verilmesiyle, elbette ki çarkın dönmeyeceği belli; ama, bu 
kredi nasıl verilecek; bu konuda da ciddî bir şey yok. Biliyorsunuz, birçok zamanlarda krediler, iş
te o bankaların kabul edeceği ipotekler ve sair şeylerle veriliyor. Burada da açıklayıcı herhangi bir 
bilgi yok; nasıl verileceği belli değil. 

Gecikme cezası çok garip bir şey; eğer erken öderse alınmayacak; ama, vatandaş ödeyemez-
se, o zaman elbette ki katmerli olarak vatandaşın üzerine geliyor. 

Gerçekten, her zaman çok çok düşündüğüm bir konu da şu: Türkiye Cumhuriyeti adil bir dev
let -öyle telakki ediyoruz- peki, bakıyoruz ki, bir vatandaşın devletten alacağı var; 3 milyar, 5 mil
yar, 5 milyon, 10 milyon... Devlet diyor ki, param yok, veremiyorum. Vatandaş duruyor, dolaşı
yor... Bugün benim -hakikaten bunu samimî olarak söylüyorum; şuradan selam vermek için söyle
miyorum- güneydoğuda birçok vatandaşım, yaptığı işlerden dolayı devletten 3 milyar, 5 milyar ala
caklı... Alacaklılar da onu o kadar sıkıştırmış ki, adam ödeyemediği için, şerefini kurtarmak için 
kaçmış, gitmiştir. 

Devlet, bu geciken, ödemediği paraya bir kuruş vermiyor; ama, alacağına şahin; şahin değil, 
aslan. Yüzde 10 tahakkuk ettiriyor... Hepsi de öyle; belediyesi de öyle, elektrik kurumu da öyle, 
bütün kesimler böyle. Vatandaş ödemedi mi, bu, tüketici dediğimiz inşam koruyoruz diyoruz, şu 
anda tüketicinin anasını ağlatmışız, ağlatmaya da devam ediyoruz. Bir gün geciktiği zaman yüzde 
10 koyuyoruz; bir gün, faiz olarak hesaplandığı zaman, yüzde 1 milyon demektir, 1 milyon... Ya
ni, yüzde 1 milyon faizle adamdan para alıyor; çünkü, bir günlüğüne yüzde 10 alıyoruz, otuz gün
lüğüne diyoruz; ama, birinci gün, yani, bir saat gecikirse vatandaş, eğer o gün geçmişse, adamdan 
yüzde 10 alıyoruz. Yani, tüketiciyi zaten eziyoruz. O zaman, tüketiciyi ezen bu sistemi değiştirmek 
lazım değerli arkadaşlar. Böyle olunca, vatandaşa da, eğer, biz, karşılığında "biz de bir saat gecik
tik mi, nasıl senden zorla alıyorsak sana öyle vereceğiz" deseydik, bu, adil olurdu; karşılıklı olur
du "arkadaş, devlet olarak sen de vaktinde öde ben de vaktinde ödeyeyim" derdik; ama, bugün, ma
alesef, böyle bir şey yok. "Ben devletim, ben seni ezerim, suyunu da çıkanrım, mezara girersin. Bir 
kuruş vermiyorum sana; ama, sen mecbursun anında bana her şeyi ödemeye" diyor. 

Bugün, yani, buradan da anlaşılıyor ki, biz;, tüketiciyi şu anda eziyoruz. Ezen bu maddeleri ön
ce çıkaralım, sonra, burada gerçek anlamda, bu maddeyi düzeltmek suretiyle; yani, dediğimiz şe
kilde, ya düzeltmek veyahut da bu maddeyi tamamen ortadan kaldırmak lazım; çünkü, bu madde
nin birçok hükmü, bugün, zaten, mevcut barika düzenimizde, finans sistemimizde aynen işlemek
tedir. 

Değerli arkadaşlar, bu, sorumluluk meselesi üzerinde de birkaç kelime söylemek istiyorum. 
Bu ortak sorumlulukta, hakikaten, bu bankaların ikinci bir kaynak -gelir kaynağı- ikinci bir rant el
de etmek veya belli holdingleri desteklemek veya o holdinglerden de prim almak suretiyle, bu kre
dileri yönlendirecekleri kanaatindeyim. Buna ciddî bir önlem getirmek için, bu maddede değişik
lik yapılması gerektiğine inanıyorum- Aksi takdirde, bu kanunun faydalı olacağına inanmıyorum. 
Hakikaten, Türkiye'de tüketici zaten çekebildiği kadar çekmiştir; ciddî sıkıntılar içindedir. Polemik 
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yapmak için bunların dertlerini, soranlarını dile getirmeye gerek yok. Zaten sağır sultan da bu dert
lerden, artık, haberdar olmuş, herkes biliyor; ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen bağlayalım, Sayın Korkutata 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) — ...bunlara ciddî bir şey verebilmek için, tasa

rının bu maddesinde, yeniden, bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. ' 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Halil Başol. 
DYP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

fevkalade önemli bir kanun tasansını görüşüyoruz; Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı; 10 uncu 
maddesinde, krediyle yapılan alışverişlerde tüketiciyi korumak için birkaç tane önlem getirilmiş. 

Bundan evvelki maddelerde de, konuşmacı arkadaşları dinliyorum, maddeler üzerinde dur
maktan ziyade, "tüketici deyince, Türkiye'de gelirler çok düşük, vatandaş çok sıkıntıda, memur sı
kıntıda, esnaf sıkıntıda; Tüketiciyi Koruma Kanununa ne gerek var? Zaten tüketici yok" gibi be
yanlarına şahit oluyoruz. ' 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Madde üzerinde durdum... 
HALÎL BAŞOL (Devamla) — Yalnız bu tasanda değil, hangi tasan görüşülürse görüşülsün, 

hangi madde görüşülürse görüşülsün, arkadaşlarımız, büyük bir maharetle, maddenin dışına çıka
rak, genel politikayı tenkide devam etmektedirler. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Biz, maddenin içinde konuştuk... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bugün, Türkiye'de ekonomik sıkıntı vardır. Bunu kimse inkar 

etmiyor. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Ekonomik felaket var, felaket!.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Yalnız, ben isterim ki, buraya gelip ekonomik sıkıntılardan 

bahseden kimseler, istikrar tedbirleri alındıktan sonra, vatandaşı ekonomik sıkıntıya düşürmeden, 
ekonomiyi istikrara geçirmenin sırrını söyleyebilmeliler. 

Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki, istikrar tedbirleri alındıktan sonra, vatandaşlar sıkıntı çek
mesin. 5 Nisan kararlarının amacı buydu. 5 Nisan kararlannın amacı buydu. Daha önce, kazandı
ğımızdan fazla harcadık; pazarda hissesi olmayan kişiler, gittiler pazardan mal almaya kalkıştılar 
ve 5 Nisan istikrar tedbirlerini almak zorunluluğu doğdu, istikrar tedbirlerinin, halk arasında ve ba
sın nezdinde bir tabiri vardır; istikrar tedbirlerine "kemer sıkma tedbirleri" derler. Kemer sıkma 
tedbirleri ne demektir; toplumun bütün kesimleri, daha evvelkinden daha az harcayacak, ondan 
sonra sağlığa çıkacağız, ekonomik sağlığa çıkacağız... Anlamı budur. Şimdi, kemer sıkma döne
mindeyiz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bu dönemi rahatlıkla istismar edebilirsiniz; ama, bu kemer sık

ma dönemi gelmezse, bundan sonra, Türk toplumu, bugün ödediği faturaların yüz mislinden fazla
sını ödemek zorunda kalır. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başol, siz de madde hakkında konuşmuyorsunuz. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bu noktayı tebarüz ettirdikten sonra, şimdi, maddeye geçiyo

rum. (RP sıralarından alkışlar!) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başol, devam edin... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — İstiyorum ki, arkadaşlar, seçmene selamdan ziyade, maddeler 

üzerinde dursunlar. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Siz de, durmadınız şu dakikaya kadar. 
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HALÎL BAŞOL (Devamla) —. Yoksa, seçmen, durumunu biliyor, vatandaş, durumunu bili

yor. 
Bakınız, gerçekten, büyük bir enflasyon karşısındayız, büyük bir kemer sıkma karşısındayız; 

ama, Türk Milleti, bunun anlamını biliyor... 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Evet, cumhuriyet rekoru! 
HALİL BAŞOL (Devamla) — ...daha sonra selamete çıkacağını biliyor ve onun için bu sıkın

tılara katlanıyor. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Millet öldü, öldü!.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Nasıl olsa selamete çıkacağımızdan emin olduğumuz için, biz, 

sizin bu tenkitlerinizden gocunmuyoruz, gocunmuyoruz da, aynı şeyleri, arkadaşlarımız söyleyin
ce, ola ki, bizi dinleyen vatandaşlar "benim milletvekillerini, bu laflardan başka hiç laf bilmiyor" 
diye bizi kınamasınlar istiyorum. 

Muhterem arkradaşlar, şimdi, maddenin esasına geçiyorum. 
Efendim, modern cemiyetlerde, bugün imkânı olmayan kimseler, sonradan ödemek şartıyla, 

birtakım araçlara, gereçlere kavuşmak isterler ve bunu da tüketici kredisiyle karşılarlar. Tüketici 
kredisi, devletin teşvik ettiği bir kredi değildir; tüketici kredisi, ekonominin teşvik ettiği bir kredi
dir. Buzdolabı yoktur "buzdolabını alayım, parasını yavaş yavaş öderim, Biraz erken soğuk su iç
meye başlayayım"; otomobili yoktur "otomobil alayım, parasını sonra öderim... Bu, bir ekonomik 
oluştur; devletin teşvik ettiği bir şey değildir. 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Gazetelere reklâm verdiniz.,. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Ama, sizin, gazetelere verdiğimiz reklamın tüketici kredisi ol

madığını bilmeniz lazım. Bizim verdiğimiz reklam, üretici kredisi içindir; vatandaşı üretici yap
mak için, Halk Bankası tarafından açılan kredinin reklâmıdır, tüketici kredisi için değildir. Tüketi
ci kredisi, bankalar tarafından uygulanan bir sistem. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — O ilanlar, bazılarını zengin ediyor. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Efendim, kimlerin zengin olduğunu, kimlerin olmadığını bura

da anlatırsınız; ama, ben, şimdi, gerçekten şu madde üzerinde durmak istiyorum, izin verirseniz. 
Şimdi "bu maddeye gerek yoktur" deniliyor; bana göre gerek var. Şimdi, bu maddenin içeri

sinde, kredinin bütün şartları mevcut. "Krediyi "Ahmet alıyor, ben de alıyorum"diye, çoğu vatan
daş gider; ama, bu madde orta yerde olunca, 

"arkadaş senin senelik vereceğin faiz şu kadardır, aylık vereceğin faiz şu kadardır; eğer geci
kirsen, gecikme faizin de şu kadardır" demesini düzenlemek doğru bir harekettir. Bu, 10 uncu mad
denin birinci fıkrası. 

Kredi alan kimse borcunu vadesinden önce ödemek isteyebilir; eline para geçmiştir, faizinden 
kurtulmak ister. Çoğu kredi veren kuruluşlar "siz vadesinden önce ödeseniz de, size faiz düşümü 
yapmam" demektedirler. 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında zorunlu tutuyoruz; tüketici kredisi ve
ren bankalar, ben "arkadaş, kredimi peşin olarak ödeyeceğim" dediğim vakit, "borcumu peşin ola
rak ödeyeceğim" dediğim vakit, kaç ay önce ödüyorsam o kadar aylık faizini düşmek zorundadır. 
Bunu da hükme bağlamakta yarar vardır. 

Geliyorum üçüncü fıkraya: Üçüncü fıkra, daha enteresan bir fıkradır. Üçüncü fıkrayla, banka
ların veya kredi veren kurumların şart koştuğu maldan satın almak zorunda kalırsa, kredi alan kişi; 
yani, "filan otomobili alırsan ben sana otomobil kredisi veririm; ama, filan markayı alırsan ver
mem" derse ve o markada da, aldığı malda da bir sakatlık çıkarsa, O zaman o sakatlığın ödenme
sinde, kredi verenle kredi alan müşterek sorumluluk içerisindedir; buna zorunluluk vardır. Eğer bir 
malı teşvik ediyorsa, bir kredi kuruluşu "yalnız şu markadan alırsan ben sana kredi veririm" diyor
sa, o markanın garantörü de olmak zorundadır. Bunun için, bu madde, gerçekten, yerinde bir mad
dedir; olduğu gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahıslan adına, Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tüketicinin Korunma

sı Hakkında 619 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde, kişisel görüşlerimi Yüce 
Kurula arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu sebeple, Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Ben, sözlerime başlamadan önce, biraz önce ANAP Grubu adına konuşan değerli arkadaşım 
Cengiz Bulut'un bir sözü üzerinde kısaca durmak istiyorum. Hükümetiyle, muhalefetiyle, bu Mec
lis bizimdir. Bu Meclise kimsenin toz kondurmaması lazım. Arkadaşımın, sözlerini söylerken, 
amacını aştığını zannediyorum. Eğer, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yanlış anlamadıysam, sa
yın milletvekili arkadaşım "gâvurların zorlamasıyla bu kanun çıkarılıyor" dedi. 

