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II. - GELEN KÂĞITLAR 

III -YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Emlak Bankasından dövize 

endeksli konut kredisi alan vatandaşların durumu ve basın organlarında çıkan 
haberlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevhe
ri'nin cevabı 

2. - Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunları
na ilişkin gündem dışı konuşması vevSanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dö-
nen'in cevabı ' 

3. - Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, pancar ve tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in cevabı " . ' 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İtalya'ya gidecek olan Tarım, ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, 

dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1719) 
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2. - TBMM Başkanlık Divanınca, Kazakistan-Türkiye Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Ömirbek Joldasbekov ve beraberindeki Parlamento He
yetinin ülkemize davet edilmelerinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık Tezke
resi (3/1720) 

3. - TBMM Başkanlık Divanınca, Fransız Meclisi Fransa-Türkiye Dostluk 
Grubu Başkanı Jean Valleit ve beraberindeki Parlamento Heyetinin ülkemize da
vet edilmelerinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık Tezkeresi (3/1721) 

4. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, (6/1410) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/398) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - 24.1.1995 tarihli 71 inci Birleşimde görüşmeleri tamamlanan, Genel 

Kurulun çalışma saat ve konularıyla ilgili DYP Grup önerisinin, DYP Grubunca 
geri alındığına ilişkin Başkanlık açıklaması 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ . 
1. - Gündemdeki sıralama, çalışma saatleri ve görüşülecek konuların yeni

den düzenlenmesine ve Genel Kurul çalı şmalanna ara verilmesine ilişkin DYP 
Grubu önerisi 

VI. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

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

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

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

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

': 7. - 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) 
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8. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 

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

10. - 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) 

İ L - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 619) 

12. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklar
la Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir 
Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 
2/196) (S. Sayısı: 149) 

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

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

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

16. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat, ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 
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17. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namemle Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S., Sayısı :180) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı•: 606) 
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28. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 320 

29. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 321. 

30. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 3 2 1 

31. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenle
meler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/821) (S. Sayısı: 772) 321:370,376,401: 

405 
32. - Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/800) (S. Sayısı: 760) 370:380 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 381 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 38/ 
1. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, PKK'ya ait helikopter olup olmadığına 

ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5360) • 381:382 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Belko Limited Şirketi tarafından 
ithal edilen kömürlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı ce
vabı (7/5610) 382:390 

3. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Turhal'ın hava kirliliği so
rununa ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/5627) 391:392 

4. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Türk Savunma Sanayiine 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/5675) 392:394 

5. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, yakıldığı ve boşaltıldığı iddia edilen 
köylere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5701) 394:400 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, devlete iş yapan kişi ve kuruluşların, hakedişlerini zama

nında alamadıkları için bazı vergi mükellefiyetlerini yerine getirememeleri yüzünden ceza takibi
ne uğrayarak mağdur edildikleri iddialarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri; 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun katli üzerinden iki 
yıl geçmesine rağmen, faillerinin yakalanamamasından duyduğu üzüntüye ve bazı tereddütlerine; 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da, PTT çalışanlarının, başka yerlere tayin 
edilen arkadaşlarına destek vermek amacıyla giriştikleri toplu gösteri sırasında, polislerin davranış
larına; son günlerde bazı belediyelerce işlerine son verilen işçilere sahip çıkılarak mağduriyetleri
ne son verilmesi gerektiğine, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına da Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, 
Cevap verdiler. 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan : 

Kültür Bakanı Timurçin Savaş'a, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Er-

dem'in; 
Rusya Federasyonu'na gidecek olan İçişleri Bakanı Nahit Mentcşerye, dönüşüne kadar, Dev

let Bakanı Bekir Sami Daçe'nin; 

, Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'a, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurul bil
gisine sunuldu. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 76 ncı maddesi uyarınca, incelen
mek üzere gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Plan ve Bütçe Komisyonunda bu
lunan tasarının geri verildiği açıklandı. 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin, (6/1350) 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, (6/1414) ve; 

Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, (6/1423,6/1429) 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
Dünya Turizm Örgütü ve İspanya'nın Cadiz Şehir Konseyi tarafından 16-17 Mart 1995 tarih

lerinde Cadiz'de düzenlenecek "Turizm Politikasının Belirleyicileri; Yerel Yetkililer ve Parlamen
terler İçin Turizm" konulu foruma, TBMM'yi temsilen bir milletvekilinin davet edildiğine ve bu 
davete icabet edilmesine; 

Bosna-Hersek'te son günlerde yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda araştırma
lar yaparak, millî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla kuru
lan (10/218, 219) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurt dı
şında da çalışabilmesine dair isteminin, gidilecek, ülke, üye sayısı ve inceleme süresinin öncelikle 
TBMM Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla Genel Kurulun 17.1.1995 tarihli 68 inci Birleşimin-
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de kabul edildiğine ve bu karar uyannca söz konusu Komisyon Başkanlığının Komisyonun 9-15 
Şubat 1995 tarihlerinde Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da araştırma yapma talebinin uygun görüldü
ğüne, 

ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Memur ve işçilerin Çalışma Saatlerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/482), içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınma
sına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği; 

Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nin, Devlet İstatistik Enstitüsü Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ise (2/1126), yapılan gö
rüşmelerden sonra doğrudan gündeme alınmasının kabul edildiği, 

Açıklandı. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
112 nci sırasında yer alan, SKK'mn yetersizlikleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili Meclis araştırma önerge
sinin (10/160), öngörüşmesinin 24 Ocak 1995 Salı günü yapılmasına ilişkin ANAP Grubu önerisi
nin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği bildirildi. 

Genel Kurulun: 

24.1.1995 Sah günü 15.00 - 20.00; 
25.1.1995 Çarşamba ve 26.1.1995 Perşembe günleri 15.00 - 19.00 ve 20.00 - 22.00, 
Saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine; 
24.1.1995 Salı günü sözlü sorularla diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasan 

ve tekliflerinin görüşülmesine; 
25.1.1995 Çarşamba günü sözlü sorulann görüşülmemesine, 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Genel Diğer işler" kısmının 227 . 

nci sırasında bulunan 760 S. Sayılı Kanun Tasansının 31 inci sırasına alınmasına ilişkin DYP Gru
bu önerisinin, görüşmelerden, sonra, birinci kısmının oylamalan sırasında Genel Kurulda karar ye
tersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

25 Ocak 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.17'de birleşime son verildi. 
Kamer Genç 
Başkanvekili 

Abbas înceayan Ali Günaydın 
Bolu Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

- ; : © 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

25 . İ . 1995 ÇARŞAMBA 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. -Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Halk Bankasının kadınlara ve gençlere verdiği 

krediye İlişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5944) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 
2. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, şeriatçı terör örgütlerine karşı yapılan operasyon

lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5945) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 
3. ^Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5946) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

4. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt Organize Sanayi Sitesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5947) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

5. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Samsun - 19 Mayıs İlçesi Sigara Fabrikasına alı
nacak işçilere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5948) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

6. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'taki imam-hatip kadrosu açığına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5949) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

7. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Eski Gediz'de işlenen bir cinayete ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5950) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

8. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da Çini Müzesi kurulması için istenen gö
rüşe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5951) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Karacaviran Köyü drenaj ka
nallarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5952) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

- ı • • 

10. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Karacaviran Köyünün öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan yazılı soru önergesi (7/5953) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.1.1995) 

. ' 1 1 . - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Yukarı Künye Köyünün ilko
kulunun bazı ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5954) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

12. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Karacaviran Köyünün köy ko
nağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5955) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Karacaviran Köyünün boğa 
barınağı ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5956) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.1.1995) 

14. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Bünyan - Samağır Köyü kadastro ça
lışmalarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5957) (Başkanlığa geliş tarihi : 

;' 20.1.1995) 

15. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Bünyan - Samağır Köyünün hazine ile 
olan ihtilafına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5958) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) • • • - . • . . . 
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16. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Bünyan - Şıvgın Köyünün içme suyu 

ve sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5959) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.1.1995) 

17. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Bünyan - Şıvgın Köyü camiine ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5960) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Bünyan - Emİrviran köyünün içme su
yu ve yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5961) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.1.1995) 

19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Şahmelik Köyü hizmet bina
sına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5962) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

20. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Şahmelik Köyünün ortaokul 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5963) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

21. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri Develi - Şahmelik Köyünün köprü ihti
yacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5964) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

22. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Yazıbaşı Köyü sağlık evi in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5965) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

23. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Yazıbaşı Köyü İlkokuluna iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5966) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

24. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Yazıbaşı Köy yolu ve su de
posuna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5967) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

25. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Çomaklı Köyünün yol ve ka
nalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5968) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.1.1995) 

26. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Çomaklı Köyünün köy kona
ğı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5969) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

27. -Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Çomaklı Köyünün boğa barı
nağı ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5970) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 20.1.1995) 

28. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Çomaklı Köyünün Kur'an 
kursu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5971) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.1.1995) 

29. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Yukarı Künye Köyünün bazı 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5972) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

30. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Tokat - Reşadiye - Keçiköy İlkokulunun bâ
zı sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5973) (Başkanlığa geliş tari
h i : 20.1.1995) 

31. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, özürlülerin haklarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5974) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 
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32. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Bartın Defterdarı hakkındaki iddialara iliş

kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5975) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

33. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Tokat - Yeşilyurt - Yeniköykışlası Köyünün 
yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5976) (Başkanlığa geliş tarihi •: 
20.1.1995) ,r • 

34. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bazı bakanlıklarca belediyelere yapılan yar
dımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5977) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

35. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Rize Belediye Başkanı hakkında açılan so
ruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5978) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

36. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İskenderun - Arsus Mahallesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5979) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

37. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Dereşimli Köyünün bazı so
runlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5980) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

38. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - tsabey Köyünün içme su
yu ve yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5981) (Başkanlığa geliş tari
h i : 20.1.1995) 

39. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Alabaş Köyünün içme su
yu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5982) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

40. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Karaşıh Köyü yoluna iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5983) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

4 1 . - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Kuruhüyük Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5984) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

42. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Acırlı Köyünün yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5985) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

43. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Kuruhüyük Köyü ilkokulu
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5986) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20,1.1995) 

44. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - îsabey Köyünün öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5987) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

45. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Karaşıh Köyünün öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5988) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

46. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Acırlı Köyünün sağlık so
runlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5989) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

47. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Karaşıh Köyünün sağlık 
ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5990) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 
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48. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Dereşimli Köyünün sağlık evi 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5991) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

49. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Alabaş Köyünün yerleşim 
alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5992) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

50. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye -İsabey Köyünün köy kona
ğı inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5993) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

51. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Dereşimli Köyü camiine iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5994) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

52. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Aeırh Köyü camiinin ona
rımına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5995) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

53. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Felahiye - Acırh Köyünün spor saha
sı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5996) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1995) 

54. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Dereşimli Köyünün telefon 
santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5997) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.1.1995) 

55. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Amasya - Göynücek Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5998) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

56. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Ankara Radyosunda yayımlanan bir röportaj 
bandına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5999) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1995) 

57. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Çördüklü Köyünün telefon 
santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6000) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.1.1995) 

58. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Çördüklü Köyünün tapu 
kadastro çalışmalanna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6001) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.1.1995) 

59. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - A. Potuklu Köyü camiine 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6002) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1995) 

60. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, bir yazar tarafından ileri sürülen yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6003) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1995) ' 

61. - Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Bahri Dağdaş Milletlerarası Hububat Araş
tırma Merkezine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6004) (Başkanlığa 
geliş tarihi-.23.1.1995) 

62. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - A. Potuklu Köyünün ilko
kul binasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6005) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.1.1995) 

63. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Kılıç Mehmet Köyünün il
kokul binasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6006) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.1.1995) 
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64. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Çördüklü Köyünün ilko

kul binasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6007) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 23.1.1995) ' 

65. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Çördüklü Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6008) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1995) 

66. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Kılıç Mehmet Köyü yolu
na ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6009) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1995) 

67. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Şerefiye Köyünün yol ve 
sulama suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru Önergesi (7/6010) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 23.1.1995) 

68.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - A. Potuklu Köyünün yol 
ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakamndan yazılı soru önergesi (7/6011) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.1.1995) 

69. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Şerefiye Köyünün tohum
luk temizleme makinesi ihtiyacına ilişkin Tarim ve Köyİşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6012) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1995) 

70. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - A. Potuklu Köyünün tele
fon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6013) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 23.1.1995). 

7 1 ; - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Kılıç Mehmet Köyünün ca
mi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6014) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1995) 

72. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Pınarbaşı - Çördüklü Köyünün sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6015) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.1.1995) 

73. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, gümrük muafiyetine tabi mallara ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6016) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1995) 

7 4 . - Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçarslan'ın, Çeçenistan'a yapılan yardımlar hakkında
ki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6017) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1995) 

<§J 
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„ BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GEN 

KATİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Boİu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

— ©— ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

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

lunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istemleri vardır. Dün de ifade ettiğim gibi, gün
dem dışı söz istemleri çok fazla; ancak, İçtüzüğe göre, günde üç sayın milletvekilinin gündem dışı 
söz isteğini yerine getireceğimiz için, fazlasına veremiyoruz. Bunun için arkadaşlarımızdan özür 
diliyorum. 

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

- ].- Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Emlak Bankasından dövize'endeksli konut kredi
si alan vatandaşların durumu ve basın organlarında çıkan haberlere ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - İlk gündem dışı söz, Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'a aittir. Sayın 
Yılmaz, basında aleyhinde çıkan yazılar hakkında gündem dışı konuşma yapmak istemiştir; kendi
sine gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Yılmaz; sürenize riayet edin, rica ediyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emlâk Bankasının 

izlediği konut ve kredi politikası, bu konuyla ilgili kredi zedelerin durumu ve Milliyet Gazetesinde, 
milletvekilleri,aleyhine yazılan yazılarla ilgili kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulu
nuyorum; sözlerime başlarken, hepinizi ve bizi dinleyen yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Emlak Bankasının, yıllardır, konut politikasında bir yanlışlık vardır. İz
lediği konut politikası gereği, orta gelir diliminin üzerinde, genelde, yüksek gelir dilimi grubunda 
yer alanların konut edinebileceği bir politika izlemektedir, konut politikası, çok yüksektir. 