Sayın Bakan, bir konuyu söylüyorum... 
BAŞKAN- Evet "basiretsiz Hükümet" de dedi; ama... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — "Basiretsiz Hükümet" diyebilir de "âciz" diyebilir de... 

Zaten, Hükümetin basireti yok, onu söyleyeyim; âciz olup olmadığını da, Yüce Kurul da görüyor 
halkımız da görüyor. Onlar ayrı konu. Hükümetler gelir geçer, mühim olan, devletin bekasıdır, dev
letin yaşamasıdır ve devletin geleceğidir, buranın geleceğidir. Ben, bunu yadırgıyorum. Sayın ar
kadaşımın "gâvurların zorlamasıyla bu kanun çıkarılıyor" anlamına gelecek sözleri söylemesini, 
gerçekten, çok yadırgadım. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Kim söyledi?.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — ANAP'tan, Cengiz Bulut söyledi; yani, bu anlama gele

cek sözler söyledi. Ben, bunu yadırgıyorum. Arkadaşım buradaysa, lütfen, bu konuyu, burada, gel
sin düzeltsin; amacını aştığı, gayesini aştığı yönünde beyanlarda bulunsun. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, hiç kimsenin tesiri altında, hele, başka milletlerin tesiri altında, benim bildiğim, kanun çı
karmaz, çıkarmaması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım -bu 10 uncu maddeyle kısmen de ilgilidir söyleyeceklerim, daha önceki 
uygulamalarla bellidir- insanlarımız, tüketici durumunda olan insanlarımız, konut kredisi almışlar
dır. Özellikle, ben, burada, Hükümete sesleniyorum; bu konu henüz çözülmemiştir. Daha dün ve
ya önceki gün, yanılmıyorsam, bir albay kendisini yaktı. Öyle bir kredi sistemi getirilmiş ki, kredi
yi alan kişi, krediyi ödüyor, aldığı evi de satıyor; ama, öyle bir garip muameleyle karşı karşıya ki, 
o borçtan, zavallı adam, bir türlü kurtulamıyor... Böyle saçmalık olmaz, arkadaşlarım. Bu konuya 
Hükümetin duyarlı davranması lazım; sıkıntı içinde olan o insanlarımıza, fayda getirmesi lazım, bu 
sorunu çözmesi lazım. 

Bunun ötesinde, yine aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum, bankalardan tüketici kredisi alan 
dünya kadar insanımız var. Bankalar, gecikme faizi olarak, temerrüt faizi olarak yüzde 750 faiz al
dılar arkadaşlarım. Düşünebiliyor musunuz sayın milletvekilleri, yüzde 750, yüzde 300 faiz... Bu, 
dünyanın neresinde görülmüştür Allah aşkına; ama, işte Hükümet burada, -biraz önce arkadaşlarım 
söyledi- âcizdir, basiretsizdir, sözünü kimseye geçiremiyor. Yüzde 300 faiz olur mu; temerrüt fa
izi olur mu; böyle şey olur mu arkadaşlarım?!. 

İşte, burada bir başıbozukluk var; bu başıbozukluğun giderilmesi lazım. Bu kanun tasarısı ha
zırlanırken, tüketici kredisini tanzim eden 10 uncu madde, biraz, anlaşılması güç bir madde. Bu hu
sus yeniden düzenlenirse, daha net hale getirilirse, insanlarımızın, tüketicilerimizin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) — ...ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde daha faydalı olur ka

nısındayım. 
Bununla birlikte, biraz önce, sayın Doğru Yol Grubu Sözcüsü "istikrar paketi uygulandıktan 

sonra, dünyanın her tarafında sıkıntı çekilir; Türkiye'de de öyle olacaktır. İstikrar tedbirleri, kemer 
sıkma paketidir, şimdi de kemer sıkma dönemindeyiz" dedi. Evet, Türkiye'de çok insan kemerini 
sıkıyor; başta memur sıkıyor, işçi sıkıyor, köylü sıkıyor; ama, bakınız Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, bu ay, yani 1995'in ocak ayında ödenmesi gereken devlet tahvili ve üç aylık bono fa
izinin geri ödemesi 130 trilyon lira. Yani, devlet, 100 lira toplayacak, bu 100 liranın 80-90 lirasını 
devlet tahviline ve Hazine bonosuna verecek... Bu, dünyanın hiçbir yerinde böyle değildir arkadaş
larım. 

Sayın Başkan, müsamahanızı istismar etmeyeceğim; ama, çok önemli bir konu... Sadece ma
aş ödemesi olarak -elimdeki rakamlara göre- 21 trilyon var, bir de, SSK emeklilerine ödenen mik
tar var -o rakamı tespit edemedim- bunların haricinde, devletin tüm gelirleri rant gelirlerine gidi
yor. Sayın Başbakan ne demişti; "biz rantçıların belini kırdık..." Rantçıların beli böyle mi kırılır?!. 
Devlet, 100 lira toplayacak, 80 lirasını rantçıya verecek, ondan sonra, Sayın Başbakanımız "rant
çıların belini kırdık" diyecek... Artık, buna kimse inanmıyor. 

Sayın Hükümet ya sayı saymasını bilmiyor ya dayak yememiştir arkadaşlarım. 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Salih Kapusuz, buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz 10 uncu maddeyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. 

Biraz önce, grupları adına konuşma yapan değerli arkadaşlarımız, meselenin üzerinde önemle 
durdular. Tabiî, bu arada, iktidar Gruplarından DYP adına konuşma yapan değerli arkadaşımıza ise 
birkaç cümle arz etmek istiyorum. 

Vurgulamak istediğim birinci konu şu: Doğru/istikrar paketleri birtakım tedbirler içindir, ke
mer sıkma paketleridir; fakat, keşke, Türkiye'de, kemer sıkma paketi olarak kalsaydı; milletin bo
ğazını sıkar duruma geldiniz; çünkü, görüyorsunuz, bugünkü iletişim vasıtalarının yayınlamış ol
duğu programlarda "kaç tane ekmek alıyorsunuz" dediğiniz bir vatandaş sadece gözyaşlarıyla ce
vap veriyor. Dikkat buyurun; yani, öyle bir boyut kazandı ki, artık kemer sıkmaktan, vazgeçtik, in
sanların boğazını sıkar noktaya geldik. İşte, bu temel politikaların, temel yanlışlıkların düzeltilme
si lazım. Yoksa, şeklî olarak birtakım hükümler koymak... Yani, beyaz bir kâğıdın üzerine, siz "si
yah" yazsanız, bu kâğıt siyah olmaz ki... Onun için, yani, güzel şeyler yazmakla birtakım güzellik
ler elde edilmiş olsa, biz, gece gündüz güzeli yazmayı virt ediniriz. 

Elbette, tüketici kredisi konusunda birkaç hususun altını çizmek lazım. Bir defa, öncelikle, tü
ketici zaten tükendi... Arkadaşlarımız, başından beri bu konuyu vurguladılar; tüketici dediğimiz ke
sim çok ciddî bir sıkıntı çekmektedir, âdeta "yok" hükmündedir. 

Kredi dediğiniz zaman da, bir güven meselesi vardır; verecek olan güvenecek "ben mal veri
yorum -veyahut da kredi veriyorum- dolayısıyla, o verdiğimi geri alabilecek miyim?" Bugün, bıra
kın fertlere güveni, hükümetlere güven kalmamıştır, maalesef, hükümetlere güven kalmamıştır... 
Onun için, sıradan bir vatandaş, herhangi bir kredi veren müesseseye veya finans kurumuna gitse 
"efendim, ben tüketiciyim, bunu almak istiyorum" dese, acaba, bu kurumlar ona kredi verir mi; 
mümkün değil. Bırakın onu, devlet bile, birtakım ziraî yatırımlar için, kredi almak isteyen vatan
daşlardan gayrimenkullerini kabul etmiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, devlet, 
karşılık olarak, kendi tapusunu kabul etmiyor. O zaman, kim, nasıl tüketiciye kredi verecek; bu ko
nunun üzerinde ısrarla durmak lazım; bir. 
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Elbette, burada konuşulan konu üretici kredisi değil, tüketici kredisi. Zaten, üretici kredisiyle 

ilgili neler yaptığınızı bu vatandaş biliyor; askerdeki evladım, geleceği zaman, nasıl olsa devlet ba
na kredi verecek diye bekledi; aslı yok, yalan çıktı; ev kadınları aynı duruma düştü... Bunu çoğalt
mak mümkün. Biz, burada, tüketici kredisini konuşuyoruz. Bu tasanmn bu maddesinin gereği var 
veyahut da yok münakaşasına gerek yok; bir kanun manzumesi içerisinde böyle bir madde buluna
bilir; ancak, bu maddenin kanunla bir bütünlük arz etmesi lazım. 

Bununla şunu arz etmek istiyorum: Evet, tüketicinin korunması lazım. Bu maddede, koruyu
cu bir hüküm bulabiliyor musunuz; ana hatlarıyla var olduğunu ben iddia etmeyeceğim. Yalnız, ta
biî, birtakım malların ayıpları ve sair konularını da gündeme getirmiş olan son fıkradaki husus doğ
rudur; gerekli; ancak, elbette, bir alıcıyla bir satıcı,'bir kredi alanla bir kredi veren arasındaki mu
ameleler... Hiç kimse, gözü kapalı "kredi dağıtılıyor, bundan kapayım" diye gitmemiştir. Onu ve
ren, zaten vermekte zorlanıyor; ikinci olarak da, kendisini garantiye almaya çok çalışıyor. 

Tabiî, bu arada, o halde, biz tüketiciyi nasıl koruruz, bu faizle ilgili kısımda... Değerli arkadaş
lar, lütfen bir bakın, Avrupa ülkelerinde faiz oranlan yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 seviyesinde, enf
lasyon da bunun 1-2-3 puan altında. Belki, böyle ülkelerde, tüketici kredisi almak isteyen vatandaş, 
gittiği zaman, almakla kârlı çıkabilir; ama, sizin memleketinizde, faiz dediğiniz takdirde, bakıyor
sunuz, dolar yükseldiği zaman aşağı çekmek için piyasaya dolar sürüyorsunuz; durduramıyorsu-
nuz, faizleri yükseltiyorsunuz... 

HACI FİLİZ (Kınkkale) — Konuşmalarınız, maddeyle mi ilgili?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Evet, maddeyle ilgili. 
...alan vatandaş faiz ödeyecek, mal aldı; ama, karşılığında, bir kuruma faiz ödüyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, bağlayın lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Dolayısıyla, kurumlar, keyfî olarak "geçmişte, sana şu faizle verdim; ama, bugün, faiz hadle

ri şuna çıkmıştır, 5 Nisan devrimi geçmiştir" diyor, mudilerini çağınp, onlarla yeni pazarlıklara gi
riyor. Eğer hakikaten, Sayın Bakanım, siz, samimî olarak tüketiciyi korumak istiyorsanız, tüketici
nin tüketmiş olduğu mallar, hizmetler içerisindeki, maliyeti yükselten faizi kaldınyor musunuz; o 
zaman, tüketiciyi gerçek manada korumuş olursunuz. Yok, zaten üretim için alınmış olan bütün 
kredilerin faizini, reklamını ve haksız vergisini, getiriyorsunuz, mal ve hizmetin içerisine koyuyor
sunuz, tüketiciye "buyur" diyorsunuz; ölümlerden ölüm beğen ... 

Demek ki, ne olmaz; sadece "tüketiciyi koruma" adı altında kanun çıkarmakla, ciddî olarak bu 
meselenin üzerine gitmiş olmazsınız. 

Sonra, tasarruf tedbirlerinden bahseden bir Hükümetin, devleti küçültme iddiasında olan bir 
Hükümetin, bakanlıklann sayısını 38'e veyahut da 138'e çıkarmaya talip olmaması lazım. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soldaki kâğıtlarla bağladınız... Teşekkür ederim. 
Efendim, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasansının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıda

ki fıkranın ilavesini arz ederiz. 
"Tüketici kredi faizlerinin; ödeme müddeti içinde, banka tüketici kredilerinin artırılması veya 

azaltılması, alınmış kredilere yansıtılmaz." 
Rauf Ertekin Nevşat Özer 

Kütahya Muğla 
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Cenap Gülpınar Kaya Erdem 

Şanlıurfa İzmir 
Gurhari Çelebican 

İstanbul 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Tüketiciler, banka veya benzeri finans kurumlarından bir mal veya hizmeti satın almak ama
cıyla, tüketici kredisi almak için başvurmaları durumunda, banka veya finansman kuruluşları ile tü
keticiler arasında yazılı bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasımn da tüketiciye 
verilmesi zorunludur. Taraflar arasında aktedilen sözleşmede öngörülen kredi şartlan sözleşme sü
resi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. 