1992 yılında, Genel Müdürlük, bu politikasını değiştirmek, dar ve sabit gelirlileri... 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Sayın milletvekilleri, salonda çok gürültü var. Kürsüde konuşan hatibin sözlerini takip edemi

yorum. Rica ediyorum, konuşmak isteyen arkadaşlar kulislere çıksınlar efendini 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Emlak Bankası Genel Müdürlüğü, dar ve sabit gelirlileri 

konut sahibi yapabilmek için, basına ilanlar vermiştir. Genel Müdürlük, bizzat yaptığı açıklamada 
"düşük faiz politikasıyla, dargelirli yurttaşlarımızı konut sahibi yapacağız" biçiminde basına açık
lamalarda bulunmuştur. Emlak Bankası Genel Müdürlüğünün bu açıklamasına ve yaptığı reklam
lara güvenen ve dayanan bazı yurttaşlarımız, konutu olmayan vatandaşlarımız, bankaya başvura
rak, konut kredisi talebinde bulunmuşlardır. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Sizin Hükümetiniz yaptı. 
. MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - 1992 sonu ve 1993 başı itibarıyla, bazı yurttaşlarımız, ban

kadan "yuva kredisi" adı altında, dövize endeksli kredi almışlardır. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Gazetelere ilanlar verdiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Aslında, parayı, Türk Lirası karşılığı almışlar; fakat, dö
viz olarak ödemeyi de taahhüt etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Emlak Bankası, bir devlet bankasıdır. Bu banka, sözünde durmamıştır. 
Dövizin aniden yükselmesi, taksitleri, vatandaşın ödeme gücünün dışına çıkarmış ve yurttaşları
mız, artık, edindikleri konutun aylık taksitlerini ödeyemez duruma gelmişlerdir. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya)-Sebep kim?!. ' 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Bu taksitleri ödeyebilmek için, böbreğini satışa çıkaran 
vatandaşlar olmuştur; belgesi buradadır. Ayrıca, aldığı krediyi ödeyemediği için intihar eden dev
let memuru olmuştur. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Sorumlusu Başbakan... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Bunun üzerine, vatandaşlarla banka anlaşarak, Türk Lira
sı karşılığı borçlanma ve aylık taksitleri ödeme protokolü yapılmıştır. Bankadan borç alan vatan
daşlarımız, yaklaşık 22 bin ailedir. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Özel bankalar hariç... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Evet, özel bankalar hariç. Emlak Bankasından bahsediyo: 

rum ben; özel bankalardan bahsetmiyorum. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Aynı şeyi onlar da yaptılar. 

BAŞKAN-Müdahale etmeyelim... ' 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Bu vatandaşlarımız, Türk Lirası karşılığı aylık taksitleri 

ödemeye başlamışlardır; ancak, geçen, yaklaşık bir yıllık süre içerisinde, aldıkları paranın büyük 
bir bölümünü, borcun büyük bir bölümünü ödedikleri halde, Türk Lirasına geçişte, astronomik ra
kamlarla karşılaşmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, öyle vatandaşlarımız var ki, mesela, bunlardan biri hâkim... Bu arkada
şımız, dokuz yıllık bir ödeme borçlanması yapmış; dokuz yılın sonunda, 1 milyar 187 milyon lira 
aylık taksit ödeyecek, toplam ödeyeceği miktar da 27 milyar lira olacaktır. Bu vatandaşımızın al
dığı para, 360 milyon liradır. Bize başvuranlar arasında, uzmançavuş vardır, garson vardır, 657 sa
yılı Yasaya tabi devlet memuru Vardır... 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Bunun sorumlusu kim?!. 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyorum... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Şimdi, gerçek bu iken, Milliyet Gazetesi, yaptığı bir ya

yında, 116 milletvekilinin verdiği teklifte, bizzat adlarımızı yazıp, resimlerimizi koyarak, borcumu
zun olduğunu, kendi borcumuzu affettirmek için böyle bir teklif verdiğimizi yazmışlardır. 
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Değerli arkadaşlarım, aslında, benim, bu bankaya, ne geçmişte ne şimdi borcum yok. Yayım 

üzerine, genel müdürlükle temas kurdum; aym gün, yayımın yapıldığı gün, 17 Ocak 1995 tarihin
de, bana, faksla gönderilen bir yazıda "Bankamızda, adınıza kullandırılmış herhangi bir kredi -yu
va kredisi- bulunmamaktadır" denilmektedir. Gerçek bu iken, bu gazete ve bu gazeteciler, insanla-
nn kişilik haklarına niçin saldırırlar, anlamak mümkün değil. 

Bir defa, teklifte 116 milletvekilinin imzası var. Yazıda "müteahhitler ve üst gelir grubunda 
olan insanlar korunuyor" deniliyor. Değerli arkadaşlanm, demin söyledim, astsubaylar var, devlet 
memurlan var, intihar eden öğretmenler var, böbreklerini satan emekliler var; bize başvuranlar da, 
gene}de bunlardı. Ben, ne milletvekili tanıyorum ne müteahhit tanıyorum ne üst gelir grubundan 
kimseyi tanıyorum; bu kişiler de bana başvurmadı. 

Hazırlanan bu teklife imza koyduk. Dolayısıyla, bu teklif... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, son cümlenizi söyler misiniz lütfen; rica ediyorum... 
MUSTAFA YILMAZ - Sayın Başkanım, 1 dakika daha müsaade ederseniz cümlemi tamam

layacağım. 

Değerli arkadaşlanm, gazeteler, daha doğrusu basın, geçmişte dördüncü güç olarak tanınıyor
du; yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelmek üzere dördüncü güç. Bugün, basın, medya, birinci 
güç haline gelmiştir. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Ötekilerin yokluğundan... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayenizde... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - ...İnsanların kişilik haklanna saldırıyorlar; yapılmamış bir 
şeyi, milletvekili veya bakan yapmıştır diye gösteriyorlar; seçmenlerimizden, insanlanmızdan, Par
lamentoya ve bizlere yoğun tepkiler geliyor. 

Basın, Basın Ahlak Yasasına uymalıdır. Bir Basın Konseyi vardır; Basın Konseyi, bu konuy
la ilgili olarak, gerçek dışı yayım yapan gazeteciler hakkında, gereğini yapmalıdır. Basın, eleştir
melidir, gerçekleri ortaya koymalıdır, hatalar varsa söylemelidir; ama, yasa çıkmadığı halde, tekli
fi "yasa" olarak adlandırmamalıdır. Borçlu milletvekili olmadığı halde, böyle bir borcumuz olma
dığı halde "milletvekili, kendi borçlarını affediyor" dememelidir. Kişilik haklanna saygılı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Son cümle, Sayın Başkan. 
Ortada bir af olmadığı halde, teklifte, memur maaş endeksine bağlı bir ödeme kolaylığı geti

rildiği halde; af çıkarılıyormıış gibi bir görüntü vermemelidir; basın, gerçekleri yazmalıdır diyo
rum. 

Tümünüze, dinlediğiniz için, içten saygılar, sevgiler sunuyorum. (DYP, SHP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyu

run efendim. 

SALİH ERGÜN (İstanbul) - Sayın Meclis Başkanı sayın milletvekillerine sahip çıksın, bası
nı tekzip etsin. 

BAŞKAN - Efendim, Meclis Başkanı da, milletvekillerine sahip çıkacaktır tabiî; görevidir de... 
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Buyurun efendim. 

İSMAİL SANCAK (istanbul) - Vekili de sahip çıksın. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Malatya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Yıllmaz'ın dile getirdiği, son günlerde, ba
sında da "ayıplı yasa" diye tartışılan ve üzerinde bir hayli, her istikametten görüşler veya düşünce
ler belirtilen konu hakkında -aslında, Hükümeti ilgilendirmemekle birlikte- cevap arz etmek ihtiya
cını duydum. 

Benim cevap arz etmek ihtiyacını duyduğum ve ifadeye çalışacağım husus odur ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üzerinde yapılan spekülasyonların, Özellikle son günlerde, hiç söylenmeme
si gereken, ifade edilmemesi icap eden birtakım tereddütlerin dahi dile getirildiği bir ortamda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, birtakım yasaları, kendi menfaatlan için çıkaran bir heyet olarak gö
ren veya gösteren bir düşünceye katılmanın mümkün olmadığıdır. 

Bir yasa teklifi yapılmıştır. Bu yasa teklifi, henüz, komisyonlarda bile değildir. Komisyonlar
da nasıl bir karara bağlanacak, Yüce Meclisin önüne geldiği zaman da ne şekilde bir karara bağla
nacaktır... Muhakkak ki, Yüce Meclis, her şeyden önce, bir hakkaniyet ve eşitlik ölçüsü içerisinde 
hareket edeceğinin, daima bilinci içerisinde olacaktır. 

Benim, burada, değerli arkadaşlarıma asıl söylemek istediğim, Yüce Meclisin üzerinde yapı
lan her türlü tartışmayı, hep beraber karşılamamız gerektiğini ifade etmektir. Yani, özellikle, son 
günlerde, milleti, hatta demokrasimizi birtakım beklentilerin içine sokan düşünceleri, ifadeleri yan
lış bulduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin en zor günlerinde -
istiklal Harbi dahil- kendi varlığından şüphe etmemişken, kendisinin varlığı üzerinde, çok yetkili 
ve hiç konuşmaması, o konuyu hiç ifade etmemesi gereken ağızlar tarafından tereddüt hasıl edilen, 
üzerinde tereddüt yaratılan düşünceleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hep birlikte karşıla
mak durumunda olduğumuzu; adı geçen yasa teklifi de Yüce Meclisin huzuruna geldiği zaman, 
Yüce Meclisin, yapılması gereken en doğru şeyi yapacağını ifadeyle, yüksek huzurlarınızda teşek
kürlerimi arz ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, ülkenin ve halkın men
faatinin gerektirdiği her yasayı çıkarabilir, her konuda her teklif de verebilirler. Bu yasa teklifinin 
ayıplı olduğunu ben kabul etmiyorum; çünkü, belirli bir insan kitlesinin karşı karşıya bulunduğu 
sorunları çözmek için verilen bir yasa teklifi, ayıplı sayılamaz. 

Ayrıca, bu yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edildiği takdirde, şayet, 
Yüce Heyette bu tekliften yararlanacak milletvekilleri varsa, bunların yararlanmamaları konusun
da teklif de verilebilir, istisna da getirilebilir; ama, gerçekten, bu yasa teklifinin ilgilendirdiği bü
yük bir insan kitlesinin içinde bulunan, sıkıntıları çeken vatandaşlarımız, her gün kapılarımızı aşın
dırmaktadırlar. Ama, bu teklif daha yasalaşmamıştır. Daha yasalaşmamış bir teklifin arkasına sığı
narak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini kötülemeye yönelik her türlü davranışı şiddetle kı
nıyorum! . .: 

İHSAN SARAÇLAR (SAMSUN)-Bravo Başkan!.. 
YILDIRIM AVCI (izmir) - Orası fikir beyan edilen, taraf tutulacak bir yer değil. 
BAŞKAN-Efendim?!. 

YILDIRIM AVCI (İzmir) - Orası fikir beyan edilecek, taraf tutulacak bir yer değil, 
BAŞKAN - Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsına yönelik bir olay nedeniyle ko

nuşuyorum... Siz de bu kürsüde bulundunuz... 
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YILDIRIM AVCI (İzmir) - Orası tarafsız bir makamdır. 
BAŞKAN — Burası tarafsız... Tarafsızlığımı ilan ettim mi?! 

YILDIRIM AVCI (İzmir) - Tarafsız olman lazım. 

BAŞKAN - Efendim, hayır; ben tarafsızlığımı ilan etmedim. 
YILDIRIM AVCI (İzmir) - taraf tutuyorsun. 

BAŞKAN - Bilakis, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetini korumak benim gö
revim. Ben bunun için burada oturuyorum. 

YILDIRIM AVCI (İzmir) - Siz, bir tarafa meylediyorsunuz. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisini, vaki bir 

haksızlığa karşı koruduğunuz için teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum efendim. 

2. — Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu 'mın, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Dönen 'in cevabı 

BAŞKAN - İkinci gündem dışı söz, Bolu Milletvekili Sayın Nazmi Çiloğlu'na verilmiştir. Sa
yın Çiloğlu, fındık tarım ürünü taban fiyatı uygulamaları ve politikaları hakkında gündem dışı söz 
istemiştir. 

Buyurun. 
Süreniz 5 dakika Sayın Çiloğlu; süreye riayetinizi rica ediyorum. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fındık ürünüyle ilgili, Hü
kümetimizin uygulamış olduğu fındık tarım politikaları, fındık taban fiyatı politikaları ve fındık ih
racat politikaları hakkında görüşlerimi arz etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Karadeniz Bölgesinde, Hopa'dan - Şile'ye kadar uzanan sahil şeridin
de, yaklaşık 500 bin hektar arazi üzerinde ve 6 milyon vatandaşımızın geçim kaynağı olan fındı
ğın, bu ekili arazinin ekolojik durumu ve toprak özelliği itibariyle* hükümetlerin, bu fındık politi
kalarında, fındık fiyat politikalarında bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, fındık hasat mevsimi gelmeden önce, hükümetler taban fiyatlarını ilan 
ettikten ve ihracattaki "fon" adı altında alınan vergileri de ilan ettikten sonra, muhalefet partileri, 
bu kürsüden veya ilgili bölgelerin illerindeki kürsülerden vatandaşlarımıza hükümeti şikâyet eder
lerdi. Kimi, fiyatın az tespit edildiğinden, kimisi ürün bedellerinin ödenmemesinden şikâyet eder
lerdi; ancak, gelin görün ki, 1994 ürünü fındık için, bu tamamen tersine dönmüştür. Fındığın 1 ki
logramının fiyatı 1,5 dolar; yani o günün bazında 45 bin lira. 1993 yılı fındık ürünü fiyatı 14 bin 
200 lira; yani yüzde 220 zam, artı, dolara endeksli olduğu için, her ay, doların artış oranıyla pare-
lel olarak fiyat artışı... 

Değerli arkadaşlarım, siyasî partilerden, muhalefet partili arkadaşlarımdan... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Vatandaş bağırıyor, vatandaş... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Vatandaşı da söyleyeceğim; iyi dinleyin. 

...bir tek Sayın Yusuf Bozkurt Özal, televizyonda, basın mensuplarına dedi ki: "Doğru Yol 
Partisi, yani bu Koalisyon Hükümeti, Karadeniz Bölgesindeki bir siyasî parti liderini müşkül duru
ma sokmak için taban fiyatını yüksek tutmuştur." Evet, aynen böyle söyledi ve "bu taban fiyatını 
devlet ödeyemez; devlet ödese dahi, 60 milyonun hakkı 5 milyona verilmiş olacak" dedi. 
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Değerli arkadaşlarım... 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) - 800 trilyon iç borç nereden geldi?.. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Koalisyon Hükümetimiz, dünya piya
sasının üzerinde bir fiyat vermiştir ve... 

AHMET KABİL (Rize)-Çay ne oldu, çay?! 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Ne fiyatı verdi?!. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Dinlersen .öğrenirsin... 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Ben içinden geldim, senden öğrenecek halim yok! 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Ben üreticiyim değerli arkadaşım... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Ben ocağın dibinden geldim. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bir dinler mi... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim... Lütfen müdahale etmeyelim... 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)-Bir dinler misin... 
Sizin döneminizi de biliyorum, Sayın Bakan benim ilçeme Akçakoca'ya gelemiyordu, fındık 

parasını ödemediği için... Sizin döneminizi de biliyorum... 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Bizim dönemdeki gibi ödeme yapılsa... , 

BAŞKAN - Efendim, siz Genel Kurula hitap edin. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Bakınız, fındık politikalarının tespit edilmesi için bu sene ne 

yaptık; yalnız Sanayi ve Ticaret Bakanı değil, Sanayi ve Ticaret Bakanının yanında Tarım Bakanı, 
bunun yanında üretici temsilcileri, ihracatçılar, sanayiciler ve bölgenin milletvekilleri hep beraber 
toplandık ve politikaları öyle belirledik. Bakınız... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Üretici memnun mu?.. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Deyamla) - Bakınız, değerli milletvekilleri, önce fondan başladık, fon

dan... Sizin döneminizde... 
MAHMUT ORHON (Yozgat)-Petrol Fonundan mı başladınız evvela?!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Üretici memnun mu?.. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Üretici memnun. 
Bakınız, sizin döneminizde 2 kilo kabuklu fındıktan -veya 1 kilo iç fındıktan- 110 sent, "fonV 

adı altında vergi aldınız, 110 sent... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NABİ POYRAZ (Ordu) - O , Sayın Demirel zamanından kalma; sen mazisini bilmiyorsun! 