Sözleşmede: ' 
a) Faizin hesaplandığı yıllık oran, 
b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı, 
c) Tüketici kredisi tutan, 
d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı, 
e) İstenecek teminatlar, 
f) Gecikme faizi oram, 
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukukî sonuçlan, 
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar aranır. 

İhsan Saraçlar Cemalettin Gürbüz 
Samsun Amasya 

M. Seyfi Oktay Mahmut Öztürk 
Ankara Aksaray 

Mustafa Yılmaz Güler İleri 
Malatya Tokat 

Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

Gerekçe: 
Gittikçe yaygınlaşan tüketici kredilerinin kullanımında kullanımında tüketicilerin aleyhine ve 

tek taraflı olarak bankalar veya finansman kuruluşlarınca yapılan düzenlemeler ve ayarlamalar so
nucunda tüketiciler büyük kayıplara uğramakta ve savunmasız kalmaktadır. Taraflar arasındaki bu 
dengesizliği gidermek ve tüketicileri korumak açısından bu düzenleme gerekli olmuştur. 

BAŞKAN — Son okuttuğum önerge birinciye nazaran daha aykırı olduğu için onu işleme ko
yuyorum. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Baş

kan, temel itibariyle önerge doğrudur; fakat, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
Birinci önergenin içerisinde ikinci önergedeki aynı şeyler var; geri alıyor musunuz? 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Kapsıyorsa, alıyoruz. 
BAŞKAN — Evet, kapsıyor. 
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Şimdi, maddeyi, kabul ettiğimiz önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Süreli Yayınlar 
MADDE 11. — Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde yer alan fiyat 

ve niteliğe ilişkin koşullara aykın davranılması hallerinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişi ya 
da yayın kurumuna isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son vere
bilirler. Yayıncı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade 
etmekle yükümlüdür. • • ' v •. 

Tüketicinin aboneliğe son verme isteği; yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren gün
lük 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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nevşat 
Özer; buyurun. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Ormanları da satarız!.. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Ormanları idare etmesi zordur; edemediğinizden belli. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Satışı da kolaydır, satarız. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Satabilseniz, onu da yapabilseniz, "aferin" diyeceğim, ama... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Satarız; hem, namusluca satarız... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sizden bin kere daha iyisini yaparız. 
Sayın Grup Başkanvekili sana da yakışmıyor bu... Grup Başkanvekili, oradan sataşıyor!... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sen laf attığın için... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Atmadım. Ben, Sayın Bakanla konuştum Sayın Tayan. 
Sayın Başkan, özür dilerim. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci maddesi üzerinde, Anavatan Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlı
yorum. 

"İktidarlar, yapma yeridir; iktidarlar, mazeret yeri değildir; iktidarlar, ağlama yeri değildir; ça-, 
re yeridir." Söz, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'indir. Bu itibarla, Doğru Yol Partisi 
Grubu sözcüsü ve Sayın Bakanıma, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu güzel vecizesini ithaf ediyo
rum. 

O itibarla, üç yıl içerisinde dört defa ekonomik paket sunacaksınız, her sunduğunuz ekonomik 
paket altı ayda ömrünü yitirecek; bu üç yıl içerisinde dört defa vergi paketini getirecek ve verginin 
fiskal özelliğini ortadan kaldıracaksınız ve bu üç yıl içerisinde verginin caydırıcı özelliğini kaybe
deceksiniz, ondan sonra, "Bizden önceki iktidarlar size fazla harcama yetkisi vermişler; siz, kazan
madan harcama imkânına sahip olmuşsunuz" diyeceksiniz!.. Değerli arkadaşlar, buna kargalar gü
ler. 

Bizim bıraktığımız Türkiye'de... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — İktidarınızı da anlatın, sizin iktidarınız döneminde neler oldu? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — ...dolar 4 960 Türk Lirasıs idi; ama, kadere bakınız ki, üç yıl 

içerisinde, doların geldiği nokta 40 bin Türk Lirasıdır... 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Neredeyse on misli... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Yine bu üç yıllık zaman içerisinde, yıllık yüzde 400, üç aylık 

yüzde 50 net gelirli bonolar ortaya koyacaksınız; ülkemizin çok önemli tasarrufları olan dolarları
nı, bir mahallî seçim pahasına paramparça edip, ezip geçeceksiniz ve ondan sonra "bize bu mirası 
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siz bıraktınız, harcama yetkisi bize vermediniz" gibi ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya hiç mi hiç 
hakkinizin olmadığını peşinen ifade ediyorum. Üstüne üstlük biz bıraktığımızda, Türkiye'de 79 
trilyon iç borç vardı. 

HACI FÎLtZ (Kırakkale) - KİT'lerin halinden belli!.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Bugün itibariyle, yıl sonu itibariyle, ülkemizin geldiği iç borç 

stoku, 790 trilyon liradır; tam bire ondur. Benim bıraktığım Türkiye'de her yıl ortalama kalkınma 
hızı, büyüme hızı yüzde 5.1... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - 1991'de?.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - 1991'de artı 0.5. 
Kadere bakınız ki, üç yıldan beri iktidar olan bu Koalisyon Hükümetleri, 1993 yılında tarım

da eksi 2.2 gerileme, üçüncü yılında, tüm sektörlerde, Türkiye'yi eksi yüzde 6 daralan, büzülen, kü
çülen ve gerileyen Türkiye haline getirdiniz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Gene 10... Gene10... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Siz, bu göstergelerden herhangi birisinde, bir milimcik iyilik, 

güzelleştirme ve geliştirme sağlasaydınız, şahsen ben, mutlaka, yiğidi öldürür hakkını eda ederdim. 
O itibarla, siz, üç yıldan beri Türkiye'yi tanınmaz hale getireceksiniz, hiçbir ekonomik göstergesi
ni ıslah edebilecek noktada bırakmayacaksınız, sonra, diyeceksiniz ki "kazanma hakkı olmayan^ 
harcama hakkı olmayanlar, lüzumundan fazla harcadılar" deyip, kamuoyunu yanıltma gayreti için
de olacaksınız... Maalesef, sizin adınıza, ülkem adına ve insanım adına teessürüm ve üzüntüm çok 
büyüktür. 

Sayın Başkan, kısaca, madde hakkında da bilgi arz ettikten sonra... 
BAŞKAN•— Süreli yayınlar... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Hayhay... 
Süreli yayımlar konusunda da, maddemiz önemli bir disiplin getirmiş. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - İyi bir maddedir o... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Okuma yönünden özürlü olan ülkemizde, bu maddelerin ge

tirilmesiyle, inşallah, ülkemiz, okuma yönünden sıkıntılara düşmez inancını taşımaktayım; ancak, 
yine de, bu yönde bir disiplin getirilmiştir. Abonelerin -süreli ve sürekli abonelerin- yayınında söz
leşmeden doğan nakısalann, eksiklerin doğması halinde, yayına abone olan kişilere yayından uzak
laşma, ayrılma, tazminat ve verdiği ücretleri geri ödeme gibi önemli yenilikler getirmektedir. O iti
barla, bunu kısaca, size arz edeceğim; ancak, bundan mütevellit, okuma kusurunun doğmamasını 
da arz ettiğimi ifade etmek istiyorum. 

"Süreli yayınlarda, abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde yer alan fiyat ve niteliğe uy
mayan şartlarda davranmaları halinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişi ya da yayın kurumu
na yazılı istekte bulunulması halinde, aboneliklerine tek taraflı son verebilirler. Yayıncı, abone üc
retinin arta kalan miktarını kesinti yapmadan 15 gün içinde iade" yükümlülüğünü getiriyor madde
de. Ayrıca "Tüketicinin aboneliğe son verme isteği; satıcıya ulaştığı tarihten itibaren, günlük ya
yınlarda 15 gün içerisinde, haftalık yayınlarda 1 ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer. Da
ha uzun yayınlarda ise, bir sonraki yayınlarda yürürlüğe girer" hükmünü getirmektedir. Dolayısıy
la, bu, her ne kadar, abone ile yayınevi arasındaki ilişkiyi düzenliyor ise de, inşallah, ülkemizin 
okuma arzusunu daha da canlandırır. Canlandırmayacağı yönünde önemli endişelerim vardır diye 
arz ediyorum. 

Sayın Başkanım, dün, sizlerden, gündem dışı konuşmak üzere söz istedim; ancak, sizin de iz
ninizle, önemli gördüğüm bir konuyu, Büyük Meclisimizin huzuruna ve kamuoyuna arz etmeyi bir 
vazife telakki ediyorum; izninizi almak istiyorum öncelikle. 

BAŞKAN- Tabiî, bu kanunla ilgiliyse, buyurun. 
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NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Başkanım, kanunla alakalı olması, biraz daha endişemi 

taşımaktadır. Dolaylı olarak endişesi vardır. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) — Her insan bir tüketici olduğuna göre, mutlaka ilgilidir. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Evet. 
Dün, şahsıma ve Anavatan Grubuna gelen bir grup, orman kooperatiflerini kalkındırma baş

kanları -Bolu'dan, Kastamonu'dan, Sinop'tan, Zonguldak'tan gelen arkadaşlarımız- İktidara ve il
gili bakanlara gittiklerini ve çarnaçar kaldıklarını ifade ettiler. Bütün evraklar yammdadır; arkadaş
lara gösterebilirim. Dolayısıyla, 1993 yılının onikinci ayında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
yapılan değişiklikle, götürü işlerde vergilendirme metodunun getirildiğini, dolayısıyla, orman köy
lüsünün, orman işçisinin ve orman kooperatiflerinin zaafa uğratıldığını bu kanunla ve zor duruma 
düşürüldüklerini ifade ettiler. Kanunu tetkik ettiğimde, müracaatları tetkik ettiğimde, 1994 yılı içe
risinde, kooperatifler, ilgili defterdarlıklara müracaat etmiş olmalarına rağmen, kooperatiflere za
manında cevap verilememiş ve maalesef, kooperatiflerin istihkaklarından, üretim yaptığı istihkak
larından, yüzde 10 seviyesinde, kimilerinde kesilmiş, kimilerinde kesilmek üzere olan bir işlem ol
duğunu tespit ettim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayalım. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Dolayısıyla, burada, orman işçiliğinin, orman üretim faaliyet

lerinin vahidi fiyatla yapıldığını, vahidi fiyat işleminin, bir götürü sistem olmadığını; vahidi fiyat 
olayının, bir istisna akit olduğunu, hukukta istisna akit olan bu kabil olayların götürü gibi değerlen
dirilmemesi lazım geldiğini Büyük Meclise arz ediyorum. Ancak, Maliye Bakanlığımızın ve Or
man Bakanlığımızın, orman kooperatiflerimizin ve orman işçilerimizin, üretim faaliyetlerini yapan 
tüm işçilerimizin, bu konuda, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle zaafa uğratıldıklarını, 
dolayısıyla, yüzde 10 istihkaklarının kesintiye uğradığım huzurlarınızda ifade ediyorum. Ancak, 
bizim bıraktığımız Türkiye'de, vahidi fiyatla çalışan tüm orman köylülerimiz, tüm orman işçileri
miz, üretim faaliyetlerinde aldıkları istihkaklardan sadece Damga Vergisi... 

BAŞKAN — "Bizim bıraktığımız"a geçmeyin de, tüketiciyle ilgili olsun... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Tüketiciyle alakalı olarak; tabiî, Sayın Başkanım, 
Üretim yapan bu vatandaşlarımızın, sadece damga resmi ödediklerini ve bütün vergilerden is

tisna olduklarını huzurlarınızda ifade ediyorum. Bu yüzde 10 verginin, Gelir Vergisinin, stopajın 
konmuş olmasının, orman köylümüz adına, orman işçimiz adına ve kooperatiflerimiz adına büyük 
bir noksanlık olduğunu ifade ediyorum. Hükümetimizce, ilgili bakanlarca bu konunun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — ...düzeltilmesini bekliyor, Sayın Başkanın, bana gösterdiği bu 

imkândan dolayı kendisine çok teşekkür ediyor, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Hayır, imkân göstermedim; ama, siz dakikanızın yarısını oraya ayırdınız; ne ya

payım. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Başol; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ön

ce, benim konuşmamdan sonra kürsüye gelen değerli milletvekili arkadaşlarım, benim sözlerime 
temas ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Meselelerimizi, bu minval üzerine götürdüğümüz 
takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin problemlerine daha kısa zamanda çözüm bul
ma imkânına kavuşacaktır. 