BAŞKAN - Sayın Çiloğlu, lütfen, cümlenizi bitirir misiniz efendim, süreniz bitti. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Daha bir şey söylemedim Başkanım. 
BAŞKAN - Ama, ne yapalım yani?.. Size 1 dakika daha süre verdim; lütfen, acele bitirin efen

dim. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, çok kısa bir zaman tabiî; sataşma da var; 
bunu herhalde dikkate alacaksınız. 

Sayın Başkanım, şurada, "kara liste" tabir edilen bir liste var. Kara liste, 1979'dan başlamak 
üzere, 1992'ye kadar sürmüştür. 110 sentten 40 sente.kadar; burada liste var. 
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Şimdi, bakınız, değerli arkadaşlarım, dolar bazında fiyat verdiğimiz için ne olmuştur; her ay 

fındığa zam olduğu için, üretici, fındığını bir anda pazara çıkarmamıştır. İhtiyacı olanlar fındığım 
satmış, olmayanlar kendi deposunda muhafaza etmiştir. Bugün, fındığın kilosu 60 bin TL'dir. Sa
yın Bakanımdan rica ediyorum, Fiskobirlik, elindeki bütün stoklan satmış, 4 trilyon liralık bir meb
lağı kasasına koymuştur. Şimdi, bu 4 trilyon lira parayla, Fiskobirlik'e serbestlik vermek suretiyle; 
yani, bu 60 bin liraya bağlı olmaksızın, bu 4 trilyonun karşılığı olan 60 milyon kilo fındığı depola-
nna stok etmesidir; çünkü, 1995 yılı ürünün rekoltesi çok düşük olacaktır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Neden; gübre yok, mazot yok... 

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlanm... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) - Üretici memnun, köylü memnun, çiftçi memnun(!) 
BAŞKAN - Sayın Çiloğlu, bakın, ek sürenizi de kullandınız; lütfen, son cümlenizi söyleyin 

ve inin; rica ediyorum. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, son cümleyi şöyle bağlamak istiyorum. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Vatandaş ekmek bulamıyor, elemek; sen neden bahsediyorsun! 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Şimdi, fındığın, kendine özgü bir özelliği var; çok büyük, üs

tün bir gıda değeri var. Lokman Hekimin " bir avuç fındık yiyende dert aradım da bulamadım" de
diği fındığa; Türkiye'de, tanm ürünü bakımından, yılda 750 milyon dolar döviz girdisi sağlayan bu 
kıymetli tanm ürününe, bütün siyasî parti mcnsuplannın -özellikle fındık üreticisi bölgesi millet
vekillerine söylüyorum- fındık politikasında, 6 milyon vatandaşımızın yaşama mücadelesini yerdi
ği bu bölgede, hepinizin yardımlannı bekliyoruz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Vatandaş, ekmek bulamıyor, ekmek... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - Saygılar, sevgiler sunuyorum. 
Sağ olun. (DYP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiloğlu. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmeet Dönen, gündem dışı konuşmaya cevap vereceklerdir. 
Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Sayın Çiloğlu, az önce, fındık konusundaki politikalarımızı anlattı; kendisi
ne buradan teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özelllikle tarım satış kooperatiflerinin; yani, birliklerin alım politikasını 
belirlerken, iki hususa çok dikkat etmek gerektiği kanısındayım. Birisi; birlikler, arkasını devletin 
Hazinesine dayayarak, uyguladıkları politikalarla, çiftçiden mal alıp stok ederler; ettikleri stokun, 
hiçbir zaman, stok ve finansman maliyetini de düşünmezler. Halbuki, bu stok ve finansman mali
yeti, gerçekten, üreticiye verdiğimiz paranın çok çok üstünde tutmaktadır. İşte, bu sene, biz, fiyat 
politikalarını belirlerken, özellikle, devletten hiçbir kuruş almadan, halktan aldığımız, üreticiden al
dığımız ürünleri en iyi biçimde değerlendirerek, stoklarımızı en iyi biçimde değerlendirerek, onla
rı paraya çevirerek, üreticinin elindeki yeni ürününü, yeni ürettiği ürününü almayı seçtik. 

Zaman zaman, özellikle, bazı milletvekili arkadaşlarımız, ne kadar fındık aldınız, ne kadar 
ürün aldınız diye buradan bizlere soru yöneltmektedir. Bizim sorunumuz, çok fazla ürün alıp stok 
etmek değil, bizim sorunumuz, uyguladığımız politikalarla üreticinin alın terini, ürününü değerlen-
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dirmek. Eğer bunu yaparsak üreticiye bir katkıda bulunuruz. Üreticinin malını alıp stok ederseniz, 
hem, yine, üreticinin de cebinden çıkan, halkın cebinden çıkan parayı çarçur edersiniz hem de üre
ticiye çok büyük katkıda bulunamazsınız. 

îşte, fiyat belirleme döneminde, biz, fiyatlan belirledikten sonra, aynı zamanda bunu dolara 
bağladık. Dolara bağladığımız için, üreticilerimiz, kısa sürede ellerindeki malı çıkarıp ya faize ya 
altına ya da bir başka yere o parayı bağlama ihtiyacını duymadı; nasıl olsa elimde, dolara bağlı bir 
ürünüm var dedi. îşte, bundan dolayı, piyasada arz talep dengesi, üreticinin lehine gelişti. Üretici
nin lehine geliştiği için, fındık ürünleri, gerçekten, bizim tespit ettiğimiz fiyatların çok çok üstüne 
çıktı. Bizim de amacımız zaten buydu Bu, yalnız fındıkta değil, diğer ürünlerde de böyle oldu. 

Değerli arkadaşlarım, bu altı aylık süre içerisinde, 35 bin ton civarında, stokumuzdaki fındığı 
sattık ve erittiğimiz bu stokla da, üreticinin, hiçbir gün parasını aksatmadan, alınterinin karşılığını 
gereği gibi ödedik. , 

Şu anda, üreticimizin elinde, daha, bol miktarda fındık vardır. Bu fındıkların alımı için yeni 
politikaları da belirledik ve uyguluyoruz, onları da alacağız. 

Değerli arkadaşlarım, birliklerin, bugüne kadar uyguladığı stok politikasıyla, hiçbir zaman, bu 
ülkede, ne üreticiyi ne de ülkenin kaynaklarını rasyonel kullanamazsınız, kullanamamışız da. 

Bakın, bir örnek vereyim size: 1989 yılında, özel bankalardan 72 milyon dolar kredi alınmış; 
Fiskobirlik bu krediyi kullanmış; bugüne kadar da 82 milyon dolar geri ödemiş. O günkü bedeli 
216 milyar liraymış, 500 milyar geri ödemiş; ama, 5,5 trilyon, hâlâ, özel banka borçlan vardı, be
nim Bakanlığa başladığım gün. 

MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ördü) - Fiskobirlik, piyasaya mal sürdüğü için piyasa dengele
ri bozuldu, fiyatlar düştü. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 
5,5 trilyon parayı, siz, fındık üreticisine nasıl ödeteceksiniz, mümkün mü bu?!. 

Bütün fındık üreticisinin fındığını, hiç para ödemeden alsanız, borcuna aktarsanız, gene öde
yemezsiniz. Sizin bu konuda laf söyleme hakkınız yoktur! Batırmışsınız... Şimdi, biz bunu düzen
liyoruz. 

MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu) - Fonda biriken paralar ne oldu; onu da hesaplayın! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla) - Ne yaptık; Bakanlığa 

başladığımız ilk günden itibaren, yeni bir kararnameyle, bu borçları -bu 5,5 trilyon borcu- Ziraat 
Bankası faizlerine çevirdik. Ziraat Bankası faizlerine çevirdiğimiz bu borç, 5,5 trilyondan 1 trilyo
na indi. Bankalar "biz bunu kabul etmeyiz" dedi; ama, sonunda, bankalar da kabul etmek zorunda. 
Çünkü, o 5,5 trilyon lirayı, ne o üreticinin ne Birliğin ne de Hazinenin ödeme gücü yoktu; hiç kim
senin babasının parası değil bunlar. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, ben, uyguladığımız politikanın, özellikle günümüz koşulla
rında çok uygun bir politika olduğuna inanıyorum. Bu politikaları saptarken, hiçbir zaman, kafamı
zın arkasında bir başka düşünce yoktur. Eğer, muhalefetteki milletvekili arkadaşlarımız katkıda bu
lunurlarsa, seve seve kabul ederim. 

Benden, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Burhan Kara, fındık konusuyla iİgili, bir ko
nuda bilgi istedi ve bazı kaygılan olduğunu söyledi. Ben, hemen, Müsteşarımı Sayın Kara'ya gön
derdim, birlikte çalışma yaptılar ve "o konuda ne bilgi istiyorsa, verin" dedim. Ben açığım; hangi 
arkadaşımız, hangi birlikten, hangi kuruluştan, hangi bilgiyi isterse, sonuna kadar vermeye hazırım; 
kendileriyle birlikte çalışmaya hazırım, kendilerinin katkılarını almaya hazırım. Hiçbir zaman, bu-
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nu biz uyguladık, bu en doğrusudur demek istemiyorum. Bunun için de, zaten, bugün, şu anda Ku-
şadası'nda Üreticiler Kurultayını'topladık. Bu Üreticiler Kurultayında birliklerin bütün sorunları 
enine boyuna tartışılıyor. Bu tartışma sonucunda, birliklerin, kendi özgür iradeleriyle alacakları ka
rar doğrultusunda, bu birliklerin üzerinden artık devlet elini de çekmeyi düşünüyoruz. Artık, birlik
lerde, üretici konumunda bulunanlar, bundan sonra yönetici konumunda bulunacaklar, biz de eli
mizi çekmiş olacağız. Bundan sonra, böyle, taban fiyatları tartışmaları olmayacak. Üretici, kendi 
fiyatını kendisi belirleyecek. Eğer bunu oluşturabilirsek, biz, özellikle üreticilerimize en büyük kat
kıyı yapmış oluruz diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN - Niçin efendim? 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Gündem dışı konuşmaya cevap veren Sayın Bakanın, dönemimi

ze ait, bir hususta noksan bilgilendirildiğini yerimden ifade etmek istiyorum... 
BAŞKAN - Efendim, o konuda gündem dışı söz alırsınız, cevap verirsiniz veya Sayın Baka

na soru sorarsınız; böyle bir usulümüz yok. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Tamam; ben, öyle uzun konuşmak istemiyorum, sadece şunu söy

lemek istiyorum: 
Sayın Bakan, 25.1.1995 günü, evveliyatını bilmediği konular hakkında iyi niyetli bir konuşma 

yaptı. Bunu baz alarak, kendisinin hatalı bilgilendirildiğini, önümüzdeki günlerde, kendisine bel
geleriyle ispat edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. • 
3. - Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, pancar ve tütün üreticilerinin içinde bulundukları 

ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in 
cevabı 

BAŞKAN - Üçüncü gündem dışı söz, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Demir'e verilmiştir. Sa
yın Demir, tütün ve pancar üreticilerinin içinde bulundukları sıkıntılarla ilgili gündem dışı söz is
temiştir. 

Buyurun efendim. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Sayın Başkan, "Demir" değil "Özdemir" efendim.. 
BAŞKAN - "Özdemir" dedim efendim. 
Buyurun Sayın Özdemir. Süreniz 5 dakika. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; pancar ve tütün üretici

lerinin içerisinde bulunduğu malî sıkıntıyı dile getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tarımla uğraşan çiftçilerimizin büyük bir bölümü, geçimlerini tütün ve pancar üretiminden 
sağlamaktadırlar; ancak, gerek pancar gerekse tütün, devlet tarafından alınmaktadır ve bundan baş
ka alıcısı da yoktur. 

Malumunuz, pancar üretimi, gerek girdi bakımından gerekse insan gücü bakımından oldukça 
pahalıya mal olan bir ürün türüdür; ama, maliyet bedellerini -alıcısı devletten başka kimse olmadı
ğı için- fiyat tespitlerini, tütünde de pancarda da devlet tespit etmektedir. 
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1994 yılı pancar taban fiyatlan tespit edilirken, yaptığımız basın toplantılarında, o günün şart

larına, yani 7 nci aydaki şartlara göre, pancar taban fiyatlarının 1 600 liranın altında olmaması ge
rektiğini ifade etmiştik; ama belirlenen fiyat 1 000 lira... Bugün, pancar üreticisi, 1 kilogram pan
car karşılığında 1 000 lira almaktadır. Soruyorum sizlere, Türkiye'de 1 000 lirayla, 1 kilogram pan
carın dışında ne alınmaktadır?.. Bir çikletin 1 500-2 000 lira, bir kutu kibritin 1 500-2 000 lira ol
duğu bir yerde, kilogram pancarın 1 000 lira oluşu, gülünç bir durumdur. 

Bununla beraber, 1994 yılı içerisinde, gübreye yapılan yüzde 400*lük zam, akaryakıta yapılan 
yüzde 300'lük zam, tarım aletlerine yapılan zamlar ve bu insanların, geçimini temin etmek üzere, 
hayat standardının, akşamdan sabaha zamların yapıldığı bir ülkede, yani enflasyonun yüzde 150 ol
duğu bir yerde, 1 kilogram pancara verilen 1 000 liranın ne kadar gülünç olduğu ortaya çıkmakta
dır. . ;' 

Bununla beraber bugün, 1994 yılında üretilen pancar şekere dönüştürülmüş, şeker paralan da 
devletin eline geçmiştir. Piyasada ,şu anda, şeker fabrikalannda, normalde, satılmamış şeker olma
masına rağmen, pancar paralan bugüne kadar ödenmemiştir, ödeneceği gün de belli değildir. 

Sayın Bakanımız, burada, pancar paralannın ramazandan önce ödeneceğinin müjdesini verir
se, çiftçilerimiz kadar biz de memnun olacağız; ama, görünüm, böyle bir ortamın olmadığını gös
termektedir. İnşallah o müjdeyi verirler. 

Yine, yıl olarak aylara vurduğumuz zaman, 15 ay gibi bir zamanda meydana gelen tütünün ta
ban ve tavan tespit fiyatlan da devlet tarafından yapılmaktadır. 1994 yılında sigaraya yüzde 147 
oranında zam yapılmıştır. Fiyatı en düşük sigara 3 500 liradır, yerli üretim olan 2000 Sigarası 35 
000 liradır. Bu rakamlan baz aldığımız zaman, 1994 yılında tütüne verilecek taban fiyatın, fiyatı en 
düşük sigarayı baz alırsanız, bir kilogram tütünden 50 paket sigara çıktığını hesap ettiğimizde, fi
yatı en düşük sigaranın maliyeti 175 bin liradır, üreticiye yansıması gereken rakam budur; ama, ve
rilen taban fiyatı 9-10 bin lira civanndadır. 