Grup adına konuşanların 10 dakika burada söz hakkı var. Kendi adlarına konuşan arkadaşları
mızın 5 dakika söz hakkı var. Muhakkak zaman geçirmek amacıyla değil de, meşelerimize çare 
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bulmak amacıyla konuştuğumuz zaman, meselelerimize daha kısa zamanda çözüm bulacağımızı ' 
ümit ediyorum. Kamuoyunda, Türkiye'nin meselelerine çözüm bulamayan bir Meclis imajını, kısa 
zamanda sileceğimizi de ümit ediyorum. Silmemizin de gereğini gönülden hissediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Özer, benim konuşmalarıma temasla "Biz, vatandaşı kötü durum
da bırakmadık. Bizim bıraktığımız borç çok küçüktü. Halbuki, bu işi, siz, beceriksizlikten dolayı 
bu hale getirdiniz" dediler. Sayın Nevşat Özer'e bir belgeyi tavsiye edeceğim. Her sene, Maliye 
Bakanlığı tarafından neşredilen bir belge vardır; adı, bütçe gerekçesidir. Bütçe gerekçelerini ince
lediğiniz zaman, orada "vergi yükü" diye bir tablo vardır. Bu tablo, 1968'den 1993'e kadar Türk 
insanının vergi yükünü oransal olarak belirlemiştir. Onu incelediğimiz zaman, şu tabloyla karşı 
karşıya geliyoruz: 1968 yılında, Türk insanının vergi yükü yüzde 14,1; 1978 yılında (on sene son
ra) Türk insanının vergi yükü; yani, alınan vergilerin gayri safî millî hâsılaya oranı 19,1'e çıkmış, 
5 puan artmış. Bir on sene daha geri gidiyorsunuz, 1988, Türk ihsanının vergi yükü yüzde 13. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Hayır, efendim; yüzde 25. Size ispatım yaparım. Ezbere konuş
mayın!.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Yüzde 13. O belgeye, sizin zamanınızda neşredilen 1991 bel
gesine bakınız, yüzde 13. 

Niçin; sebebi basit. 30 civarında gelir, vergi dışı bırakılmış. Grup olarak istisna hadlerine so
kulmuş ve bunları, büyük şirketler özellikle kullanmışlar, yüzde 40 oranındaki vergilerini yüzde 
10'a kadar düşürebilmişler. Tabiî, Hazine boşalmış; boşalınca, İstanbul Köprüsünün bir sene son
ra getireceği geliri bu seneden devlet satın almış, sizin idarenizdeki devlet.,. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yeni köprü yaptık. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — ...ondan sonra, Keban Barajının gelirleri satılmış... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Baraj yaptık onunla, baraj... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — ... ve yüzde 30 enflasyonla aldığınız devleti, yüzde 60'lara 

70'lere çıkardığınız zaman, özel sektör yatırım kredisi kullanamaz hale gelmiş, bankalardan borç
ları da siz almışsınız. Ondan sonra işin içerisinden çıkılamayacak hale geldiği zaman, "gelin seçi
me gidelim, biz demokratik insanız" demişsiniz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Yüzde 150'ye kim çıkardı enflasyonu? 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Sizin demokrasiye inandığınızdan dolayı seçime gittiğinize ben 

nasıl inanacağım. Ben, diyar diyar gezdim, ihtilal idaresinin getirdiği yasakları orta yerden kaldır
mak için, siyâsî yasakları orta yerden kaldırmak için, siz de diyar diyar gezdiniz bu yasakların de
vamı için... (DYP sıralarından alkışlar) Sizin demokratik olduğunuza nereden inanacağım?!. Siz, 
seçime, korkudan kaçtınız... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Vatandaş •istiyor. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Testiyi çatlatan sizdiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) ^ Siz niye kaçıyorsunuz? 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, meselelerimizi bu rakamsal ölçülerde 

birbirimize anlattığımız, zaman, millet, bizi, bugünkünden daha iyi anlayacaktır. Yoksa, fakir fuka
ralık edebiyatı yapmak kolaydır, "kimsenin cebinde para yok" demek kolaydır... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Yok... Yok... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Yok... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Filan yerde "ben ekmek alamıyorum" diye ağlayan bir kişiyi 

genelleyerek, Türkiye'nin insanını ekmek alamayacak durumda göstermek kolaydır... 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Yalan mı?!.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) —. ...ama, tedbir almak kolay değildir; bir kere bozulmuş bir eko

nominin tedbirini almak kolay değildir. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Yapamıyorsanız gidersiniz. 
HALÎL BAŞOL (Devamla) — Tedbiri alacağım yerde, bu sıkıntıları bir başka partiye devret

mek için seçime gitmek de kolaydır; ama, bu tedbirleri almak kolay değildir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Devralmak istiyoruz. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Şimdi, Ticaret Bakanlığı -kendilerine teşekkür ediyorum- çok 

güzel bir tasarıyla geldi. Bu tasarının karşısında "efendim, tüketiciyi korumanın ne anlamı var; çün
kü, Türkiye'de tüketici yok" demek, "Türkiye'de insan yok" demekle eşdeğerdir. İnsan, her zaman 
tüketecektir. Millî hâsılamız meydanda. Millî hâsıla yüzde 4 küçüldü geçen sene; ama, 1991'de 
yüzde 0.5' idi. 1992'de yüzde 5,9 millî hâsıla artışı oldu. 1993'te yüzde 7 millî hasıla artışı oldu ve 
bu sene yüzde 4 küçüldü. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hepsi borca gitti. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Demek ki, geldiğimiz zaman biz büyütmüşüz bu ekonomiyi; 

ondan sonra küçülmüş. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sihirli değnek var ya!.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Onun için, bu gibi lafları, uygun mevzilerde yaparsak hem -bi

raz evvel dediğim gibi- Millet Meclisinin itibarını daha iyi koruruz hem de meselelere daha iyi par
mak basarız. 

Şu görüştüğümüz 11 inci madde, Türk insanının okumasıyla ilgili ve Türk insanını birtakım 
neşriyat gruplarına karşı korumakla ilgili bir maddedir; yerinde bir maddedir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bir gazete bile alamıyor vatandaş... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Kullanmayı nasip etmesin. Bütün neşriyat organlarımıza güve

niyoruz; ama, içinden birkaç tane güvenilmeyen çıkabilir. Biz, genelleme yapan insanlardan deği
liz; ama, lütfen, siz de genelleme yapmayın. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; zamanım bir hayli ilerlemiş. Ben, zaman almamak 
için... Bizim Grubumuz, özellikle, kanunları süratle çıkarmak için konuşma yapmıyor; ama, görü
yorum ki, bu, suiistimal ediliyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hayır efendim... Hayır efendim. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Biz konuşma yapmıyoruz diye, doğru, yanlış birtakım mesele

ler, buradan, maddeyle ilgili olmayan, görüşülmekte olan tasarıyla ilgili olmayan birtakım mesele
ler dile getiriliyor. Bunlar tenkit konusu yapıldığı için alınmıyoruz; ama, biz, bir an evvel, birtakım 
gerekli kanunları çıkarmak zorundayız. İçtüzüğümüz fevkalade sıkıntılı. İnşallah, bu Meclis İçtü
züğü değiştirir. O konuda teklif de hazırladık. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Konuşmadan mı çıkaracaksınız bu kanunları. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — İçtüzüğü değiştiririz de, sadece iktidarın ayağına taş koymak 

için, tekerine taş koymak için birtakım engelleme hükümlerini kaldırırız ve bu kürsüden çok daha 
güzel münakaşalar, münazaralar yaparız memleket adına, memleket menfaatına. 

Hepinizi, bu duygularla, saygıyla selamlıyorum Doğru Yol Partisi Grubu adına. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, zabıtlara yanlış geçmemesi itibariyle söz istirham 

ediyorum. Yerimden ifade edeceğim. , 
BAŞKAN — Efendim, buyurun; ama, usul değil; yani, herkes birbirinin zaptını düzeltirse... 
Buyurun. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Malumu âliniz, vergi, kazanırken; vergi, harcarken, vergi, ser

vetten alınır. Ülkemizde, kazanırken vergi alma devrimi 1950'lerde; harcarken vergi alma devrimi 
1985'lerde KDV'yle gerçekleşti. Servetten alınan vergi de hepinizce malûm. 
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BAŞKAN — Ama, konuşma oluyor; Lütfen... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — O itibarla, ülkemizde alınan vergi yüzde 14' lerde iken, gayri 

safî millî hâsıladaki payı yüzde 14'lerde iken.. 
BAŞKAN — Sayın Özer, bu, başlıbaşına bir konuşma oluyor, nasıl mücadele edeyim; bir ke

lime değil, iki kelime değil.., 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bir kelime kaldı efendim, lütfen... 
BAŞKAN - Lütfen, lütfen... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — ...bugün itibariyle yüzde 24, yüzde 25'ler seviyesindedir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Grup adına, Sayın Feyzi Inceöz. 
Buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; görüşülmekte olan kanun tasarının 11 inci maddesi hakkında Grubumuzun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; sözlerime başlamadan önce, saygılarımı sunuyorum. 

Tabiî, genel politikalar konuşması içerisinde ne kadar konuşulsa azdır. Ben, tenkit edilen min
val üzere, şu anda görüşülmekte olan madde üzerine görüşlerimizi kısaca arz ettikten sonra, yine, 
bazı konuşmalara da cevap mahiyetinde görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Önümüze getirilen kanun tasarısı, elbette, takdire şayan bir tasarıdır ve tüketicinin korunması 
konusu karşısında olmak da zaten düşünülemez. 

Efendim, Avrupa'yı takip konusunda nedense, hep böyle, geç kalınır. Bakın, Avrupa Bakan
lar Konseyince 1975 yılında bir program kabul ediliyor tüketicinin korunması konusunda; tüketi
ciye şu haklar veriliyor: Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, ekonomik çıkarlarının korunması 
hakkı, tazmin edilme hakkı, bilgilendirme ve eğitim hakkı ve nihayet, temsil edilme hakkı. Sonra, 
8 inci maddeye -tabiî sonra çıkaracak şekilde- 1986 yılında yeniden toplanan Konsey, bunlara ila
veten, sağlıklı çevreye sahip olma hakkını, eğitilme hakkını ve mal ve hizmetlerin serbestçe seçil
me hakkını da ilave ediyor. 

Değerli arkadaşlar, şu anda görüşülmekte olan maddede, gerçekten, yine halkımızın mağdur 
edildiği bir konunun düzeltilmesi esas kabul edilmiş. Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, bir za
man geçtikten sonra, yayın kuruluşları -suiniyetleri de dahil olmak üzere veya şu anda hepsini top
tan suçlamak da mümkün değil- yine Hükümetin uygulamış olduğu istikrarsız paketlerden dolayı, 
kâğıtlara gelen zamlar ve maliyetlerin aşın yükselmesi nedeniyle, bu işin altından kalkamayıp ya
yınlarına son verme durumunda kalıyordu ve abone olan bir şahıs da, belli bir süre sonra, yayınlar 
kesildikten sonra mağdur olabiliyordu. Bunu hisseden tüketici de, bu duruma müdahale edip, para
sını istese, alamayabiliyordu. 

îşte bu maddeyle, özetle, bizim anladığımız şekliyle, bunun düzenlenmesi esası getiriliyor. 
Gerçekten çok güzel bir esas. Süreleriyle, günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 1 ay, ay
lık yayınlarda 3 ay gibi, gerçekten makul zamanlar da konmuş; bunlar da güzel. 

Bu konuda, yine, Parti olarak, görüşümüz, elbette, bu maddenin geçmesine de destekçi olaca
ğız, diğer maddelerde olduğu gibi. 

Efendim, diğer arkadaşlar hep temas ettiler; ben de şu konuyu vurgulamadan geçemeyeceğim: 
Değerli arkadaşlar, aslında "tüketici" kelimesini şu günlerde değiştirmek lazım geldiği kana

atindeyim. "Tüketici" yerine, aslında, şu anda milletimiz "tükenici" duruma getirilmiş... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Öyle konuşuyorsun ki!.. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Evet, ben görüşlerimi arz ediyorum arkadaşım. 
Bu konuda, tükenici olduğunu işte meydanlarda görüyoruz. İşçisinden köylüsüne; en alt dere

cedeki memurundan profesörüne kadar yürümek zorunda bırakılan, böylesine bir konumda ve de 
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bir memur bayanın, bu memur yürüyüşünde bir ifadesi... Tabiî, bu, sadece bir örnektir; ama, cali
bi dikkat bir durum olduğu için, özellikle, milletimizin önem verdiği bazı değerlerin de gündeme 
geldiği bir konuda, öylesine içler acısı bir ifadede bulundu ki; artık, bunu Hükümet yetkililerinin 
ve değerli arkadaşlarım olarak, -elbette onlar da bu konularda üzülüyorlar, onlar da düzeltilmesini 
istiyorlar- bu tabirlerimizi de mazur görsünler diye bunu ifade ediyorum. Bakın, o memure hanım, 
bir polis memuruyla karşılıklı konuşmasında şunları söylüyor: "Ben, iki çocuğuma götürecek ek
meği bulamıyorum. Aldığım 3,5 milyon liralık bu maaşla, ben, kiramı mı vereceğim, dolmuş para
sı mı vereceğim, yakıt parası mı vereceğim ve geçinmem için, yahut da, yaşamam için yiyecek mi 
alacağım" diye soruyor. 