1994 yılında tütüne verilen baş fiyatı 70 bin lira civannda idi, ortalama olarak. Bu koşullan, 
bu şartlan gündeme getirecek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 
BAŞKAN - Sayın Özdemir, lütfen bağlar mısınız efendim; buyurun. 

AHMET ÖZDEMÎR (Devamla) - Enflasyonun göre yüzde 150 olduğu bir yerde, sigaraya ya
pılan yüzde 147'lik zamlarla birlikte, tütün üreticilerinin alın terinin karşılığı olacak paranın veril
mesini beklemekteyiz. Alın terinin karşılığını verdiğini söylüyor Hükümetimiz; ama, alın terinin 
karşılığı, çiftçiye mahsulünü devlete teslim ettiği tarihte ödenen paradır. 

Bugün, 11 inci ayın sonu itibariyle pancar kampanyası bitmiştir. Tütün, 1994'ün 10 uncu ayı 
itibariyle satılacak duruma gelmesine rağmen, Türkiye'nin hiçbir yerinde Tekel açılmamıştır; ne 
zaman açılacağı da belli değildir. 

Sessiz olan, devletine, milletine güvenen, devleti baba olarak bilen bu topluma, bu sessiz top
luma, yarınından endişe etmeyecek, günlük geçimini temin edecek fiyat tespitlerinin yapılmasını 
bekliyor; hepinize, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Sayın Bakan... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir şey söyle

yeceğim, teknik bir konu. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
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HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Zatı âliniz, zarafet güzelliğe meraklısınız. Biz, bu

rada, devamlı müzakereleri takip eden milletvekilleriyiz. Konuşmacı arkadaşlarımız o kadar bağı
rıyor ki, mecburen dışarıya çıkacağız... Lütfen şunu ayarlayın efendim; rica ederim ediyorum... 

BAŞKAN - Efendim, mikrofondan çıkan sesi ayarlayacak tekniğe daha sahip değiliz; ama, 
bakalım... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - İkaz edin efendim. . 

BAŞKAN-Peki. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Dönen gündem dışı konuşmaya cevap verecek, 

Buyurun efendim. 

. HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Zatı âliniz, kansın efendim. 

BAŞKAN - Efendim, herkesin kendi sesini kendisinin ayarlaması lazım. 
Sayın Kurt da cevap vermek istiyor; ama, bir kişi cevap verir. Onun için, Sayın Kurt, size söz 

veremiyorum; Hükümet bir bütündür efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli arka-
daşlanm; Sayın Özdemir, özellikle, şekerpancan taban fiyatlan konusundaki görüşlerini bildirdi, 
ona yanıt vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, şekerpancan taban fiyatlan 1 000 lira olarak belirlendi. Geçen yıl 500 
lira olan pancar taban fiyatlan, bu yıl, yüzde 100 bir artışla 1 000 lira olarak belirlendi. Elbette ki, 
bu şeker pancan taban fiyatı, bütün üreticilerimizin alınterinin karşılığıdır demek mümkün değil. 
Gönül ister ki, daha fazla bir taban fiyat uygulaması yapabilseydik; ama, hepinizin bildiği gibi, şe
ker de, gerçekten, ülkemizin temel besin maddelerinden, fakirimizin, fukaramızın yiyebileceği ve 
her insanımızın kullandığı en önemli besin kaynaklanmızdan birisidir. 

Değerli arkadaşlanm, bakın, bu yıl şekerpancanna yüzde 100 fiyat artışı vermemize rağmen, 
şekeri fiyatım daha yüzde 20 artırdık, fiyatı tutuyoruz. Gerekirse, başka yöntemlerle, daha ucuz şe
ker yedirebilmenin çabası içindeyiz. Takdir edersiniz ki, şekerpancan taban fiyatını yüzde 200 ar-
tınrsak, şeker fiyatını da o oranda artırmamız gerekir. 

Kaldı ki, gerçekten iyi verim alınan bölgelerde; yani, dekanndan 5 ton, 6 ton pancar alınan 
bölgelerde, taban fiyatı olumlu karşılanmakta; ama, kuraklıktan, iklimden kaynaklanan, verim alı
namayan bölgelerde, 1 ton, 1,5 ton pancar istihsal edilen bölgelerde gerçekten sıkıntılar var. 

İşte, bunu da ayarlayamıyoruz. Tanmımızın altyapısına daha çok kaynak aktarmamızın, özel
likle sulama projelerine, özellikle tanm girdilerine daha çok kaynak aktarmamızın gerekli olduğu 
ortaya çıkıyor. • 

Taban fiyat politikalanyla, artık, çiftçileri daha fazla desteklememiz mümkün olmuyor; onla
rın gönencini daha fazla artırmamız mümkün olmuyor. Eğer pancarını sulayamıyorsa, eğer panca-
nna yeterli gübre atamıyorsa, siz ona, o olanakları, o destekleri veremiyorsanız ve 1,5-2 ton gibi az 
verim alıyorsa, gerçekten, o pancar üreticisini taban fiyatıyla destekleyemezsiniz. 

Düşünün, bir çiftçi, bir dekardan 5 ton ürün alsa ve kilosunu bin liradan satsa -ki bunun primi 
de var; 1 100 liraya mal oluyor- 5 milyon lira, gelir elde etmiş oluyor; aynı ekim, aynı emek, aynı 
masraf yapılan; ama, dönümünden 1,5 ton pancar alman bölgelerde ise, o çiftçinin eline, ancak ve 
ancak 1,5 milyon lira geçiyor; yani, beşte bir daha az değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bunu, orada ayrı, burada ayrı bir taban fiyatı politikasıyla desteklememiz gerçekten 
mümkün değil; özellikle, o bölgelerimizdeki üreticilerimizin, birim alandan, daha verimli ve daha 
kaliteli ürün almasını sağlayacak altyapıları gerçekleştirmemiz lazım. Onun için, yıllardır sürdürü-
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len taban fiyat politikasının yerine, girdilerin desteklendiği bir teşvik sistemini, sübvansiyon siste
mini -artık adına ne dersek diyelim- yeni bir destekleme sistemini oturtmamız gereklidir. îşte, biz, 
bugün, bunun çalışmasını yapıyoruz. 

Birliklerimizle başlayarak, özellikle pancar çiftçilerimizle devam ederek, bunların hepsiyle 
toplantılar yaparak, yeni destekleme yöntemlerimizi bu üreticilerimizle beraber saptayarak günde
me getireceğiz. Yoksa, bunun dışında taban fiyatlarıyla -az önce anlattığım nedenlerle- bunları des
teklememiz mümkün değil ve bunların tümü de, bu taban fiyatı politikasıyla, özellikle birliklerde, 
çiftçinin cebine de girmiyor, başka kanallardan başkalarının cebine giriyor. Biz, direkt, özellikle 
üreticiyi destekleyecek yeni yöntemleri, önümüzdeki günlerde gündeme getirmek durumundayız 
ve eşzamanlı olarak, hem tüketiciyi hem üreticiyi korumak durumundayız; hem şekeri daha uzuca 
mal etmek hem de daha fazla verim alacak politikaları geliştirmek durumundayız. 

Bugüne kadar bunlar yapılamamış; ama, bundan sonra bunları yapmak için elimizden gelen 
bütün gayretleri gösteriyoruz. Bundan emin olmanızı diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, hayır... Öyle bir usulümüz yok Sayın Bakan. Böyle bir usul açarsak, o 

zaman, bir gündem dışı konuşmaya, yirmi bakan, kalkar, ayrı ayrı cevap verir; o zaman da Meclis 
çalışamaz. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Konuşamam mı efendim? Çok mühim bir 
mevzu. 

BAŞKAN - Efendim, hayır... Başka bir meseleden dolayı cevap verirsiniz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ne mahzuru var Sayın Başkan? Sayın Bakan cevap verecekler. 
BAŞKAN - Olur mu efendim... İçtüzük müsait değil. Bir gündem dışı konuşmaya, Hükümet 

adına, bir bakan cevap verir. Olur mu... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, bir soru so

ruyor arkadaşlar... 
BAŞKAN - Hayır efendim... Soru olmaz... Yok efendim... Orada, gidin, özel olarak kendisi

ne anlatın. Soru olmaz... Gündem dışı... Gidin, orada izah edin kendisine. Böyle olur mu... O za
man, burası nasıl çalışır... 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar ve bunlara verilen cevaplar bitmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER \ 
1. - İtalya 'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin 'e, dönüşüne kadar, Ma

liye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1719) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Toplantısına katılmak üzere, 24 Ocak 1995 tarihinde 

İtalya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - TBMM Başkanlık Divanınca, Kazakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu 

Başkanı Ömirbek Joldasbekov ve beraberindeki Parlamento Heyetinin ülkemize davet edilmeleri
nin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık Tezkeresi (3/1720) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup bilgileri
nize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanının 17 Ocak 1995 tarih ve 97 sayılı kararı ile, Kazakistan-Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Ömirbek Joldasbekov ve beraberindeki Parla
mento Heyetinin 6-15 Şubat 1995 tarihleri arasında ülkemizi ziyareti kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - TBMM Başkanlık Divanınca, Fransız Meclisi Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Je
an Valleit ve beraberindeki Parlamento Heyetinin ülkemize davet edilmelerinin kararlaştırıldığına 
ilişkin Başkanlık Tezkeresi (3/1721) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna* 

TBMM Başkanlık Divanının 17 Ocak 1995 tarih ve 97 sayılı kararı ile, Fransız Meclisi Fran
sa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Sayın Jean Valleix ve beraberindeki Parlamento Heyetinin 27 
Şubat - 5 Mart tarihleri arasında ülkemizi ziyareti kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, (611410) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/398) 
BAŞKAN - Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair Önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 634 üncü sırasında yer alan (6/1410) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Sevi gen 

İstanbul 

BAŞKAN - Soru Önergesi geri verilmiştir. 
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C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
L- 24.1.1995 tarihli 71 inci Birleşimde görüşmeleri tamamlanan, Genel kurulun çalışma sa

at ve konularıyla ilgili DYP Grup önerisinin, DYP Grubunca geri alındığına ilişkin Başkanlık açık
laması 

BAŞKAN -Sayın milletvekilleri, DYP Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre veril
miş bir önerisi vardır; ancak, bunu okutmadan önce, Sayın DYP Grubu Başkanvekillerine sormak 
istiyorum: Sayın DYP Grubu Başkanvekilleri, dün sizin bir öneriniz vardı. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Geri alıyoruz. 
BAŞKAN - Geri alıyorsunuz. O öneri geri verilmiştir. 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama, çalışma saatleri ve görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesi-

neve Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN - Şimdi, DYP Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre bugün verilmiş öne

risi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 25 Ocak 1995 Çarşamba günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin İçtüzüğün 19 
uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan Tayan 

Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1- 24.1.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 772 sıra sayılı Kamu Personeli ile Emeklile

rin Malî ve Sosyal Haklan ile İlgili Yetki Kanunu Tasansının, 48 saat geçmeden gündemin 20 nci 
sırasına; gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen.Diğer İşler" kısmımn 
227 nci sırasında yer alan 760 sıra sayılı Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansının bu kısmın 32 nci sırasına, 24.1.1995 tarihli ge
len kâğıtlarda yayımlanan 763 sıra sayılı 6224 ve 4046 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden gündemin 33 üncü sırasına; gündemin 205 inci sırasın
da yer alan 726 sıra sayılı 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının 34 üncü sırasına; 228 inci 
sırasında yer alan 761 sıra sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifinin 35 inci sırasına alınması; Genel Kurulun 25.1.1995 Çarşamba ve 26.1.1995 Perşem
be günlerinde çalışmalannı saat 21.00'e kadar sürdürmesi ve 25.1.1995 Çarşamba günkü birleşim
de sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin bu kısmını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerinin bu kısmı kabul edilmiştir. . 

Önerinin ikinci kısmını okutuyorum: 
2- Genel Kurulun çalışmalarına 31.1.1995 Salı gününden başlamak üzere 10 gün ara verilme

si önerilmiştir. ..-'[. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Öneriyi verenlerin isimlerini okuyun. 
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BAŞKAN - İsimlerini okuduk efendim. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Bu konuda... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bu konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtik... (ANAP sıralarından "Hayır" sesleri) 
Peki; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlı
yorum ve Sayın Başkana, söz verdiği için de teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, DYP Grubu önerisinin birinci kısmı okundu, kabul edildi. O birinci 
kısımda, bazı kanunların yerlerinin değiştirilmesi bazılarının öne alınması gibi öneriler vardı. Bu, 
doğaldır; Parlamentoda, acil olan konular, acil olan kanunlar öne alınır, görüşülür; buna katılma
mak elde değil; ama, şu anda önümüze getirilen önerinin, ikinci kısmı Genel Kurulun tatile girme
siyle ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, geriye dönüp şöyle bir bakalım: Son iki üç aydan beri, Özellikle Ko
alisyona mensup partilerin ve gruplarının sık sık buraya getirdiği, Genel Kurul çalışmalarının saat 
19.00'dan 24.00'e kadar uzatılmasıyla ilgili önerilerle karşılaşmıştık ve bunu bir âdet haline getir
mişlerdi arkadaşlarımız ve ben, bu konuyla ilgili bütün konuşmalanmda, burada, çıkıp diyordum 
ki, arkadaşlarım, bunu bu kadar getirmeyin, biz saat 24.00'e kadar kolay çalışamıyoruz. Ama, bu
na rağmen, arkadaşlar buraya çıkıp, "çok önemli kanunlardır, bunların beklemeleri mümkün değil, 
biran evvel bunların geçmesi lazım" gibi, birtakım öneriler getiriyorlardı; doğrudur, tartışılabilir. 

Şimdi, arkadaşlarım, şu anda Bakanlar Kurulumuzda, Meclisimize sevk edilmek üzere önem
li kanunlar olduğunu duyuyoruz, okuyoruz; memurlara, küçük memurlara zam, işte, yurt dışındaki 
işçilerin bu çifte vatandaşlık sorunları ve bununla ilgili, Meclisimizin önünde, yüzlerce, önemli ka
nun tasarıları duruyor ve biz, her zaman "bunları görüşelim, bir an evvel bunları gündeme getire
lim" diye zorlarken, bir de bakıyoruz, önümüze, bir tatil kararı!.. Bunu anlamak mümkün değil. 

Onun için, özellikle, bu teklifi yapan, Koalisyona mensup parti grubundaki yöneticilerin bu 
kararlarını tekrar gözden geçirmelerini; Meclisimizin, bu aşamada, bu lükse sahip olmadığını ifa
de ediyorum ve bu tatil kararına karşı olduğumu, burada, bütün değerli arkadaşlarıma söylüyor ve 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 

Sayın Cevat Ayhan, siz de mi konuşmak istiyorsunuz? 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Efendim, Danışma Kurulunda, grup temsilcisi arkadaşlar... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan da söz istedi; sonra size vereyim. 
...grup temsilcileri "konuşmayacağız" dediler; ben, onun için bu yöntemi belirlcdim. O bakım

dan... 
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MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Şahsı adına konuşacak... 