Tabiî, rakamlar ortada, bunları tek tek saymaya gerek yok. Daha önceki bir.konuşmamda da 
ifade ettiğim gibi, dört kişilik bir ailenin, Hak-Iş Konfederasyonunun tespit ettiği mutfak masrafla
rının, en asgarî düzeyde 8 milyon lira olduğu ifade edilmişti. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, insanca yaşaması için, böylesi rakamların olduğu bir ortamda, 
böylesi maaşlara mahkûm edilen veya bu asgarî düzeyde maaşları da alamayan insanlar nasıl tüke
tecekler sorusunu sormak lazım gelir. Elbette, tüketicinin korunması gereklidir; ama, onları, önce, 
tüketici vaziyete getirmek lazım; yani, tüketici vasfına büründürmek lazım. îşte, biraz önce de de
diğim gibi, bunlar tüketici değil, tükenici durumda. 

Enflasyonu getirmişsiniz yüzde 150'lere ve öylesine bir noktaya getirmişsiniz ki, şu anda tü
keticiyi koruyorum diye güya; memleketteki insanlarımız da, işte, biz korunuyoruz mantalitesi ve
ya rahatlığı içerisine sevk edilmek istendiği bir ortamda, bu insanlarımızın da korunmadığını bil
mek lazım. Yani, Hükümet, bu insanın, önce, cebindeki parasım, daha harcamadan tüketiyor, daha 
harcamadan,.. Nasıl tüketiyor; işte, biraz önce söyledim; akşamdan 100 bin lirası olan bir kişi, sa
bah kalktığı zaman, cebindeki 2-3 bin lirası -şu andaki enflasyon oranını bunlara vurduğumuz za
man- Hükümet tarafından tüketiliyor. Tüketilen, işte, milletimizdir ve tüketen de Hükümettir; bu
na dikkat çekmek lazım. Önce Hükümet, milletini tüketmeme yolunu öğrenmeli ve onun tedbirle
rini almalı; yoksa, vatandaş, vatandaşı tüketmemek için gerekli hassasiyeti gösterir değerli arkadaş
larım. 

Bir söz sarf edildi, "kemer sıkma" sözü... Biz, bu sözü 1983'lerden itibaren duyar oldukve o 
zamanlar, çok iyi hatırlıyorum... 

BAŞKAN- Sayın tnceöz, 2 dakikanız var ve bu süreli aboneye gelmediniz daha. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Abone konusunda görüşlerimizi arz ettim ve yine ge

liyorum, o konudaki görüşlerimi de kapanış kısmında söyleyeceğim efendim. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Son saniyede söyleyecek. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Evet.. 
Efendim, 1983'ten itibaren, kemer sıkma politikası güdülmesi konusundaki sözleri çok duy

duk ve memleket de, milletimiz de bu fedakârlığı yaptı; ama, sıkacak delik kalmadı. Şu anda da, 
yine aynısını yapıyoruz diye, millet, tekrar bir aldatmaca içerisinde. Milletin bu Hükümet tarafın
dan üç sene kemeri sıkıldı, bu sene sıkılmadı ki... Şimdiye kadar, bir rahatlık dönemi olmadı; hep 
sıktı sıktı sıktı; ama, artık, öylesine bir noktaya geldi ki, bel kemiğine dayandı kemerin delikleri. 
İşte, böylesine bir durumda, yine bir ümiüe... Bazı arkadaşlarımız bunu ifade ettiler, onun için söy
lüyorum ve bunlara cevap vermek zorundayız da. Şu anda, belli konularda, elbette, hepimiz aynı 
şeyleri düşünebiliriz; ama, şu konuda da, rahatlıkla, ben bu kemer sıkma politikasını, fedakârlıkla
rı yaptıktan sonra rahatlayacağım imajı var mı, yok mu millette; bunu da beraberce tartışmak la
zım. Sorun, araştırın; milletimizin rahatlayacağı imajı yok. Mesleğim doktorluk; bir hastaya, ilaç
ları vermişsiniz, düzelmiyor, zayıflamış; ama, gittikçe zayıflayan, ağrıları daha şiddetli artan has
taya "iyileşeceksin, iyileşeceksiniz" demenin mantığıyla... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Ama "öleceksiniz" diyerek hastayı öldürmek de var; yani, vaktinden evvel... 
Buyurun. ' ( 

AHMET FEYZİ ÎNCEÖZ (Devamla) — Tabiî, bu mantaliteyle hastaya moral veriyorum der
ken, hasta gitmesin inşallah. Biz, bunu ifade etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ,ben, bu konuda, yani süreli yayınlara abone olanlar konusunda Hü
kümet tasarısında getirilmiş olan hükmü tasvip ettiğimi söylemiştim. Bu konuda ve bundan sonra
ki maddelerde de, gerçekten, desteklerimiz sürecektir; ama, ben şunu ifade etmeye çalıştım: Tüke
tici kayramını çok iyi kavrayalım. 

Son olarak, lütfen, milleti tüketmekten vazgeçin diyorum. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Seyfı Şahin, sizin de mesleğiniz doktorluk; Allahaşkına gelin de, bir mo

ral verin bu millete!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Millete moral öyle verilmez ki; moral vermenin yolu var yo

lu!.. ... 
SEYFl ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Değerli Başkanımıza, ger

çekten "konuya tekrar dön" çağrısı için teşekkür ediyorum ve sadece süreli yayınlarla ilgili konu
şacağımı beyan ediyorum. 

Süreli yayınlar, toplumu bilgilendirmek için yapılır. Bunlar, gazete, dergi, işitsel ve görsel ya
yınlardır. Bunları da üçe ayırmak uygun olur: Faydalı bilgiler, faydasız bilgiler ve zararlı bilgiler
le mücehhez süreli yayınlardır. 

Faydasız bilgileri ihtiva eden süreli yayınlar, toplumu boşu boşuna meşgul eden yayınlardır; 
zamanını yer, parasını yer ve israf eder. 

Zararlı yayınlar, toplumda, fitne ve fesada, fuhuşa, ahlaksızlığa, toplumun yuvasını bozmaya, 
milletleri birbirine düşürmeye yönelik yayınlardır. Özellikle, son zamanlarda, bölücülükle ilgili ya
yınlar, bu zararlı yayınların daniskasıdır; ağababasıdır. Türk Milletinin gündeminde, açlık, sefalet 
varken, herkes karnını doyuramazken, sokaktaki insan, aş, iş isterken, başımızda, bir kimlik mese
lesi, bir demokratik çözüm meselesi, bir PKK meselesidir, gidiyor. İşte, bunu yapan yayınlar, bu 
konuyla ilgili süreli yayınlar, zararlı yayınlardır. Bu, bir misalidir; daha birçok yayınlar vardır. 

Üçüncü cinsi de faydalı yayınlardır. Faydalı yayınlar, insanlara, dünyada ve ahrette fayda ge
tirir; özellikle, insanları mutluluğa götürür, huzura kavuşturur, insanları daha çok birbirine karşı 
sevdirir, saydırır; ama, faydalı bilgileri ihtiva eden, özellikle, Türkiye'yi bilgi toplumu haline geti
rebilecek, faydalı süreli yayınlar konusunda çok şikâyetimiz var. 

Bunun iki ana kaynağı var. Birincisi, süreli yayınlan iyi niyetlerle çıkaran kurum ve kuruluş
ların ekonomik problemleri. Yani, tıp mesleğinde, mesela kulak-burun-boğazda, bilimsel bir yayı
nı, süreli olarak devam ettirebilmenin, sadece bir dernek tarafından veya dernekler grubu tarafın
dan çıkarılması mümkün değildir. İkincisi de, abonenin bu konudaki ihmali veya ekonomik yön
den yetersizliğidir; organizasyon bozukluğudur. 

İşte, Türkiye'de, Türk toplumunu bilgi toplumu haline getirebilmenin en güzel yolu, devletin, 
özellikle, faydalı süreli yayınları devamlı desteklemesi; dolayısıyla, bilgi kazanmak isteyen tüke
ticiyi de korumasıdır. 

Özellikle, bu konuda, mesleğim icabı, tıp mensuplarının -doktor olduktan sonra ve uzmanlık 
sonrasında- tekrar eğitimi için, Sağlık Bakanlığının, daimî, belli bir bilimsel kurul tarafından, süre
li olarak, dünyada yeni gelişmeleri yayımlaması ve bütün hekimleri tek tek izleyerek, bu yayınları 
takip etmelerini sağlaması lazımdır. Bu, bütün diğer meslek grupları için de doğrudur. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Bu Hükümet bunu sağlıyor mu Doktor Bey? 
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SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Evet... Bu Hükümet yapabiliyor mu?.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sıkıştı... x 

SEYFİ ŞAHİN( Devamla) — Daha, şimdiye kadar, hükümetler bunu yapamadılar. İnşallah, 
MHP gelince yapacak, o konuda müsterih olunuz. 

Değerli milletvekilleri, bu süreli yayınların başka bir yönü daha var; o da, süreli yayınların 
üzerinden geçinen açıkgözlerin, basını, özellikle, propaganda yönünden, insanlann güzel duygula
rım istismar ederek, önceden abone parası toplayarak yayınlan yarıda kesmeleri veya o yayını yap-
mamalan yoluyla yapılan sahtekârlıktır. Bu, özellikle, dürüst yönde giden basın mensuplarını ve 
süreli yayın mensuplannı çok yıpratmakta; onlann samimî duygularını istismar ederek, tüketici ile, 
abone ile yayıncı arasındaki güveni sarsmaktadır. Bu bakımdan, Hükümetin getirdiği, tüketiciyi 
korumayı hedefleyen tasannm 11 inci maddesi çok güzeldir; fakat, yetersizdir. Bu konuda cezaî 
müeyyidelerin de uygulanmasında veTürk Ceza Kanununda bu konuda caydmcı yeni tedbirlerin 
alınmasında yarar olduğu kanaatindeyim. 

Bilgi toplumu meydana gelmesinde, özellikle gazeteleri satın almada ve dergilere abone olma
da abonmanların maddî yönden darlığıdır. Türk ekonomisi çok büyük bir açmaza gitmektedir, dış 
borcu çok fazladır, döviz fiyatları gittikçe artmaktadır. Özellikle bilimsel yönden veya dünyayı, ak-
tüalite olarak veya politik olarak bilgilenmek isteyen insanlann dış abonelerinin de, Türkiye'ye, bu 
yönden girişi ve özellikle üniversitelerin süreli yayınlara abone olmasında büyük zorluklar vardır. 
Bu bakımdan, hem YÖK'ün ve diğer Türk üniversitelerinin dış ülkelerle ilgili süreli yayınlarında 
da, üniversitelerin ve bu konuya abone olacak bilimsel şahsiyetlerin korunması konusunda da çe
şitli tedbirlerin getirilmesi iyi olacaktı; fakat, biz de, Türk bütçesinin ne halde olduğunu bildiğimiz 
için, bu konuda daha fazla bir şey söylemekte de hicap duyuyoruz. Bu yüzden, değerli vatandaşla
rımızın, değerli milletvekillerinin, gelecek günler için, inşallah Türk ekonomisi düze çıktığı zaman, 
daha güçlü, bilimsel ve süreli yayınlar yönüyle de tam olgunluğa erişmiş faydalı bilgilerle müceh
hez toplum haline gelmesini diler; saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bayrak, siz mi, Kapusuz mu? 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Ben konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu

muz 619 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunuyo
rum. 

Bildiğiniz gibi, bu madde, süreli yayınlar hakkında bir maddedir* Maddede, süreli yayınlara 
abone olan tüketiciler; abonelik sözleşmesinde yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı dav-
ranılması hallerinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da yayın kurumuna isteklerini ya
zılı olarak bildirir, nihayetinde de vazgeçebilir denmektedir. Hakikaten, bu yayınlara abone olan tü
keticiler için fevkalade önemli bir maddedir. Zaten, bu tasarının görüşülmesinde, Sanayi Komisyo
nu üyesi olarak, orada, çıkarken de, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık ve bütün 
maddelerde de, Refah Partisi Grubu olarak, bunun çıkması için gayret sarf edeceğiz.. 

Burada, bir konuyu dile getirmek istiyorum. Biraz önce, yine 11 inci madde hakkında, Anava
tan Partisinden Sayın Nevşat Özer Bey konuşma yaptı. Bu konuşmayı yaparken, "biz, 1 doları 5 
bin liradan bu Hükümete teslim ettik; ama, Hükümet, 40 bin liraya çıkardı" diye ifade etti. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - 4 400 lira. 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) - 4 400 lira olabilir... 4 980 liraydı... Ama, 1983 yılında do

ları 285 liradan teslim aldılar, yedi sene içerisinde, 4 900 liraya çıkarmışlar, 4 800 küsur liraya çı
karmışlar; 17 kat artırmışlar; ama, bakıyoruz, üç sene içerisinde, DYP-SHP Hükümeti de, 5 bin li
radan 40 bin liraya çıkararak 8 kat artırmış. Yani, buraya çıkıp da "biz, doları 5 bin liraya teslim 
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ettik de siz 40 bin liraya çıkardınız" demenin ne âlemi var?! Ben, burada DYP'nin sözcülüğünü ya
pıyor değilim; burada, tüketicinin önemli meseleleri var. 

Yine, ayrıca bakıyoruz, "biz, dış boru 46 milyar dolardan teslim ettik, 86 milyar dolara çıkar
dılar" diyor. Burada, bakıyoruz Anavatan Partisi, 1983 yılında, doları... 

BAŞKAN - Dış borcu... 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Dış borçlan 13 milyar dolardan aldılar, 46 milyar dolardan 

teslim ettiler. Yani, burada, DYP-SHP İktidarı ile Anavatan iktidarı arasında, ekonomik görüşler
de zerre kadar fark yok. Anavatan Partisi "biz, doları 285 liradan aldık; 1991 'de seçime gidildiğin
de dolan 280 liraya düşürdük, Türk parasının kıymetini koruduk" deseydi, işte, tüketici olan mil
letimiz, Anavatan Partisini tüketmez, başına taç ederdi; ama, 285 liraya aldığı dolan 5 bin liraya çı
karmıştır ve seçim neticesinde de, gördüğümüz gibi, bu, Anavatan Partisini tüketmiştir. 

Neticeye bakıyoruz, şimdi, Doğru Yol-SHP Hükümeti de aynı şekilde. 5 bin liraya aldığı do
lan 40 bin liraya çıkarmıştır, tüketiciyi tüketmiştir. Yapılacak seçimlerde, milletimiz bunlan da tü
ketecektir. (RP sıralanndan alkışlar) 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) — Allah rahmet eylesin... 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Ben, bu kanunun hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar 

sunuyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bir sorum var Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bana mı soracaksınız? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Komisyon Başkanına veya Bakana; sizin aracılığınız

la...... 
BAŞKAN — Hayhay efendim; buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan bir soru soraca^ 

ğım. 
BAŞKAN - Tek soru mu? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Tek soru soracağım. 
BAŞKAN — Yoksa, mikrofon göndereceğim; onun için sordum; buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hepimizin malumu; Türkiye'de bugün günlük gazeteler da

hi orta halli bir vatandaş tarafından okunamıyor. Kaldı ki, bu, haftalık, aylık, üç aylık yayınlar da
ha pahalıdır. Bir gazetenin bugün okuyucuya maliyeti aylık 500 bin liradır. 2,5 milyon, 3 milyon 
maaş alan insanlar var. Bunlar, istiyor ki, gazete de okusun, mecmua da okusun; ancak, maddî du
rumu müsait değil. Bu kanunu hazırlarken, bu tüketiciyi korumayı düşünürken, bu tüketici okuyu-
culann okuması için, acaba, Sayın Bakan veya Komisyon Başkanı, okuyamayan, gazete alamayan 
tüketicilere bir yardımda bulunacaklar mı, maddî yönden? Sorum bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Şimdi, tabiî, Sayın Baş

kan, Sayın Erdal'ın dediği şu: Araba alan bir insanın arabası bozuk çıktığı zaman, ayıplıysa, onun 
gereğini, bu yasa, gereğince yerine getirir; ama, araba almayan bir adam, zaten araba almıyor ki bo
zuk çıksın. Yani, okumayan bir insanın haklarını korumak mümkün değil ki zaten; okumuyorsa, 
onların hakkını nasıl koruyacaksınız?.. Yani, tüketenin, tüketicinin hakkını koruyorsunuz burada. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Tüketmek isteyeni değil yani... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Efendim, şimdi... 
Sayın Başkan, o zaman, bir başka boyuta geçmek istiyorum. Burada tüketici yasasını konuşu

yoruz. 
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BAŞKAN — Tabiî, tirajları da düşmüyor gazetelerin. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Tüketici yasası, 60 milyo

nu ilgilendiren bir yasal düzenleme, yepyeni bir düzenleme. Bu Hükümet, bu Meclisin önüne, en 
kısa zamanda, iki tane çok önemli yasa getirmiştir. Bu yasalardan birisi antitekel yasası, bir diğeri 
de tüketiciyi koruma yasası. Eğer, arkadaşlarımız gerçekten tüketiciyi koruyacaksa, gerçekten pi
yasa ekonomisinin düzgün işlemesini sağlamak istiyorlarsa, bu yasaya katkı vermeleri gerekir, bu 
yasanın bir gün evvel çıkmasını sağlamaları gerekir; yoksa, birtakım... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Katkı veriyoruz, veriyoruz... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Katkı veriyoruz da... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Değerli arkadaşlarım, bu

rada, bir başka yöne olayı çekerek, bu yasanın dışında başka şeyleri tartışarak bu yasayı engelle
meye yönelik birtakım hareketlerde bulunmaları, bu yasayı engellemeyi gerektirir; başka bir şeyi 
getirmez. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Zamanı tüketmiş oldunuz. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Onun için, yani, Sayın Er

dal'ın sorduğu sorunun ciddiyetle bağdaşır yanı yok! Tüketmeyen adamın hakkını nasıl koruyacak
sınız?! 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Lütfen... Bu konunun açıklığa kavuşmasını istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Erdal, suali sordunuz, Sayın Bakan da bir cevap verdik sizi tatmin eder, et

mez. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Bakanın bu konuşmasına cevaben; tüketiciyi korumak 

demek, tüketicinin menfaatini sağlamak demektir;, daha ucuza mal etmişsin veya yardım etmişsin; 
ikisi de aynı konu Sayın Bakan, bunu ayıralım. 

BAŞKAN — Lütfen... Anlaşıldı efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Bakın, siz, milletvekilisi

niz; yasayı okumanız lazım, yasanın içeriğini bilmeniz lazım, o içerikte soru sormanız lazım... 
BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Tüzükte ne diyor; kanunun maddesi üzerinde anlaşılmayan 

konular olursa, sorulur" diyor; ben de bunu yapıyorum. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Efendim, maddeyle ne il

gisi var?! 
BAŞKAN — Tamam efendim; yazılı demedi, cevap verdi... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Yanınızdaki arkadaşlara 

sorun; az önce sözcü arkadaşımız çok güzel anlattı; Refah Partisi sözcüsü arkadaşım, çok güzel, 
burada, vurguladı; bu maddenin gerekli olduğunu da söyledi; ama, sizin söylediğiniz ile onun söy
lediği arasında fark var... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Eğer, Sayın Bakan kanunun çıkmasını istiyorsa, bizi dinle
sin! . , - . . -

BAŞKAN — Sayın Erdal, birinizi dinleyeyim; ama nasıl?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Erdal', hiç ilgili de

ğil-
ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, ben de soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ali Dinçer, sual alma muamelesi bitmiştir sizinle; buyurun efendim, din

liyorum. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Bu maddede "abone, süreli yayınları, eğer koşulları değişirse, terk 

edebilir" diyor; ama, genellikle, çok zor koşullarda oldukları için insanlar, abone olmak için düşü-
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nüp taşınırlar; dar imkânlarıyla süreli yayınlara abone olurlar. Okuyucunun, dolayısıyla tüketici 
olan kişinin, firmayı aldatması söz konusu değildir; fakat, firmalar, rahatlıkla aldatabiliyorlar. 

Şimdi, koşullara aykırı davrandı veya davranmadı yayıncı; "ona göre aboneyi kesebilir ve ge
ri kalan parasını alır demek" yeterli değil. Burada, biz, öncelikle, okuyucuyu her zaman haklı gö
rüyoruz, görmeliyiz... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Haklı görüyor zaten. 
ALİ DÎNÇER (Ankara) — ...ve koşul belirtmeden aboneliği iptal etme yetkisini, okuyucuya, 

tüketiciye verebilmeliyiz. Bu haliyle madde hiçbir şeye yaramaz. Acaba, Sayın Bakan, bu madde
yi, bu şekilde çekip, biraz önce söylediğim şekilde, okuyucuya, aboneye, tüketiciye, hiçbir koşul 
getirmeden aboneliği iptal etme yetkisi getirecek şeklilde buraya getirebilirler mi? 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) -- Sayın Başkan, Sayın Din-

çer'in söylediği gibi zaten madde. Dikkat ederseniz, burada var; "abone, yazılı olarak bildirmek 
kaydıyla, tek taraflı son verebilir" diyor; yani orada, tüketici zaten aboneliğe tek taraflı son verebi
liyor. Yani, sizin söylediğiniz gibi; aynen öyle düzenlenmiş. 

ALİ DlNÇER (Ankara) — Önceden ilan ettiği koşullara aykırı davranırsa... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Şimdi, değerli arkadaşla

rım, elbette ki, abone olurken belirli koşullar vardır; ona göre abone olunuyor. O koşulları eğer yi-
tirmişse, tek taraflı, o okuyucu, o aboneliğini feshedebiliyor; ama, ortada hiçbir neden yokken fes
hetmesi de, o zaman başka sakınca ortaya çıkarır. * 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 11 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yeni bir maddeye başlayamayız; zamanımız çok az kalmıştır. 
Onun için, Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hakkında verilen gensoru öner

gesi ile sözlü soruları görüşmek üzere, 17 Ocak 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.52 

— — — . ' © • — — ' • ; • • . ' > 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
7. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, KİT'ler deki sözleşmeli personelin ücretlerine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5288) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nın teminini saygılarımla arz ederim. 14.10.1994 

. <• •' Salih Kapusuz 

Kayseri 
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Soru: , 

Geçtiğimiz yıllarda 657 sayılı yasaya tabi devlet memurlarının maaşlarına yapılan zam oranın
da KİT'lerde çalışan 280 bin dolayındaki sözleşmeli personelin maaşlanna da zam yapılırken bu 
yılın Temmuz ayında bu personelin maaşlarında herhangi bir artış yapılmamıştır. 

5 Nisan 1994 Ekonomik Tedbirleri ve % 100'leri aşan enflasyon sonucunda 657 sayılı yasaya 
tabi memurlar gibi büyük bir mağduriyet içine düşen KİT'lerdeki sözleşmeli personelin maaşların
da Ekim 1994'te bir iyileştirme yapılarak kısmen de olsa bu personelin sıkıntılarının hafifletilmesi 
düşünülmekte midir? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 9.1.1995 

Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390-396 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 3.11.1994 tarih ve 7/5288-11620/43008 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 21.12.1994 tarih ve B.02.0.006.0/2.02909 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak ce

vaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplan
dırılmasını tensip ettikleri soruya ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Devlet Memurlarına yılın ikinci yarısının ilk üç ve son üç ayında yapılan artışlar göz önünde 
bulundurularak sözleşmeli personelin ücretlerinde de 7.10.1994 tarih ve 94/6170 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile artış yapılmıştır. Buna göre, sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.10.1994 ta
rihinden geçerli olmak üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele da
hil pozisyonlarda çalıştırılan personelin sözleşme ücret tavanı 27 800 000 TL. den 28 958 000 
TL.'ye yükseltilmiştir. Aynca, yukarıda belirtilen esaslara göre çalışmakta olan personelin artışlı 
ücretlerinin yeni bir sözleşme yapılmaksızın ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy 'un, Selim Edes 'in İstanbul Malî Şubede verdiği bir 
ifade sırasında Engin Civan 'a rüşvet verdiğini itiraf ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5292) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekenin yapıla

masını bilgilerinize sunanm. 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Kamuoyumuzu günlerdir meşgul eden Emlak Bankası eski müdürü Engin Civan'ın yeraltı 
dünyasının ünlü isimlerinden Selim Edes'den kredi karşılığında rüşvet alması olayının perde arka
sında, Devletin bazı kurumlannın da yer aldığı görülmektedir. Bunların başında ise bazı basın or
ganlarından öğrendiğim kadarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Malî Şube bulunmaktadır. 
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Bu nedenle yasamanın denetimi açısından şu sorularımma yanıtlanmasının yerinde olacağı görüşü
nü taşımaktayım: 

1. Kamuoyunda Civangate olarak bilinen rüşvet skandalinin ünlü isimlerinden Selim Edes'in 
1993 yılında Şekerbank'tan aldığı bir kredi borcu nedeniyle İstanbul Malî Şubede ifade verdiği ve 
bu ifadesinde Emlakbank eski genel müdürü Engin Civan'a rüşvet verdiğini söylemiştir. Ve bu ifa
denin işleme konulmadığı yönünde iddialar bulunmaktadır. Bu durumda Emniyetin yetkili makam
larının bu olaydan çok önceden haberdar olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu doğru mudur? Selim 
Edes'in ifadesi neden işleme konulmadı? Olay Emniyetin bilgisi dahilinde olduğuna göre, bu ko
nuda herhangi bir yasal işlemin başlatılması gerekirdi. Böyle bir yasal işlem yapılmış mıdır? 