BAŞKAN - Efendim; şahıslar da, milletvekilleri de, grubun disiplini altındadır. 
Buyurun. 

. CEVAT AYHAN (Sakarya) - Grubun bir bağlayıcı kararı olmadığı için şahsım adına konuşa
cağım. 

BAŞKAN - Anladım efendim. Yani, arkadaşlarınızın bize orada söyledikleri... O bakımdan... 
Üstelik size de söz verdim. 

Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim. 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; DYP Grubunun ikinci tavsiyesine -Meclisin iki hafta ta

tili kararına-şahsen, bir milletvekili olarak katılamıyorum. 

Biz, ocak ayında, bütçeden sonra, bir hafta tatil yaptık, dinlendik, yeni bir çalışma düzenine 
geçtik. Gündemde bekleyen 750 tane sözlü soru var, 250 civarında kanun teklifi ve tasarısı var ve 
memlekette tansiyonu yükselten, sıkıntıları artıran, onsekiz seneden beri önü bir türlü alınamayan 
bir enflasyon yangını var, pahalılık yangını var, geçim sıkıntısı yangını var, işsizlik yangını var, bu 
felaketler var; yani, Meclisin devamlı görev başında olması gerekir. 

Hükümetin, Meclisteki tartışmalardan kaçıp, kendisine geçici bir sükûn dönemi aradığını zan
netmiyorum. Hükümetin de başarısı, her meseleyi Mecliste tartışmak ve Meclisin millet adına top
lamış olduğu, Meclisin manevî şahsiyetinde temerküz eden millî hakimiyeti, bu gücü milletin me
selelerinin halli istikametinde kararlı bir şekilde kullanmasıdır. Dış meseleler var, iç meseleler var. 
Memleketimizin, cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı günlerinden geçiyoruz. Onun için, bu tatil kara
rına karşı olduğumu ifade etmek için söz almış bulunuyorum. 

Zaman zaman gece 02.00'lere kadar varan, verimsiz, sinirleri geren mesai yerine, gerekirse, 
Öğleden evvel mesaiye başlayalım; ama, gündemimizdeki şu 750 sözlü soru cevaplandırılsın ve ka
nun tasarılarını da müzakere ederek yol alalım. 

Meclisin itibarı bakımından, Meclise olan güvenin devamı bakımından, artması bakımından, 
bunun faydalı olduğunu arz etmek istedim. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. \ 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın Ayhan ve Sayın Güney tatil kararından bahsettiler. Bu, tatil kararı değil, 10 günlük ara 
verme efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bunun ismi nedir Sayın Başkan? 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, iki. kişi aleyhte konuştu; lehte söz isteyen olursa veririm. 
SALİH KAPUSÜZ (Kayseri) - Lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Üzerinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Üzerinde söz verme yok efendim. 

Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu 

olarak, bugün, Danışma Kuruluna, bazı öneriler getirdik. Bu önerilerin birincisinde, gerçekten ge
çim sıkıntısı içerisinde olduklarını çok iyi bildiğimiz kamu personeline ve emeklilerine iyileştirme 

- 3 1 4 - . 



T.B.M.M. B : 7 2 2 5 . 1 . 1 9 9 5 O M 
getirecek, maaşlanna zam getirecek bir kararın alınabilmesi için, Bakanlar Kurulunun hazırlayıp 
Meclise sunduğu yetki kanun Tasarısının, 48 saat beklenmeden, öncelikle ve ivedilikle, Genel Ku
rulumuzda görüşülmesi, kanunlaşması ve Hükümetimiz tarafından hazırlıkları tamamlanmak üze
re olan zam kararlarının -memura, emekliye zam kararlarının- bir an evvel çıkıp, yürürlüğe girebil
mesini sağlamak üzere, bu yetki kanunu tasarısını öneri olarak getirdik. 

İkincisi, Türkiye'nin, Dünya Ticaret Örgütü kurulmasına dair anlaşmaya taraf olmasına dair 
kanun tasarısıdır, bu da fevkalade önemlidir. Dünyada küreselleşmenin devam ettiği, dünya ekono
misiyle entegre olduğumuz şu dönemde, Türkiye'nin, böyle bir anlaşmaya taraf olmasında gerçek
ten yarar görülmüştür ve bu anlaşmanın onaylandığına dair kanunun da 31 Ocak tarihine kadar çık
ması gerekmektedir. 

Üçüncü önerimiz, kasım ayında çıkardığımız Özelleştirme Kanununda bir ufak değişiklik yap
mak -özellikle yabancı sermayeyle ilgili- sanıyorum, bütün partilerimizin ittifak ettiği bir yanlışı 
tashih etmek üzere getirilen bir kanun tasarısıdır. 

Dördüncüsü, polis okullarımızdan mezun olan beş bine yakın polisimize 1 Şubattan itibaren 
kadro verilmesi, onların maaşa kavuşmalarını sağlamakla ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Anayasa Komisyonumuz, Anayasa değişikliklerini görüşmek 
üzere toplanmış ve teklifin, bir alt komisyon teşkil edilerek, alt komisyonda görüşülmesine, olgun-
laştınlmasma karar vermiştir. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim yapıyor, komisyonları 
çalışıyor, Genel Kurulu çalışıyor, kürsüsü açık, herkes bu kürsüden istifade ediyor, memleket me
seleleri halkın önünde tartışılabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 19 uncu Dönemin Dördüncü Yasama Yılında, Genel Kurulumuz, geride 
bıraktığımız beş altı ay içerisinde, geceli gündüzlü çalışmıştır. Bu dönem çıkardığımız kanun sayı
sı; görüştüğümüz gensoru Önergeleri, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması itiba
riyle rekor seviyededir. Batı parlamentolarında bir yılda 7-8 tane kanun çıkar. Biz ise kanun fabri
kası haline geldik. Bunca seri ve ciddî çalışan Parlamentonun -tatil hayır- ara yapması, bazı zaruret
lerden hâsıl olmaktadır. Parlamento tarihimize bakınız, her sömestr döneminde Meclis çalışmaları
na ara verilmiştir. Bu ara, 10 gün görünmekle beraber, fiilen 6 gündür, 6 gün ara verilecektir. Millet
vekili arkadaşlarımızın çocuklarının sömestr tatili sebebiyle, birtakım ihtiyaçları vardır; ayrıca, mil
letvekillerinin halkla temas edebilmesi, halkın arasına girebilmesi için buna ihtiyacı vardır. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Halkın karşısına çıkacak yüz mü kaldı? 
AHMET KABİL (Rize)-Uludağ'a gitmek için desene. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim; rica ediyorum arkadaşlar... 
Sayın Grup Başkanvekili, siz buyurun efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Pazar yerine gitmek için. 

TURHAN TAYAN (Devamla) - Şimdi oraya hiç girmeyelim; yani, Maltepe'den gireriz, 
Ulus'tan çıkarız; hiç gerek yok. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, ben, Sayın Giiney'in bir zarif hareketi olarak kabul ediyorum/Ay
rıca, bugün, Danışma Kurulunda, bütün parti grupları olarak müştereken yaptığımız görüşmede, 
evet, imza vermediler; ama, centilmence, bu konunun tartışılmayacağını ifade ettiler. Ben, bunu 
fazlaca irdelemek istemiyorum; ama, olay, bir tatil değildir, bir aradır. Bunun böylece bilinmesin
de yarar görüyorum. 

Önerimizin birinci bölümünü kabul ettiniz, teşekkür ediyorum; ikinci bölümünün de kabul 
edileceğini umuyor, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Öneri üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Önerinin ikinci kısmını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
AHMET KABlL (Rize) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Önerinin ikinci kısmı da kabul edilmiştir. 
Geç kaldınız efendim. 

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer işler" kısmına geçiyoruz. 

önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı müzakereleri
ne başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - însan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 
müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4:- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

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

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

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

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

BAŞKAN - îdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad-. 
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
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Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. - 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 -Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile ^ 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S. Sayısı: 201) 

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

Komisyon?... Yok. -
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Ka
nunu Teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 

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

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

Yetki Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
10.-Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Mad

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

BAŞKAN - 639 sıra sayılı 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda bazı değişiklikler ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 619) 
BAŞKAN - Tüketicinin korunması Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
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Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. -Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sos-

yaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan 'in, Mal Bildi
riminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu 'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı r 149) 

BAŞKAN - Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

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

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

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

na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (11160) (S. Sayısı 111) 

BAŞKAN - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakereleri
ne başlayacağız. 

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

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

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

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

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

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
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Komisyon?... Yok. 

Ertelenmiştir. 
17. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN - Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş

kin kanun tasarısı komisyonca geri alınmıştır. 
18. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

19. -Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,11505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN -Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili ka
nun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İşlemle

riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

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

Komisyon?..Yok. 

Ertelenmiştir. ' . . . ' ' 
21. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De

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

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına îlişkin 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasa
rısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 

Ertelenmiştir. 
22. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

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

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
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Komisyon ?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
23. - Yedi İlde Büyüksehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 
BAŞKAN - Yedi İlde Büyüksehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. -Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

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

507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köy iş
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı 373) 

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

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. -926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakerelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
27. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

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

nun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
Komisyon?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
28. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

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

de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasansımn müzakerelerine 
başlayacağız. v 

Komisyon?..Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
31. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına 

Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/821) (S. Sayısı: 772) (1) 
BAŞKAN - Alınan karar gereğince, Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Hakların

da Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 
müzakerelerine başlıyoruz. 

Komi syon?.. B urada. 
Hükümet?..Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Yetki kanunu tasarısının tümü üzerinde söz alanlar: Gruplar adına, şu ana kadar, ANAP Gru

bu adına Süleyman Hatinoğlu; şahısları adına, Gaffar Yakın, Lütfü Esengün, Muharrem Şemsek, 
Esat Bütün söz istemişlerdi. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Çelebican, ANAP Grubu adına mı?.. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Şahsım adına... 
BAŞKAN- Arkadaşlar, zaten iki kişi konuşacak; ona göre, Sayın Çelebican'ı da yazıyorum. 
MEHMET ALP (Kars) - Grup adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 

772 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Grupları adına söz alan sayın milletvekillerinin, grupları adına konuşmaya yetkili olduklarına 

dair yetki belgelerini Başkanlığımıza göndermelerini rica ediyorum. 

ANAP Grubu adına, Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun efendim. 

Sayın Hatinoğlu, konuşma süreniz 20 dakika. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; kamu personeli ile emeklilerin malî ve sosyal haklarını düzenleyen ve yeni bir yapılan
mayı oluşturacak olan 772 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde, Grubum adına söz almış bu
lunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, dün, bu tasarıyı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüştük. Tabiî ki, personel 
rejimiyle ilgili bir tasarıya, karşı olduğumuzu ifade etmedik ve etmiyoruz; ancak, bu tasannın bizi 
kuşkulandıran ve tereddüte sevk eden bazı hususları vardı, kısmen bunlara değinerek detayına geç
meyi düşünüyorum. 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Meclisin de bildiği gibi, bazı konularda, bazı kanunlarda yapıla
cak düzenlemelerle ilgili yetki yasalarını, 1993 ve 1994 yıllarında, ortalama olarak dört beş kere ip
tal etti. Personeli ilgilendiren bu tasarı da, bu iptal kararlarının içerisindeydi. 

Bu nedenle, Anayasaya aykırılığı bakımından, bunun, Anayasa Komisyonunda da görüşülme
sini istemiştik. Bazı arkadaşlarımız da, Anayasaya aykırıdır iddiasında bulundular. Bu şekilde izah 
edilmekle beraber, aslında, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesine baktığımız zaman, personel
le ilgili özlük haklarının düzenlenmesinin,, yetki yasasıyla olmayacağı açık ve net olarak ifade edil
mektedir; iptal gerekçesi de buydu. Biz, bu konuda, Anayasa Mahkemesine, peşinen gitmeyeceği
mizi ifade ediyoruz; ancak, hangi şartlarda Anayasa Mahkemesine gideceğimizi de biraz sonra ifa
de edeceğim. 

Personel konusunda bizini bir hedefimiz vardı. Bu konuda, sağlık personelinin özlük hakları
nın iyileştirilmesiyle başlatılan bu hareket, bugün, bu noktaya kadar getirildiyse, burada bayağı bir 
çalışmalarımız oldu; ama, Hükümet tüm memuru birden iyileştireceğiz derken, şu anda, kapalı ku
tular içerisinde bir personel rejimi ele alınmaktadır, bu konudaki tereddütlerimi dile getirmek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlar, iyiyi kötüyü, güzeli çirkini, acıyı tatlıyı, doğruyu yanlışı, bu ülkede hep be
raber yaşıyoruz. Memurumuzla, emeklilerimizle içice yaşamaktayız, beraber götürmekteyiz. Me
murumuzun ve emekli vatandaşlarımızın insanca yaşamaları için en iyi ücret politikasını mutlaka 
tespit etmek mecburiyetindeyiz. Bu şekilde yetki yasalarıyla, eğer, personel kanunu düzenliyoruz 
diyorsanız, kendimizi ve çalışanlarımızı bir müddet için kandırmış oluruz, ama, gerçekten personel 
rejimi olamaz. Biz, 657 sayılı Personel Kanunuyla 25 yıldır tanışmaktayız; 1975'ten beri bu kanun 
yürürlüktedir, maliyedeki arkadaşlarımız bilir; yani, takip etmek mümkün değil, kaç kere değişik
liklere uğradı. O zaman, Türkiye'de personel rejiminde bir aksaklık var, bir sıkıntı var; bu rejimi 
yeniden düzenlememiz gerekiyor. 

Şimdi, memur, devletin memuru, emekli, devletin vatandaşı, burada siyasî parti düşüncelerini 
bir tarafa bırakalım, bütün siyasî partilerden benim istirhamım şudur; herkes gruplar adına, belli bir 
grup oluşturarak Türkiye'de oturalım, yeniden bir personel rejimini oluşturmaya çalışalım ve bu 
personel rejimini, Türkiye'nin emeklisiyle, çalışanıyla, tavanıyla, tabanıyla iyi orantılar tespit ede
rek, bu şekilde bir personel rejiminin acilen, anlaşarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yok
sa bu şekilde, palyatif tedbirlerle, yetki kanunlarıyla personel rejimini düzeltemezsiniz, daha da 
çıkmaza götürürsünüz. 
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Değerli arkadaşlar, bakınız, Hükümet 12.1.1995 günü Bakanlar Kurulu kararıyla', bütün ba

kanların imzasım taşıyan kanun tasarısıyla Meclise geldi; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu 
konuda yaptıkları yanlışı düzeltmek için ANAP grubu olarak 30'un üzerinde önerge hazırladığımı
zı gördüler. Tıpkı özelleştirmede yaptığınız bir iyileştirme gibi, personel rejimini kısmen düzeltme
ye kalktık; ama, İktidar bundan korktu ve bunu fark eder etmez, hemen çark etti; o günü, hiçbir ge
rekçesi olmadan, Plan ve Bütçe Komisyonu toplanmışken "tasanda içerik itibariyle değişmesi ge
reken hususlar var, yanlış ibareler var" dedi ve bu nedenlerle tasarıyı geri çekti ve düşündük: Ka
nunu teklif eden Hükümet, Bakanlar Kurulu ve Başbakanın imzası var; "teklif budur" diyor; ama 
"içeriği itibariyle yanlışlıklar var, bu yanlışlıklar itibariyle tasarıyı bana geri verin" diyor. Plan ve 
Bütçe Komisyonu alt komisyon kurmadı; alt komisyon kursaydı, tabiî, bir iyileştirme yapacaktık; 
böyle bir yetki de vermedi. Hükümet tasarıyı aldı, geri götürdü.Düşünüyoruz acaba, bunu imzala
yan sayın bakanlarımız, Sayın Hükümet bu tasarıyı, içeriğinden haberleri olmadan mı imzaladılar, 
hayalî bir imza mı attılar, hayali bir tasan mıydı?! 