2. Yine basında bu olaya bağlantılı olarak o gün Selim Edes'in ifadesini alan polis memuru
nun ifadeyi baskı yoluyla aldığı iddiası ile Malî Şubeden sürüldüğü yazılmaktadır. Kendisine bas
kı yapılan şahıs Selim Edes olduğuna göre, bu konuda yargıya başvurarak herhangi bir dava açmış 
mıdır? Böyle bir dava sözkonusu değilse ifadeyi alan polis memurunun, sürgün edilmesini nasıl 
açıklıyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 12.1.1995 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-018779 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :a) TBMM Başkanlığının 3..11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5292-

11636/43059 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.11.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-7654/8786 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının 21.12.1994 gün ve B.02.0.006.0/2.02903 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen Başbakanı
mızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırmaması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

Pamukbank T.A.Ş. adına Avukat Hayrünnisa Börütçene tarafından İstanbul Cumhuriyet Baş
savcılığına verilen şikâyet dilekçesine istinaden, Selim Edes'in ifadesi Avukatı Bayram Inceoğlu 
nezaretinde 31.3.1994 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şube Müdürlüğünde alınmıştır. 

Konu Adalete intikal etmiştir, soruşturma safhasındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, memur maaşlarına yapılan zamların enflasyonun 

çok altında olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakam İsmet Attila'nın yazı
lı cevabı (7/5294) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Soru : 1994 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında enflasyon oranlan toplamı % 67.2 iken, yi

ne aynı dönemde Devlet memuru maaşlanna yapılan zam oranlan toplamı % 28.8 + 220 000 
TL.'dir. yani 1994 yılınına Ocak-Temmuz döneminde memur maaşları, 1.1.1994 tarihi baz olarak 
alınırsa; % 30 reel olarak azalmış demektir. Aynı şekilde resmî hükümet açıklamalanna göre 1994 
yılı içinde memurlara toplam olarak % 54.5 - % 56.5 arasında bir zam yapılacağı açıklanmıştır. Bu 
yapılacağı açıklanan zam oranı şimdiden, Ağustos ayı verilerine göre, yılın sekiz aylık enflasyo
nunun % 11-13 arasında daha altındadır. DÎE verilerine göre Ağustos 93-Ağustos 94 arası 1 yıllık 
sürede enflasyon oram % 1101ar seviyesi içinde bulunmaktadır. 

Yani Türkiye artık kronik enflasyonist ortamdan, hiper enflasyon (3 haneli enflasyon) ortamı
na geçmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, 1980 sonrası yıllar da Türk, ekonomisinin yaşamakta olduğu enflasyonist süreçte, 
mevcut genel bilgiler, gelir dağılımının ücretli ve maaşlılar ve de alt gelir gruplan aleyhine büyük 
ölçüde bozulduğunu göstermektedir. 

1. Memura verilen zam oranının yılın sekiz aylık enflasyonun % 11-13 arasında daha altında 
olmasını, önümüzdeki Ocak ve takibi zamlarda nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz? 

2. Bir yıllık sürede % HO'lar seviyesinde bulunan enflasyon oranına göre, memur zammına-
daki % 30'luk azalış yukanlara tırmanacak mıdır, yoksa, mevcut enflasyon rakamıyla denkleştiri-
lecek midir? 

3. Bu verilere, rakamlara göre, memurumuzun durumunun enflasyon yükü altında ezildiği, iti
bar kaybettiği gözler önünde. Buna göre memurumuzun durumunu itibarlı kılabilecek iyileştirme
leri ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 

Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 9.1.1995 

Sayı: B.07.O.BMK.0.11/390-390 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 3.11.1994 tarih ve 7/5294-11638/43069 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 21.12.1994 tarih ve B.02.0.006.0/2.02886 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak ce-

vaplandınlmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına taranmadan cevaplan
dırmasını tensip ettikleri soruya ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Türk ekonomisi 5 Nisan Kararları öncesinde önemli bir bunalımın eşiğine gelmiştir. Bunun en 
önemli nedeni ise hızla büyüyen kamu açıklanydı. Bu nedenle, 5 Nisan Kararlarının öncelikli he
defi kamu açıklannın süratle azaltılması olmuştur. Bu itibarla, alman çeşitli tedbirlerin yanında ek 
vergiler ihdas edilmiş, harcamalar kısılmış ve memur maaş artışları da bütçe imkanlarıyla sınırlı tu
tulmuştur. Alınan bu tedbirler memurlanmızın reel gelirlerinin gerilemesine yol açmıştır. Ancak 
uygulanan programın başarısı, toplumun tüm kesimlerinin fedakarlıkta bulunmasını gerektirmek
tedir. 

Alman tedbirlerle 1994 yılında bütçe açıklannın azaltılması konusunda olumlu gelişmeler sağ
lanmıştır. Böylece kamu dengelerinin yeniden sağlanması yönünde önemli adımlar atılmış bulun-

- 439 -



T.B.M.M. B:67 12.1.1995 0 : 1 
maktadır. Ekonomik dengelerdeki bu iyileşmeler de dikkate alınarak memurlanmızın maaşlan 
1995 yılından itibaren iyileştirilecek ve uğranılan kayıplar zaman içerisinde telafi edilecektir. 

Bilgilerine arz olunur. 
îsmet Attila 

Maliye Bakanı 
4. — Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Yönetim Ku

rulu ile Kamu Ortaklığı İdaresi arasında yapıldığı iddia edilen anlaşmaya ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/5419) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının yazılı olarak Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından cevaplandırma

sını, saygılanmla arz ederim. 
Necdet Yazıcı 

Zonguldak 
1. Ereğli Demir Çelik Fabrikalan Yönetima Kurulu ile Kamu Ortaklığı İdaresi arasında yapı

lan anlaşmanın içeriği nedir? Bu konuda kamuoyunu aydınlatma gereği duyuyor musunuz? 
2. Kamu Ortaklığı İdaresinin ingiliz C.F. First Boston Firmasına satış yetkisi veren bir anlaş

ma var mıdır? 
3. Eğer böyle bir anlaşma yoksa 22 Nisan 1994'de İngiliz C.F. First Firmasına neden bir taz

minat mektubu verildi? Bu mektubun içeriği nedir? 
,T.C. -\ ' '.. 

Devlet Bakanlığı 11.1.1995 
Sayı : B.02.0.0.004/50/00121 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başkanlığınızın 28.11.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5419-11934/44189 sayılı 

yazısı. 
Zonguldak Milletvekili Sayın Necdet Yazıcı tarafından TBMM Başkanlığına verilen, soru 

önergesine konu olan sorulara verilen cevaplar aşağıdadır : 
Soru 1. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. Yönetim Kurulu ile Kamu Ortaklığı İdaresi 

arasında yapılan anlaşmanın içeriği nedir? Bu konuda kamuoyunu aydınlatma gereği duyuyor mu
sunuz? 

Cevap : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. ile Kamu Ortaklığı İdaresi arasında yapılan 
bir anlaşma söz konusu değildir. Kamu paylannin özelleştirme yetkisi, yasal kararlarla Özelleştir
me İdaresi Başkanlığına verilmiştir. Bu konuda, kamuoyu sürekli aydınlatılmaktadır. 

Soru 2. Kamu Ortaklığı İdaresinin İngiliz CS First Boston firmasına satış yetkisi veren bir an
laşması var mıdır? 

Cevap : Kamu Ortaklığı İdaresinin İngiliz CS First Boston firmasıyla yaptığı anlaşma ile adı 
geçen firmaya Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş.'nin hisselerini satış yetkisi verilmesi söz 
konusu değildir. Kamu Ortaklığı İdaresi, adı geçen firmadan danışmanlık hizmetleri satın almakta
dır. Bu hizmetler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş.'nin idarî, malî analizlerini, demir çelik 
sektöründe Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş.'ye ilgi duyabilecek yatırımcılan tespit etme
yi ve potansiyel yatırımcılara verilecek bilgi kitabım hazırlama kapsamaktadır. Ancak şirketin his-
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selerinin satış yetkisi tümüyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığının önerisiyle Özelleştirme Yüksek 
Kurulundadır. 

Soru 3. Eğer böyle bir anlaşma yoksa 22 Nisan 1994'de İngiliz CS First Boston firmasına ne
den bir tazminat mektubu verildi? Bu mektubun içeriği nedir? 

Cevap: Kamu Ortaklığı İdaresi ile CS First Boston firması ile yapılan, danışmanlık hizmetle
rini kapsayan anlaşma Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hakkında yatırımcılara sunulacak 
bilgi kitabını hazırlamayı kapsamaktadır. Firma, bu kitabı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 
tesislerinde, şirket yöneticileri ile görüşmeler yaparak ve Kamu Ortaklığrldaresi yönetimine danı
şarak, fabrika ve idare yöneticilerinin verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlamaktadır. Sözü edilen 
tazminat mektup, tamamen uluslararası danışmanlık hizmetleri anlaşmaları çerçevelerine ve bu ko
nudaki eğilimlere uygundur. Söz konusu mektup, firmanın ileride yatırımcılar tarafından kitapta 
verilen bilgilerin doğru olmaması dolayısıyla yatırımcılar tarafından, kendisi aleyhine açılabilecek 
bir davadan doğacak, kendi hatası dışında kalan konulardan oluşacak tazminatlarla ilgili olup, ulus
lararası kurallara göre düzenlenmiştir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
| v . Ali Şevki Erek 

Devlet Bakanı 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin 'in, Kütahya 'da bir Çini Müzesi kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Timurçin Savaş'in yazılı cevabı (7/5580) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı Timurçin Savaş tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 1.12.1994 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. Çinicilik yönünden 500 yıllık bir tarih ve kültüre sahip, Kütahya İlimizde Çini Müzesi kur
mayı düşünüyor musunuz? 

2. Kütahya Çiniciliğinin dünyaya tanıtılması için yıllardan beri yapılmayan 2. Uluslararası Çi
ni Kongresinin yapılabilmesi için çalışmalarınız var mıdır? 

T.C. 

Kültür Bakanlığı 1 •. •. ' 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 12.1.1995 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.94061 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 22 Aralık 1994 gün, Kan. Kar. Müd. 7/5580-12206/45064 sa

yılı yazısı. • 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Kütahya'da bir Çini Müzesi kurulmasının düşü

nülüp düşünülmediğine ilişkin" yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Timurçin Savaş 
Kültür Bakanı 
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— Çini Müzesi ile ilgili olarak, Kütahya ili, Merkez Paşam Sultan Mahallesi, Gediz Cadde

sinde bulunan tapunun 31 pafta, 140 ada, 20 parselinde kayıtlı olan Vahit Paşa Kütüphanesinin "Çi
ni Müzesi" olarak kullanılmak üzere (5 yıl) için aylık 100 000 TL. kira bedeli ile Bakanlığımıza 
tahsisi Bakanlar Kurulunun 23.9.1993 gün ve 92/4892 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

Sözkonusu taşınmaza ait kira bedellerinin ödenebilmesi için Maliye Bakanlığından görüş iste
nilmiş olup, cevap alındığında işlemlere hız kazandırılacaktır. 

Bakanlığımız ile Amerika Birleşik Devletleri îndiana Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve 
28 Ekim 1994 tarihinde açılışı büyük bir törenle yapılan "Türk Geleneksel Sanatının Bugünü" ad
lı 3 ay süren sergiye Kütahyalı Çini ustalan İbrahim Erderyer, Mehmet Gürsoy, Ahmet Hürriyet 
Şahin ve Nurten Şahin adlı sanatçılar katılmışlardır. Ayrıca bu sanatçıların ve birçok Kütahya çini 
ustasının çok sayıda eserleri de sergi de yer almıştır. 

— 2. Uluslararası Çini Kongresi Mahallî idareler ve diğer kuruluşlarca organize edilmesi ha
linde gerekli maddî ve manevî destek sağlanacaktır. \ 

6". — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, çıraklık eğitim merkezlerinin din dersleri progra
mına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5582) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 1.12.1994 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Çıraklık Eğitim Merkezlerinde din dersleri sadece 3 üncü sınıfta okutulmaktadır. 1 inci ve 2 
nci sınıflarda da okutulması niçin programlanmamaktadır? 

• T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 12.1.1995 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/132 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 22.12.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/5582-12208/45066 sayılı 
yazısı; 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Çıraklık Eğitim Merkezlerinin din dersleri prog
ramına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Çıraklık eğitimi ikili bir eğitim sistemidir. Bu sistemde çırak öğrenciler haftada bir gün teorik 
ders görmekte, 4 gün işyerlerinde pratik eğitim yapmaktadırlar. 

Eğitim süresinin sınırlı olması sebebiyle, genel bilgi derslerinin her sınıfta verilmesi mümkün 
olmamaktadır. Türkçe ve Meslek Matematiği 1 ve 2 nci sınıflarda, Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü 
ve Meslek Ahlâkı ise 3 üncü sınıfta okutulmaktadır. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 
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7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldi'nın, özel bir televizyon kanalında yayınlanan prog

ramda ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 'in yazılı ce
vabı (7/5583) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular: 

HHB Televizyonunda 21.11.1994 tarihinde yayınlanan Ceviz Kabuğu adlı programda Aziz 
Nesin kendisiyle yapılan mülakatta; 

"Okullara mecburî din dersi konuyor. İmam Hatip Liseleri açılıyor. İmam Hatip Lisesi mezun
ları üniversiteye almıyor ama Harb Okullarına alınmıyor. Tabiî bu yanlış; sonra da dindardır diye 
Subay ve Astsubayın yüzlercesini ordudan atıyorlar" diye bir ifade kullanmıştır. 