Orada zam oranları belliydi; ancak, küçük memura zam verilmiyordu; bundan tereddüt ettiler, 
korktular ve tasanyı geri çektiler. Şimdi bizden, "Personel Kanununu yeniden düzenleyeceğiz" di
ye, sadece iki maddelik bir kanunla yetki istiyorlar. Biz bu yetkiyi vereceğiz; ancak, Sayın Baka
nın, bugünkü Hürriyet Gazetesinin bir sayfasında beyanatı var. Plan ve Bütçe Komisyonunda beT 

nim ifadem vardı, gerekirse Anayasa Mahkemesine gideriz diye; Sayın Bakan da "eğer cesaretleri 
varsa, gitsinler" diyor. Evet, cesaretimiz var; şöyle var: Eğer, çıkaracağınız kanun hükmündeki ka
rarnameler, memurumuzun aleyhinde olursa, Anayasa Mahkemesine öyle gideriz ki, hem de sizi de 
böyle peşimize takarak götürürüz; o iktidardan ta ki indirene kadar götürürüz. Sayın Bakan, o ka
dar kolay değil... Dün yine laf attığınızı,, bugün gazeteler yazıyor. Siz, çok sevdiğim eski bir arka
daşımsınız; ancak "Sayın Taşar'a bak, pazarda ne var, ne yok" diye dün bana laf attınız, onu da 
bugün basın çok güzel yazıyor ve ben size de söyledim, siz Maliye Bakanısınız, Türkiye'nin büt
çesini yapıyorsunuz, Türkiye'nin parasal hesabını yapıyorsunuz. Sayın Bakanım, kusura bakma, 
ama bu hafta yine pazar var, gel pazara bareber gidelim, bakalım cesaretin var mı?.. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Tamam. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Gel beraber gidelim bakalım ki, ne var ne yok. Ora
da, ben bu hükümetin bakanıyım; ey pazarcılar, ey üreticiler, ey memurlar, ey tüketiciler, bu hayat
tan memnun musunuz deyin, bakalım size ne diyecekler. Bir çıkalım... Öyle eskortla vın vın vın 
gitmekle, iş olmaz; vatandaşın yanına bir çıkalım. Sayın Bakan, vatandaşın yanına çıkamazsın. He
le bu tasarıdan sonra hiç çıkamazsın... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Ben gidiyorum, merak etme sen. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bütün bunlara rağmen, şimdi 
gelelim işe. Türkiye'de bir personel rejimi düşünüyoruz. Dünyada üç, dört çeşit personel rejimi var. 
İşe göre ücret, adama göre ücret, ihtiyaca göre ücret, eşit işe eşit ücret. Şimdi, bunlardan birini tes
pit etmeden, personel rejimi yapamazsınız. Sayın Bakan, şimdi kim baskılı gelirse, ona bir karar
name çıkaracaksınız; çünkü.bir kaç kez kanun hükmündeki kararnamede çıkarmaya yetkiniz oldu
ğundan dolayı, bunları çıkaracaksınız. Bu nedenle, tabiî ki, bu kanunun şimdiden, çıkmadan, daha 
doğmadan, çok büyük aksaklıklar getireceğine peşinen inanmaktayım. 

Sayın Başbakanımız "ben memuru enflasyona ezdirmeyeceğim" diyor. Öyle ezildi ki, memu
run üzerinden dozer geçti, pestil haline geldi, memur artık ayağa kalkamıyor. Bazı memurlarımız 
yürüyor, nasıl yürüyor, ben ona hayret ediyorum. Demek ki -eskiden verilen- Allah'ın verdiği bir 
güç var. Tıpkı, Bursa Uludağ'daki Amerikalı Yarbayın, on gündür tahammül ettiği o soğuk karşı
sında, aynı... 
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MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Bolu'da, Bolu'da... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)-Bolu'da... 
...o şekilde, bu milletimiz de hayat mücadelesi veriyor. O, güzel mücadele verdi. 
DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sizin zamanınızda alıştılar galiba. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)-Evet... 
Sayın Bakan şimdi, tabiî, bizim zamanımızı espri olarak iletiyor; ama, Sayın Bakan, benim dö

nemimde de benim başhekimimdi. O iktidarı beğenmiyorduysa, o makamda niye oturdu? 
Sen de benimle berabersin Sayın Bakan. Hiç, uzaktan laf atma. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sempatik bakandır; iyi bakandır. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarımız, işte, enflasyon yüzde 150 

oldu. 
1.1.1994'ten 1.1.1995'e kadar, bir yıl içerisinde, her şey üç katı artmış arkadaşlar. Bundan 

kaçmak hiç mümkün değil... Öylesine artmış ki; ama, bunun yanında personel rejimine baktığınız 
zaman, hiçbir şey artmamış. 

Şimdi, biz, 1.1,1994' te bütçemizi 819 trilyon olarak belirledik; ancak, o tarihte (1.1.1994'te) 
dolar 14 bin liraydı; 1.1.1994'te -ortalama- mazot 5 bin liraydı, şimdi mazot 16 bin küsur; dolar 42 
bine doğru dayandı; 3 katı bir artış var. Sen, hangi konuda, 3 katı -memurda, tüketicide, üreticide-
bir artış yaptın? Yüzde 50'yi -hiçbir şeyde- geçmemiş yaptığın airtışlar. Bu nedenle, millet, en az 
yüzde 100'lük bir fakirleşmeye doğru götürülmüş. Zaten, fakirleşmeye doğru gittiği belli; çünkü, 
yüzde eksi 6-7 oranında, Türkiye'nin bir küçülmesini görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu şartlar altında, emekli, köylü, memur, işçi, esnaf, öğrenci ve hepsi, tüm 
yaşantılarını devam ettiren, hayata devam eden insanlanmız, böylece, ülkede büyük bir küskünlük 
içerisine girmişler ve bu nedenle, tüm çalışanlar, bunun yanında, tabiî verimliliği düşürmüşler. Ve
rimlilik de düşüyor; çünkü, devlet çarkı âdeta dönmüyor. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Geriye dönüyor, geriye... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, memurun durumuna bir 

bakalım: Memur, kirasını ödeyemiyor, yakıt, elektrik, su ve telefon paralarını ödeyemiyor; memur 
perişan. 

Ev kadınlarına kredi vereceğiz dedik; Türkiye'de, hiç ev kredisi alan bayan tanımıyorum. İn
şallah, televizyondan dinleyenler olur da, birkaç kişi bana telgraf çeker, der ki; ben aldım... Bekli
yorum... 

Geç terhis edilen askerlere... 
ALİ ESER (Samsun) - Kadınlara 33 milyar verildi. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Belki, onları partililere verdiğiniz için biz bileme

yiz; Doğru Yol'a, İktidar grubuna verildiği için bizim haberimiz olmaz. 
Geç terhis olan askerlere kredi verileceğini söylediniz; maalesef, ortada bir şey yok. 
İşçilerin sözleşmelerinin karşılığı olan ücretleri, maalesef, ödemediniz ve bugün, sabahtan, yi

ne, televizyonda dinliyoruz; Hak-îş'e Et-Balık'ı vereceğinize söz vermişsiniz, Hükümet, şimdi çark 
etmiş. Allah Allah(!) Yani, Hükümet, herkese yalan söyleyebiliyor, bravo yani! 

işsizlik ülkemizde artmış, 1 milyona yakın insanımız da, geçtiğimiz yıl, maalesef, işsiz kalmış
tır. Yatırımlar, ülkede tamamen durmuş; terör hızla artmış; dış politikamızda da dengesizliklerin ve 
güvensizliklerin ötesinde, önemli bir şekilde de belirsizlikler var. Bu konunun da ciddî bir şekilde 
ele alınması gerekir. 
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Şimdi, bütün bunlara rağmen, ülkede, iyi bir personel rejimiyle beraber ne yapmamız gereki

yor: 

Değerli arkadaşlar, kaybettiklerimizi tekrar kazanabilmemiz için, önce, ihracatı geliştirmeli, 
üretimi artırmalı; kapasiteyi, her türlü hizmette rekabet unsurunu mutlaka yükseltmeliyiz ve yarat-
malıyız. Sanayii geliştirmek ve kalkındırmak mecburiyetindeyiz. Adil vergi düzenini getirmek 
mecburiyetindeyiz. Kayıt dışı ekonomiyi, yeniden, mutlaka yapılandırmalıyız. Özelleştirmeyi, hız
lı bir şekilde, dengeli bir şekilde, ülkenin çıkan uğrunda, istikâmetinde yapmalıyız. Bunun yanın
da, mahallî idareler, adalet, hukuk ve yargı reformlarını çok hızlı bir şekilde geliştirmekle beraber, 
çok acilen, sağlık ve eğitim reformunu yapmak mecburiyetindesiniz. Sağlık ve eğitim reformunu 
yapmazsanız, önce, insanlarımızın, toplumumuzun, bedensel rahatsızlıklanmn ötesinde, zihinsel 
sağlıksızlıklan ortaya çıkar Sayın Bakan, öyle değil mi? Çünkü, bugün, millet, açlıkla, artık ne ya
pacağını şaşırmış. Merak etmeyin, eğer, siz, Bakanlıktan aynlır da bir klinik açarsanız, o zaman da
ha çok para kazanırsınız; çünkü, millet delirmek üzere; milleti perişan ettiniz; millet aç kaldı; psi-
kiyatrist olarak iyi para kazanma imkânınız olabilir. 

Değerli arkadaşlar, işte, bütün bunlann yanında, tabiî ki, bedensel rahatsızlıklann yanında, zi
hinsel rahatsızlıklar da artacak ve bunun yanında, eğitim reformu yapmazsanız, eğitimsiz bir kad
royla karşı karşıya kalacaksınız, maazallah, Türkiye'nin başına çorap örersiniz. 

Değerli arkadaşlar, bir ay içerisinde petrole üç kere zam yaptınız, yüzde 34'ü buldu. Memura 
ne verdiniz? Bu, topluma, yaşayana, tüketiciye, üreticiye yüzde 40 yansıdı; günahtır. 

' Sayın Başbakan "ben memura zam vereceğim, ezdirmeyeceğim enflasyona; ama, şu ANAP 
Hükümetleri bize çok kötü miras bıraktı, çok büyük günah bıraktı" diyor. Sanki, biz, ona hiçbir se
vap bırakmadık, hep günah bıraktık(!) t . 

Bakın, ne bırakmışız: Enflasyonu yüzde 68'de bırakmışız; dış borç olarak 48 milyar dolar bı
rakmışız; iç borç olarak da 79 trilyon bırakmışız. Bunun dışında bir şey bırakmamışız, bunu bırak
mışız. 

Bugün, onlar ne yapmışlar: Enflasyonu yüzde 150'ye çıkarmışlar; dış borcu 74 milyar dolara 
getirmişler; iç borcu da 790 trilyona getirmişler. Aynca, bütçeye de 120 trilyon açık verdirmişler. 

Şimdi soruyorum, peki ne yaptınız siz bu memlekete, bir şey mi yaptınız; otoyol mu yaptınız, 
uçak sanayii mi kurdunuz, harp sanayiini mi geliştirdiniz, köylere elektrik, telefon yol mu götürdü-
nüz, barajlar mı yaptınız; Allahaşkına ne yaptınız, bunlan bir izah edin? Yaptığınız hiçbir şeyi gö
rememekteyiz. Tek şey yaptınız, yüksek faizle zenginleri, daha zengin yaptınız ve hâlâ, yüksek fa
izle, kur farklanyla oynayarak, maalesef, çok güzel şeyler yapıyorsunuz; sizi tebrik ederim; ama, 
memuru, çalışanı, işçiyi düşündüğünüz yok. 

Şu memlekette geçen sene çöp vergisi çıkardınız. Çöp vergisi bile bir yılda üç misli artmış. Bu 
yıl, Ankara'da çöp vergisi 1 milyon lira. 300 bin liradan* 1 milyon liraya çıkmış. Peki, nerede?.. 

Değerli arkadaşlar, işçi... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Telefon, elektrik, su... 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) - Tabiî, telefon, elektrik, su paralan... Bir taraftan, 
adil düzenciler de onu, maalesef, dolara endeksleyerek, onlar da götürüyorlar; nereye götürmek is
tedikleri de belli değil. 

Askerliği önce kısalttınız, sonra artırdınız. 

Erken emekliliği getirdiniz; sosyal kuruluşlan, Emekli Sandığını, Bağ-Kur'u ve SSK'yı peri
şan ettiniz. Şimdi, tekrar yaş hadlerini yükseltmek mecburiyetindesiniz. 
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Yeşil kartı getirdiniz; maalesef, millete yeşil kefen oldu, öyle devam ediyor. Şu anda, yeşil 

kartın paralan ödenmemiş, hastaneler perişan. 
Değerli arkadaşlar, memur yürüdü; önce cop yedi; arkadan İstanbul'da beklemediğimiz olay

lar oldu. PTT'nin memurları, işçileri yürüdü. Maalesef, biz isterdik ki, milletimizin, işçimizin elin
den devlet, Hükümet tutsun, onları kurtarsın; ama, bir baktık ki, televizyonlarda Hükümet değil de 
köpekler tutuyor paltolarından, ceketlerinden, kollarından. Bu, Türkiye için utanç verici bir olay
dır. Bunu kınadığımı ifade ediyorum ve bu köpeklerin -Sayın eski Sağlık Bakanı buradadır- bu tür 
köpekler kontrollü dahi olsa, tekrar yeniden müşahedeye alınır, aşılara devam edilir. İki, üç vatan
daşımız yaralandığı halde, umumî hıfzıssıhha mevzuatına göre de, maalesef, köpeklerin müşahede 
altına da alınmadığının istihbaratını aldık. 

Sakat adamlar bile doğu ve güneydoğuya tayin edilmiş İstanbul'dan, PTT'den. Esas mesele ne
dir, biliyor musunuz arkadaşlar: Çok önemli, PTT'nin T'sini satacaklar; ama, öyle bir satış istiyor 
ki bu Hükümet, onu pazarlamış dışarıya... "PTT'nin "T"sini satacağım; ama, kılçıksız olacak" di
yor, "ayıklanmış olacak" diyor, "pürüz adamlar, fazlalık ne varsa, onları ayırın, ondan ötesini sata
cağım" diyor. Onun için, o, ayıklamadır; tezgâhı kime yapıldıysa, onlara doğru bir ayıklamadır... 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, 1 dakikanız var efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - 2 dakikam var galiba... 