1. İfade edilen haber doğru mudur? < 

2. Doğru ise; dindar olmak halkının % 99'u müslüman olan ülkemizde ordudan atılmanın bir 
gerekçesi olarak kabul edilebilir mi? 

3. Doğru değilse; ordudan atılma sebepleri olarak ne gösterilmektedir? 

4. Yanlış ise; adı geçen televizyona tarafınızdan tekzib için müracaat olmuş mudur? 

T. C. 

Millî Savunma Bakanlığı 10.1.1995 

Kanun: 1994/1086-TÖ 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : TBMM Başkanlığının 22 Aralık 1994 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.OIO.GNS. 10.02-
7/5583-12209/45067 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplan
dırılması istenilen "Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda ileri sürülen iddialara iliş
kin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Özel bir televizyon kanalında yazar Aziz Nesin tarafından yapıldığı ileri sürülen konuşma
nın esas alındığı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

2. Harp okullarına giriş şartları, 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılmış bulunan Harp Okulları Yönetmeliğinde düzenlenmiş olup, uygulama belirtilen mevzuata 
uygun olarak yapılmaktadır. 
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3. Silahlı Kuvvetler, aziz milletimizin bir parçası olarak her ferdinin tüm vatandaşlarımız gibi 

dini vecibelerini serbestçe yerine getirdiği bir kurumdur ve Silahlı Kuvvetlerden dini inançları 
nedeniyle hiçbir personelin ilişiği kesilmemiştir. 

4. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma nedenleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 50 inci maddesinde; kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlâki durum olarak tes
pit edilmiş olup, uygulamalar bu esaslar çerçevesinde Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerinde 
belirlenen usullere göre yapılmaktadır. 

Buna göre; 

Disiplin bozucu hareketlerde bulunan ve ikazlara rağmen ıslah olmayan, , 

Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzeltmeyen, 

Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara, borçlanmaya düşkün olan, 

Silahlı Kuvvetlerin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunan, 

Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri benim
sediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılan, 

askerî personel, disiplinsizlik ve ahlâkî durum nedeniyle Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemine 
tabi tutularak, haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmak
tadır. 

Bilgilerinize arz ederim. •"••'• 

Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

8. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, orduda aşırı dinci subayların açığa alındığı id
diasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'in yazılı cevabı (7/5586) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 7.12.1994 

Zeki Ünal 

Karaman 

Milliyet Gazetesinin 5 Aralık 1994 tarihli nüshasında, Deniz Kuvvetlerinde aşırı dinci olduğu 
ve bu yönde faaliyette bulundukları saptanan 15 subay ve astsubayın açığa alındıkları belirtilmek-, 
te ve aynı gazetenin bir gün soriraki nüshasında ise; "Aşırı dinci subaylar için kararı Askerî Şura 
verecek" denilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1. Gazetede çıkan haberler doğru mudur? Doğruysa; aşırı dinci nitelemesi ile ne kastedilmek
tedir? Yürürlükteki askerî yasaların veya yönetmeliklerin hangi maddelerine göre aşırı dincilik suç 
sayılmaktadır? 

2. Aşırı dinci faaliyetlerle suçlanan subay ve astsubayların Askerî Mahkemede yargılanmadan 
Askerî Şuraya sevkedilmelerinin yasal dayanağı nedir? 

3. Orduda aşırı dinci faaliyetler yasaklandığına göre aşırı olmayan ılımlı dinci faaliyetler ser
best midir? 
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Millî Savunma Bakanlığı 10.1.1995 

Kanun: 1994/1085-TÖ 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22 Aralık 1994 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.010.GNS. 10.02-
7/5586-12230/45186 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplandırıl
ması istenilen "Orduda aşın dinci subayların açığa alındığı iddiasına ilişkin" yazılı soru öner
gesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1.5 Aralık 1994 tarihli Milliyet Gazetisinde yer alan ve "Orduda aşın dinci subayların açığa 

alındığı iddialarına ilişkin" haberlerin konu edildiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

2. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının haklan, sahip olmaları gereken nitelikleri ile sakın-
malan gereken hal ve davranışları; Türk Silahlı Kuvvetleri tçhizmet Kanunu ile Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkanlmış bulunan yönetmelik ve yönergeler
de düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Konuya ilişkin 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci maddesi ile 
Subay Sicil Yönetmeliğinin 99 uncu ve Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 53 üncü maddelerine göre; 

Disiplin bozucu hareketlerde bulunan ve ikazlara rağmen ıslah olmayan, 
Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzeltmeyen, 
Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara, borçlanmaya düşkün olan, 
Silahlı Kuvvetlerin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunan, 

Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri benim
sediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılan, 

askerî personel, yasada belirtildiği üzere, askerî mahkemeye sevk edilme zarureti olmaksızın, 
yeterli ve geçerli belgelere dayanılarak, Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tâbi tutulmaktadır
lar. 

Bilindiği üzere "Disiplin" askerlik mesleğinin temelini oluşturmakta ve disiplinsizlik ve ah
lâkî durum nedeniyle ayırama işlemleri de mevzuata uygune şekilde ve Türk Silahlı Kuvvetlerin
de disiplini tesise yönelik olarak uygulanmaktadır. 

3. Silahlı Kuvvetler, aziz milletimizin bir parçası olarak her ferdinin tüm vatandaşlanmız gibi 
dini vecibelerini serbestçe yerine getirdiği bir kurumdur ve dinî inançları sebebiyle Silahlı Kuvvet
lerden hiçbir personelin ilişiği kesilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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9. —İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, gözaltına alındıktan sonra serbest 

bırakılan bir şahsa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay 'in yazılı cevabı (7/5591) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına v 

Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususuna delale
tinizi arz ederim. 8.12 1994 

Mukadder Başeğmez 
• ' ••„ istanbul 

6 Aralık 1994 günü Star 1 TV istasyonunda yayınlanan "Objektif" Programını müteakip iki 
polis tarafından gözaltına alınan ve ertesi günü Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılan Beşir 
Darçın isimli vatandaş; 

1. Kim tarafından yapılan şikayet veya emirle gözaltına alınmıştır? 
2. Hangi sıfatla (sanık veya tanık) gözaltına alınmıştır? 

3. Sanık ise, neden avukatıyla görüşmesine, imkan verilmeyip ancak istanbul Barosu Baş-
kanının tavassutu ile görüşme imkânı sağlanmıştır? 

4. Tamk ise, CMUK'nun hangi hükmüne istinaden 18 saat boyunca insan onuruyla bağdaş
mayan bir tutumla karakolda alıkonulmuştur? 

5., Poliste ve adliyede yapılan bu tür uygulamalar demokratik, hukukî ve insanî olarak hangi 
anlayışla izah edilebilir? 

Cevaplandırmanız hususunu arz ederim. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı ./ 12.L1995 

Bakan; 65 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22.12.1994 tarihli 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -7/5591-12242/45260 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakam 
Sayın Mukadder Başeğmez İstanbul Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak ccvaplandırılamasını istediğiniz soru öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma sonucunda; 
1. Beşir Darçın adlı kişinin, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Süleyman Mercümek 

hakkında sürdürülmekte olan 1994/12524 sayılı hazırlık soruşturma konusuyla ilgili görülerek 
Fatih Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat gereğince İstanbul Malî Şube Müdürlüğü 
tarafından 7.12.1994 tarihinde saat 00.15 ila 14.00 arasında gözaltında tutulduğu, 

2. Adı geçen kişinin sanık sıfatıyla gözaltına alındığı, 
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3. Adı geçen kişinin aym gün saat 03.40 sıralarında müdafii Av. Faik Işık ile görüştürüldüğü 

ve ifadesinin alınmasında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı maddesi gereğince 
avukatını hazır bulundurulduğu, 

4. Adı geçen kişinin ondört saat gözaltında tutulmasmada Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 128 inci maddesine aykırılık bulunmadığı, bu süre içerisinde kendisine herhangi bir 
kötü muamele yapılmadığı gibi istediği her konuda gerekli olan yardımın sağlandığı, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. —• Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, izlediği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ederek çalı-

. şanları ve üreterileri yoksullaştırdığı ve rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddia
sıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 un
cu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/37) (Görüşme günü :. 17.1.1995 Salı) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1; — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve 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) 

2İ — Devlet Planlama .Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) -

* , 
3. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik

lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4 . — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun .Hülcmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) •'••"-

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7< — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. —-Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın 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 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski 'Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Ta'biî 
Kaynaklar Eski 'Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/İ6) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 16- — Ceza İnfaz 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 (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

1'8. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında'491-Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S, Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 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) 

23a — 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 Şa'hin'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. — İl İdaresi Kanununun (Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyondan 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 İki 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 Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

31. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) . 

X 32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması 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 33. — 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 tarihi : 16.2.1994) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, Eğit
sel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının.Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 35. — 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 36. — 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 37. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı've Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 38. — 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 39. — 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 40. — 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 41. — Türlüye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682)-(Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 43. — 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 44. — 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 45. — 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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46. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3,5.1993) 

X 47. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 6643 Sayıli Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmes'îne Da'ir Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (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 Hakkında 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 Zilyedleriine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
vo Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

50,1 — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.4994) 

51. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Daiir Kanun Teklifi vo Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : Î48) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında • Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesindo 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 Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
lifif ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S.: Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) s 
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54. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine . Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet fconıis-
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 işletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487)" (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3vl993) 

56. —Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklarei 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, 3.4A930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) .(Dağıtma tarihi : 4.3.1993) ; 

57. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa 'Milletvekili Tevf'ik Dikerin 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkraısının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tar-ihi : 2.4.1993) 

58. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ı(l/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

59. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2;4.1993) 

60. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

613 — 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 Kanım 
Hükmünde Kararname vo 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 vo Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

— 8 — 



7 
KANUN- TASARI VE rfEKLtFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

63,. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun 'Bir Maddesinde Değişildik 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) (Ŝ  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 : 15.6Jİ992) 

67i — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) i(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'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
koru (2/80) i(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

71. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
İli 77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine !(d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

72. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerin, 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) 

73̂  — 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 Teiklifi vo Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı :• 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

74. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğiu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

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 Teiklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S,. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'mra, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk 'Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

77. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(Si Sayısı : 130) (Dağıtma torihl : 2İ.9.1992) 

78. —- Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Saydı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9J992) 

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 Rapora (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tariıi : 21.9.1992) 

80. — 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) 

8 1 , — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişilklik 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 Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
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. --r- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci. Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Daür Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 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 Muharip 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. — Aökerî 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 MÜılletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişjilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlıı İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

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 Eklenmeline 
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 Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifli ve Millî Savunma 
Komfeyonu 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. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

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 Mületvekili 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 Mületvekili 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 Madidesinin (f) 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 Rapom (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

111. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 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. — M-ığla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma vo Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

İ13.'—-Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi vo Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

114.— İki İl vo Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

115. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihî : 2.4.1993) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Haklcında 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 
Ondokuzuncu 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 Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kumlusu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

120. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

121. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 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 (î/528) (S. 
Sayısı r 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, İl 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) 

130. — 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 Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

133. — Manisa Milletvekili Tevflç 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 Eklenmesi 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'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun , Teklif i ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

137. — Eskişehir Milletvekili İ. 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'in, 4.11.1981 Tarihli 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. — Balıkesiir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren, Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

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 Millî 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 tş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

144. — Şmıak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

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 Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Komnması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapdmasına 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. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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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 İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu,- Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağılma 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 Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 

'Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kamın Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

158. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı"Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159. — Memurlar ve İşçiler 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 İçli 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 içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163. — Şırna'k Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakıı 
Milletvekili Leyla Zana'nm 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. — §ırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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'm, 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 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

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) (Dağıtma 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 Camiinin 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. Titiz'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 Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

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'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

179. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür-
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kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmedi Hakkındaki Kanun Teklifi; 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 İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

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 İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (1/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

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 PJan 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 işler 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 Haikkında 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 Köyişleri 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 (İ/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

197. — Sağllık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirmc (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 Arasında Dostluk ve İş

birliği Anıtlaşmasının 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 Dair 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 Bir 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 Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin 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 209. — 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 210. —: Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.il.1994) 

211. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne. Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı :• 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 212. — 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 (1/6S2) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

213. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan 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 Kanım Teklifi ile; Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; 
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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) 

214. :— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dajr Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 215. — 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 216. — 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 217., — 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) 

218. — Balıkesir Milletvekili Melih Pa'buçcuoğlu'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) 

219. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 220. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 

X 221. — 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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X 222. — 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) 

223. — Balıkesir Milletvekili 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) 

224. — İstanbul 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) 

225. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal îşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

226. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türköğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Hakkmda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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