BAŞKAN - 1 dakika 10 saniyeniz var. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Evet, şimdi, ben, bu Yetki Yasa Tasarısına göre 
Hükümete güvenmediğimi ifade ediyorum.. Evet, Yetki Yasasıyla beraber memura verilecek her şe
yi destekliyorum; ama, ben, bu Hükümete nasıl güveneyim?! Bu Hükümetin öyle bir başı var, ki, 
Sayın Başbakan, memleketine ve milletine güvenmediği için, Amerika Birleşik Devletlerinde ken
dine ev alıyor, arsa alıyor, otel alıyor, okul alıyor. Peki, ben, şimdi buna nasıl güveneyim?! Memu
ruma ne vereceğini bilmeden, ben buna böyle bir yetki veremem. Bu nedenle, yetkiyle bu işin dü
zelmeyeceğini ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, çok önemli bir belge okuyacağım, bakın; Magna Carta... 
Şimdi büyüklerimiz dinleyecek. Milattan Sonra 1215 yılında Magna Carta, ilk özgürlük bel

gesinde memur ve işçilerin ücretlerinin düzenlenmesiyle ilgili 14 üncü -çok önemli bir maddesini-
maddesini okuyorum. Sayın Başkan, bu konuda bana 1 dakika vereceksin. 

BAŞKAN-Hayır, vermeyeceğim, süreniz dolduğunda keseceğim... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Herhangi bir durumda yardım parası ya da... 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, süreniz doldu, lütfen... Yasalarda ek süre vermeyeceğim, rica 
ediyorum... Süre doldu, sürenizi uzatmayacağım. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Herkese veriyorsunuz. 
BAŞKAN - Hiç kimseye vermeyeceğim... Hayır efendim... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Genel Kurula saygılı olun... 

BAŞKAN - Ne saygılı olacağız?.. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Sayın Başkan çok sertleşti. 

ENGİN GÜNER (istanbul) - Sayın Başkan bize karşı hep sert. 
BAŞKAN - Lütfen iner misiniz; tamam, süreniz doldu. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha süre istiyorum. 

BAŞKAN - Hayır vermiyorum. Süre vermeyeceğim; lütfen, iner misiniz... 
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SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Devamla) - Sayın arkadaşlara teşekkür ediyorum. (ANAP sıra

larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, kanunlarda söz süresini uzatmayacağım; göreceksiniz hiç kimseye ek süre vermeye
ceğim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakika Sayın Hatip. 

;. . RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; hepinizi Refah Partisi Grubu adına ve şahsım adına hürmetle selamlarım. 

Huzurunuzda 772 sıra sayısıyla gelmiş bulunan Kamu Personeliyle Emeklilerin Malî ve Sos
yal Haklarında Düzenlemer Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı Hakkında Grubumun görüş
lerini ifade etmek üzere bulunuyorum. 

. Bu tasarı, Meclise, 20 Ocak 1995 tarihli yazı ile gönderilmiştir. Burada önemli olan husus, 
bundan 10 gün evvel; yani, bu tasarının gönderilmesinden 10 gün evvel aynı nam altında personel 
rejimini tanzim eden bir kanun tasarısı gönderilmiş; fakat, bu tasanda, sadece üst düzeydeki bürok
ratların durumlarını düzeltici birtakım tertipler getirilmiş olduğu halde, dereceleri daha aşağıda 
olan memurların malî ve sosyal haklarını düzeltici bir hüküm bulunmadığı; -zaten gündemin sıcak 
bir maddesi olması ve aç ve acı çekmiş olan kamu personelinin feryadının ortalıkta bulunması- an
cak, Hükümetçe bu tasan Meclise geldiği zaman fark edilmiş ve geri çekilmiştir. Bu, geri çekilin
ce, zannettik ki, tasarı metnine, alt derecede olanlann oluşturduğu, çoğunluğun da hak ve hukuku
nu düzeltecek birtakım iyileştirmeler yapılacak ve bu tasarı tekrar, komisyona getirilecek... Heyhat, 
ne gördük; bu, yeni gelen tasan, ücretlere zam değil, sosyal durumlannı iyileştirmeye bir merhem 
değil, Yüce Meclisi yeniden by-pass edecek bir yetki talebidir. 

Evvela, başlangıçta şunu arz etmek isterim ki, Refah Partisi olarak biz, kamu personelinin fe
ci olan malî ve sosyal durumunu düzeltecek her teşebbüsün yanındayız ve bunu her vesileyle gös
termişizdir. Bu 19 uncu Dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 1992 senesinde, Refah Parti
si olarak, kamu personelinin ücret ve sosyal haklarının, Türkiye'de çalışan bütün personelle ilgili 
ve karmakarışık duruma gelmiş olan 657 sayılı Kanun ve ferilerinin durumunun tespiti için bir araş
tırma önergesi verdik. Bu önerge, işte, üçüncü senesine geldi; ama, hâlâ Meclis gündeminde bek
lemektedir. Bu son tasarı Meclise verilince, baktık ki, bazı memurların durumu iyileştiriliyor, di
ğer, çoğunluğun durumuyla alakadar olunmuyor. Onun için, bu memlekette devlet hizmetinde ça
lışan kim varsa, bunların aldığı ücretlerin ayrı ayrı kurumlarda araştırılması, tetkiki için yeniden bir 
önerge verdik. Ne için; çünkü, böyle sürpriz birtakım müracaatlarla önümüze çıkılmasın. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de, ücret rejimi, 657'ye göre bir ücret tablosu esas alınarak be
lirlenmiş, zamanla, bu, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi şeklinde, memurların liyakatına ve 
diğer durumlarına göre -eğitim ve kariyerlerine göre- yükselmeler kaydedecek, kendi içerisinde 
adaletli bir sistem varken, buna, ek gösterge uygulamaları eklendiği anda, alt derecedeki memurla
rın aleyhine bir durum hâsıl olmuştur. Derken, tazminatlar ortaya gelmiş, bu tazminatlar da alt de
recedeki memurların durumunu biraz daha aşağıya çekmiştir ve böylece, en baştaki tablolardaki 
dengeler bozulmuştur. 

İşte, bu bozuntuya en son misal olarak, geri çekilmiş plan tasanyı göstermek mümkündür. 
Özel kanunlarla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlardaki personel, bu kanuna göre kendisini tatmin 
edecek, hatta, hayat seviyesini normalin, standardın üstünde temin edecek bir ücret verebilmekte
dir. 1475 sayılı Kanuna göre çalışan kamu personeli de, ücret artışlarını, toplusözleşmelerle tayin 
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edebilmektedir; ama, 657'ye tabi olan kamu personeli arasındaki ücret dengeleri, âdeta, içinden çı
kılamayacak bir şekilde bozulmuş. Bu dengeleri koruyacak bir ücret artışı politikası izlemek, bu 
düşük ücretlilerin yaşam düzeyini korumak, toplum düzeni ve huzuru için mutlaka elzemdir. 

Şimdi, bu getirilmiş olan yetki tasarısına göre, Hükümetin ne iş yapacağını bilmiyoruz. Gere
kirdi ki, bu kısa yetki kanunu tasarısında ve gerte, kısa gerekçesinde açıklanmayan hususları, önce
likle, gelsin Maliye Bakanı burada anlatsın; biz, bu yetkiyi aldığımız zaman, şu şu şu iyileştirme
leri yapacağız desin; ama,-görüyoruz ki, böyle bir niyetleri yok; çünkü, bütçede para yok, para... 
Toplanan vergilerin hepsini, bu Hükümet, bu Koalisyon faiz ödemesine ayıran bir hükümettir. Büt
çe müzakerelerinde, burada, muhalefet olarak verilmiş olan memur maaş katsayılarının yükseltil
mesine ilişkin önerileri, bu Hükümet, para yok diye reddettirmiştir. 

Şimdi, Maliye Bakanı, alt düzeydeki memurların durumunu bir bakıma düzeltmek için, yüzde 
35 nispetinde bir iyileştirme yapmak üzere, tarasıyı Başbakana sunduğu gazetelerde yazılmakta; fa
kat, Başbakan, bunu, Bakanlar Kurulu gündemine getirmemektedir. Böyle bir ortamda, baskı grup
larının elinden -geri çekilen tasarıda olduğu gibi- kurtulmak için, kısmî iyileştirmelerle konuyu ge
çiştirmek taraftarı olduğunu, böylece, yetki talep etmesiyle ispat etmiştir. 

Meclise gönderilip geri çekilen tasarı bize neyi hatırlatıyor; şimdi, kanun hükmünde kararna
me çıkarmak için yetki istemek, bu Hükümetin, bu Koalisyonun âdeta kötü bir âdeti olmuştur. 
Meclis çalışmıyor, kanun çıkarmıyor ithamlarım doğrularcasına bu Hükümet, tutuyor kendi gön
derdiği tasarıyı geri çekiyor, efendim, siz bunu yapamazsınız, Meclis olarak bunu beceremezsiniz, 
ben sizden yetki istiyorum diye bu Meclisi devre dışı bırakıyor ve de by-pass diye bildiğimiz, meş
hur olmuş işlemi burada uygulamak istiyor. Gazeteler, medyalar, boyuna milletvekillerine ve bu 
Meclise yüklenmekte, demokrasinin temel taşı olan bu müesseseyi yıpratmak istemektedirler; san 
Meclise gelmiştir. Öyleyse, bunun, buradan, kanunlaşarak çıkması gerekirdi. Buradan yetki iste
mek, antidemokratik bir tutumdur, bir zihniyettir. 

Demokrasi demek, iktidar, artı, muhalefet ile oluşan bir müessese demektir. Kanun hükmün
de kararnameyle muhalefet, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, safdışı bırakılmıştır. Şimdi, yetki 
aldığı takdirde ne olacak; iktidar (Doğru Yol, SHP kurmayları) artı, bürokratlar, artı, baskı grupla
rı, birtakım fikir ve kararlarını kanun hükmünde kararname olarak ortaya getirecekler ve özellikle 
alt düzeydeki memur kardeşlerimizin problemleri de ortada kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, her ne kadar sadece üst düzey bürokratları kapsıyor idiyse de, geri çe
kilen tasan eğer Mecliste kalmış olsaydı, komisyonda iyileştirmeler yapılacaktı; artı, gelecek, Yü
ce Meclisin Genel Kurulunda iyileştirmeler yapılacak, eksikleri tamamlanacak ve yasalaşacaktı ve 
iş de bitecekti. Meclis, Hükümetin personel hakkında getirdiği hangi yasayı geri çevirmiştir; çün
kü, bu Meclis de bu milletin içinden çıkmıştır ve memurlann sıkıntılı durumunu pekala bilmekte
dir. 

Kanunu Meclise getirmeyip kanun hükmünde kararname çıkararak çalışırsak, bu işi düzeltir
sek, ne fark eder demeyin; çok şey fark eder. Neden; çünkü, muhalefetin konuşturulmadığı, içeri
sine sözünün konulmadığı bir düzenleme, antidemokratiktir. 

Muhterem arkadaşlar, gündem kitapçığı da ortadadır. Bu kitapçıkta, personeli ilgilendiren çok 
sayıda kanun tasarısı vardır. Burada okuyarak vakit kaybetmeyeceğim. Çoğu, personel rejimini il
gilendiren bu tasarılar iki senedir, üç senedir burada beklerken, bunlara hiç el atmadan ve bunlan 
geri çekmeden yeni bir tasarı getirmek, işte bu, Hükümetin samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır. 

Bu düzenlemeyle istenen yetkide ne deniliyor: "Ben, altı ay içerisinde bu işi halledeceğim." 
Refah Partisi olarak, bu süre, bizi düşündürüyor. İkincisi, birden fazla kanun hükmünde kararname 
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çıkarmak isteniyor; bu da bizi düşündürüyor. Bu hususlar, personel rejimini, bu Iktidann, tümüyle 
halledemeyeceğini bize haber vermektedir. Ne yapacak; parti parti, kanun hükmünde kararnameler 
çıkaracak, işine gelen kısımları ortaya koyacak. Nitekim, geri çektiği kanun tasarısını, evvela ka
nun hükmünde kararname olarak çıkarıp, ondan sonra da, diğerlerini yapmayı tasarlamaktadır. Bi
naenaleyh, biz, bu işin samimi olduğuna inanmıyoruz. Daha bir ay evvel, karşı çıktığınız, memur
ların iktisadî durumunu iyileştirecek olan teklifi bütçede reddedip, şimdi "ben bu işi düzelteceğim" 
demek, milleti oyalamak demektir; tıpkı, özelleştirme mevzuunda olduğu gibi... 

Özelleştirmeyi, bu Hükümet ve bundan evvelki Hükümet; yani, DYP-SHP. Koalisyonları baş 
tacı etmiş ve memlekette her işin düzelmesi için yegâne hal çaresi, sihirli değnek olarak göstermiş, 
propagandasını yapmış; ama, üç sene oyalamıştır. Gene, konuyu Millet Meclisine getirmemiş "ka
nun hükmünde kararnamelerle yapacağım" diye yetki almış ve o kararnameleri, âdeta, Anayasa 
Mahkemesi bozsun diye, malul bir şekilde çıkarmış, ondan sonra da, dönmüş "bütün meseleleri 
hallettim, terörü hallettim, şimdi, sıra iktisadiyatta; ekonomiyi de düzelteceğim; ama, olmaz ki; 
Anayasa Mahkemesi, benim özelleştirme yasalarımı bozdu, Meclis, çıkmasını geciktirdi" gibi ba
hanelerin arkasına girmiştir. Dostlar alışverişte görsün diye de, bütün bunlarla, bu manipülasyon-
larla, memleket oyalanmıştır. 

Personel konusunu da Meclisin dışarısına taşıyıp, bu İktidar, altı ay süreyle memurları oyala
yacaktır; Anayasa Mahkemesince iptale müsait metinlerle, işi.uzatacaktır. 

Bugün, memurumuz, en alt tabakadaki memur 4 milyon küsur lira alırken, değil geçinmek, en 
ucuz yer olarak kabul ettiğimiz bir pazarın bir ucundan girip öteki ucundan bu 4 milyon lirayla çı
kamamaktadır. Ondokuz aylık uygulamalarıyla, Çiller Hükümetinin Türkiye'yi getirdiği konum, 
vatandaşlarımızın tümünü, özellikle dargelirlileri, işçiyi, esnafı, köylüyü, buunların yanında da ka
mu çalışanlarını, istikbale ümitsizlikle bakacak hale getirmiştir. İşsizlik, enflasyon, geçim sıkıntı
sı, pahalılıktan, vatandaşlarımız fevkalade mustarip bir durumdadır. 

Hükümet Protokolünde "vergi yükü, adaletli ve dengeli bir şekilde düzenlenecek; az kazanan
dan az, çok kazanandan çok vergi alınacak" denilmiş olmasına rağmen, bugün toplanan vergilerin 
yüzde 80'i dar gelirlinin, işçinin, memurun ödediği, esnafın ödediği vergiler olarak, hâlâ, durmak
ta; büyük kazanç sahibi holdinglerin dağıttıkları gelir paylarından vergi alınmamakta, faizden alın
mamakta, bütün iktisadiyatı durduran bu büyük faizli senetlerden elde edilen gelirlerden de vergi 
alınmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı bile, son duruma isyan etmiştir. Bu Hükümet, yani, bu Ko
alisyon, bu ittifak, DYP-SHP ittifakı, 500 gün içerisinde enflasyonu yüzde 10'un altına indirecek
ti... Neler gördük... 

1994'te, resmen "yüzde 48" diyorlardı enflasyona, yüzde 150 olarak tahakkuk etti. Ne diyor 
Cumhurbaşkanı; "biz, harp yıllarında bile bunu görmedik" diyor, "buna layık değil bu memleket" 
diyor, "çare bulunmalıdır" diyor. 

Et, 80 binden 170 bin liraya çıktı; yüzde 112 arttı. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - 200 bin, 200 bin... 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Efendim, bu rakamları düzeltebilirsiniz. 
Beyazpeynir, 70 binden 200 bine çıktı; yüzde 185 arttı. Zeytin, 80 binden 140 bine; ekmek, 3 

binden 6 bine; çay, 27 binden 65 bine; yumurta, 1 700'den 3500'e; ayçiçekyağı, 23 binden 59 bine, 
yüzde 156 artarak; kurufasulye, 25 binden 60 bine, 65 bine; pirinç, 13 binden 40 bine... Diğerleri 
de bu şekilde, aldı başını gidiyor. Buna mukabil, memura geçen sene verilen zam yüzde 40'tır; o 
da taksit taksit verilmiştir. Zammın son taksiti, 200 bin liralık Sayın Çiller payının üstüne, Sayın 
Karayalçın 20 bin lira ilave etmiş 220 bin lira olarak verilmiştir arkadaşlar! Buna mukabil, yüzde 
150 enflasyonla, bu memur, nasıl yolunu doğrultacak?!. 
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işçilerin durumu da böyledir. Asgarî ücret 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkmış -ki, bu, 

yüzde 60'lık bir artış sayılır- buna mukabil, enflasyon yüzde 150!.. 

Ekpnomist olmaya bile lüzum yok; ama, artık, ekonomi yazarları, bu meseleleri ciddî ciddî 
milletin önüne koymaktadır. Ne deniyor; "üç ay sonra, ekmeğin fiyatı 10 bin lira olacak" deniyor; 
kehanet ortaya koymuyorlar. 

Öyleyse, muhterem arkadaşlar, biz burada ne yapmalıyız; memurun durumuyla ciddî bir şekil
de ilgilenmeliyiz. Altı ay, bu memur nasıl bekleyebilecektir?!. Hemen bugün, böyle bir düzenleme
ye ihtiyaç vardır. 

Kanun hükmünde kararnamelerle, adil bir çözümü nasıl garanti ediyorsunuz, bunu bilemiyo
ruz. Aç ve acı çeken kamu personelinin durumunu nasıl düzelteceksiniz, bu belli değil. Muhalefe
tin, Refah Partisinin, Mecliste, Özelleştirme Kanununda sergilediği gibi, yapıcı muhalefetini, per
sonelle ilgili yetki kanununda da ortaya koyacağını deklare etmesi, özel bir komisyon kurduğunu 
beyan etmesi, Hükümeti korkutmuştur. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, İktidar mensubu bir sayın milletvekili, "tasarı aşağı inerse, mu
halefet değişiklik önergeleriyle gelir, şov yaparlar; öyleyse, buna imkân vermeyelim; çekelim; ka
nun hükmünde kararnameyle bu işi düzenleyelim" diyebilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Hatip, 2 dakikanız var efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Çoğunluğunuz var, ne korkuyorsunuz? Tasarıyı bura
ya getirin, kanunlaştırın; eğer, biz, değişiklik önergesi verirsek ve sizin hoşunuza gitmezse, redde
dersiniz. 

Bakın, tekrar söylüyorum, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi isteyeceğinize, gelin, 
personel rejimini düzenleyen kanun taslağını buraya getirin, gece gündüz çalışalım, derhal çıkara
lım arkadaşlar. ; ' • ' . " • 

Muhterem arkadaşlar, personel rejimiyle ilgili kanun taslağı Meclise getirilseydi, alt derecede
ki memurları da içine alacak ve kabul edilen iyileştirmelerle, 1 Ocak 1995'ten itibaren, ödeme yap
ma imkânı getirilecekti. İşte, Hükümet, altı ay daha bu işi uzatmayı kâr saymıştır. Memurların, 
Anayasanın 55 inci maddesinde teminat altına alınan, adaletli bir ücret elde etmelerine mâni olun
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı daha ifade etmek istiyorum: Sayın Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı, bir televizyon açık oturumunda, memurlarla ilgili işleri en iyi tutanın, hele, sendika 
meselesini, yegâne gündeme getirmiş olanın SHP olduğunu söylemektedir. Burada, rahatça ifade 
edebilirim ki, Refah Partisi olarak bu konuya sıcak bakımsızdır ve bunu da her vesileyle ifade et
mişizdir. İşte, seçim beyannamemizin 155 inci sayfasında, 18 inci madde: "Memurlar, haklarını ko
rumak amacıyla sendika kurabilirler ve derneklere.üye olabilirler." Refah Partisi, bunun yanı sıra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hatip, süreniz bitti efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hayır... Ben, kimseye süre vermeyeceğimi belirttim._En adil yönetim, eşit yöne

timdir... Kusura bakmayasınız. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)-Tamam efendim. 
Saygılarımı sunar, memleketimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim. (RP sıraların

dan alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim, sağ olun. 
SHP Grubu adına Sayın Mehmet Alp?.. Yok. 

Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 

Şahıslan adına, Sayın Gaffar Yakın, buyurun efendim. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bizi de sıraya yazar mısınız... 

BAŞKAN - Efendim, sırada 6 arkadaşımız var. 

Sayın Yakın, süreniz 10 dakika; süre uzatmayacağımı da biliyorsunuz. 

Buyurun efendim. -
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, çok uzun zaman

dır, çıkacaktı, çıktıydı diye beklenen ve ülkemizde yaşayan, aileleriyle birlikte yaklaşık 6 milyon 
memurumuzun ve emeklimizin beklediği kanun, nihayet, kanun hükmünde kararname tarzında 
Meclisimizde görüşülmektedir. 

Memurlarımız ve emeklilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor ekonomik koşulların
dan geçmektedirler. Bugün, artık, 3-4 milyon liralık bir maaşla, çoluğuna çocuğuna ekmek alama
yan ve sokaklarda ağlayan "Yirmiyedi yıllık devlet memuruyum, ekmek alamıyorum" diyerek bek
leyen ve belediyelerin ekmek sattığı ekmek dükkânlarının önünde, sabahlan, kilometrelere varan 
uzun kuyruklann yaşandığı bir Türkiye1 de, memurlann rahat ve huzur içerisinde yaşadıkları söy
lenemez ve huzur içerisinde halkımıza hizmet vermeleri de mümkün değildir. 

Bugün, hiçbir devlet memuru yoktur ki -hizmetlisinden genel müdürüne kadar- halinden mem
nun olabilsin. Bugün, doktorlanmız, uzman doktorlarımız 8-9 milyon lira civarında bir maaş al
maktadırlar ve geçinemez durumdadırlar. Emeklilerimizin durumu da böyledir. Perşembenin ge
leceği çarşambadan belli olduğundan, yazın, bu kürsüden, sosyal patlamalar gelmekte, sokak ha
reketleri başlayabilir demiştik. Arzu etmediğimiz halde, maalesef, bu yürüyüşleri ve onların üzeri
ne köpek sürdürülmesi hadiselerini, hepimiz yaşadık. 

1994 yılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek enflasyonun yaşandığı dönemdir, yüzde 
150... Tüm memurlann -bizler de dahil olmak üzere- gelir seviyesi üçte bir oranın düşmüştür; her 
şey 3-4 kat artmış, her şey pahalılanmış; ama, memurlann gelir seviyesindeki yükselme yüzde 50-
60'lar arasında kalmıştır. Bunun yanında, 220 bin liralık bir artış sağlandığı, 1994 yılında, 20 bin 
liralık artışı gerçekleştirdiği için de, memurlar, Sayın Karayalçın'a şükran(!) duymaktadır... 

Bütçe Kanunu, bu Mecliste, takriben, bir ay önce bugün kabul edildi. Bütçe içerisinde, memu
ra bir yıl içerisinde ne verilip verilmeyeceği belirlenmişti. Şimdi sormazlar mı insana, niçin bütçe
de bunu düşünmediniz, aklınız neredeydi?!. Hemen, bütçe kanunundan sonra, memurlara zam ve
rilmesi, emeklilere zam verilmesi tartışmaları başlamış ve önce "400 bin kişiye, üst kademedeki in
sanlara verelim" denilirken, bu sırada bir sayın bakanın şov yapma imkânı doğmuş "tamamına ver
dirmeden imzalamam" demiş, daha sonra "40 trilyon, daha sonra bulunacaktır" diyerek, bu, tehir 
edilmiştir ve imzayı atmıştır. 

Şimdi, bütün mesele, Türkiye'de, Türk Milleti, Türk insanları, sorumlu, yaptığı işi bilen, attı
ğı adımı bilen, ciddî, karşılarında, mesul insanlar beklemektedirler, idareler beklemektedirler, ikti
darlar beklemektedirler. Bir iktidar düşünün ki -11 Ocak tarihli; tüm bakanlar imza atıyor- "400 bin 
insana ben şu maaşları vermek istiyorum" diyor, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderiyor; daha 
sonra, on gün sonra, sayın milletvekillerinin -iktidar kanadında- basiretli, siyaseti bilen, tecrübeli 
ve halkın buna karşı tepkisini bilebilen insanların göstermiş olduğu hareket neticesinde, geri çeki
liyor ve "kanun hükmündeki kararnameyle bunu yapalım, istediğimiz gibi fiyat ayarlamaları yapa-
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biliriz; çünkü, Meclisten de şu anda naklen yayın olduğu için, devletin imkânları da bellidir, fazla 
para verme imkânımız olmaz, muhalefete de imkân bırakmayalım, onlar da çok fazla -çünkü, öner
geler gelmişti- önerge verip, iktidar kanadı olarak bizi reddeder duruma düşürmesinler" diye, ka
nun hükmündeki kararname tarzında bir çözüm yolu bulunmuş. Mantıklı bir yol olabilir; «ma, in
san, on gün sonrasını göremeyecek değil, seneler ötesini görebilecek ciddî yöneticiler ve devlet 
adamlarını bekliyor. Türk Milletinin, beşbin yıllık tarihine uygun olan beklentisi de budur. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Akşamı göremiyor onlar, akşamı; sabahı değil... 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - Şimdi, aslında, bugünkü, bütün memurlara verilmesi; sadece 

400 bin memura değil, tüm memurlara verilmesi karan doğru bir karardır; yanlışın neresinden dö
nülürce de kârdır. 

Bu davranış, aslında, şu anda Türkiye'nin içinde yaşadığı hastalığın tam, ana göstergesidir; ya
ni, Türkiye'de bir yönetim eksikliği, bir yönetim boşluğu vardır ve bütün sorunların sorumlusu da 
böyle bir yönetimdir. Bizim, Afyon'da bir lafımız, -çok affınıza sığınıraktan söylüyorum -eğer, bir 
insan çok fazla düşünmeden hemen işe girişirse "akılsız kafanın taban çeker zorunu" diye bir tabi- . 
rimiz vardır. Yani, bizler ne kadar çok düşünür, ne kadar çok ince eler sık dokursak, o kadar az ha
ta yapar ve o kadar çok hizmet üretmiş oluruz. 

Diğer bir soru, kaynak nerede, sorusudur. 1991 seçimlerinde 2 anahtar, 3 anahtar ve her şey 
vaat edilen milletimizin içine düşmüş olduğu sorun ve köyde kentte karşılaştığımız soru şu: Bir va
at verdiğinizde, diyorlar ki: "Bu vaadi nasıl gerçekleştireceksin?" Şimdi, bir ay önce, Bütçe Kanu
nunu kabul ettik; bütçenin kalemleri belli... Şimdi, ek olarak getirilecek ve hepimizin tasvip ettiği, 
memurlarımıza verilecek para, hangi kaynaktan, nasıl bulunacaktır; yolu bellidir: Bir; yeni vergi
ler mi konulacaktır; çünkü, bugün artık Koç da dahil olmak üzere, "padişah, benim nesebime gü
venerek yola çıkmasın, artık, bizim vergi verecek halimiz kalmadı" diyor. Diğer bir husus, zam yo
ludur. Bugün, ucuz bir yol olarak, mazot ve benzine yapılan zamlar, maalesef, enflasyonu körük
lemekte ve daha kötüye götürmektedir. Diğer bir husus, 1995 bütçesinden kesinti yapılma yoludur. 

Sayın milletvekilleri, zaten, yatırım miktarı, bütçenin yüzde 12-13'leri civarındadır. 1994 yı
lında, yatırım planlarında olduğu halde, maalesef, köy içme sularının ihaleleri dahi gerçekleştirile
memiştir. Eğer, bu yıl da bu tarz yatırımlardan kesinti olursa, inanın, köylere, şehirlere biraz zor gi
rersiniz önümüzdeki günlerde; kasılacak bir yer yoktur. Ama, şu sorunun da cevabım vermek zo
rundayız. Kardeşim, kaynak yok, o zaman memurlara para veremeyiz... Memurlar haklı olarak şu
nu söylüyorlar ve bugün, bütün basın da bunu söylüyor: Evvela, Türkiye bütçesinde, israfın önlen
mesi lazım, yolsuzlukların önlenmesi lazım, rüşvetin önlenmesi lazım. 

Bugün, Türkiye'de, sokaktaki insanlar, idareye karşı, yöneticisine karşı, şu andaki inancını 
kaybetmiş durumdadır. Baştan sona kadar, Türkiye'deki insanlar ve yöneticiler, Meclis başta olmak 
üzere, israf konusunda, yolsuzluk konusunda, tutumluluk konusunda, rüşvet konusunda hassas ol
mak zorundadır ve bunu, yaşayışıyla göstermek zorundadır; yani, memurlarımıza, kaynak yok, de
diğimizde, önce bunun cevabını vermek zorundayız. 

Diğer bir husus, maalesef, Türkiye'de, gelir dağılımı son zamanlarda anormal ölçüde bozul
muştur, Türkiye'de, insanlar, üretmeden kazanılan, faiz gelirleriyle yaşanılan, kısa zamanda döviz, 
dolar, borsa ve birtakım ticarî hazine bonolarıyla, yüzde 400'lere varan faizlerin alındığı, kolay bir 
yaşama gitmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir husus, IMF'yle ilgili olan ilişkilerdir. 5 Nisan kararlarının, bu
gün, içinde yaşadığımız günler, artık iflas ettiğini göstermektedir. 

BAŞKAN - Sayın Yakın, 1 dakikanız var efendim. 
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GAFFAR YAKIN (Devamla) - Evet, Sayın Başkan. 
Hükümetin, 1995 bütçe hedeflerini tutturacağına artık kimse inanmamaktadır. Doların 1995 

hedefi 47 bin lira olarak konulmuştur. Bugün 42 bin liraya gelmiş olan doların, sene sonunda 47 
bin lira olacağına kimse inanmamaktadır. Dış borç ödemeleri 12 milyar dolar civanndadır; nereden 
borç bulunacaktır... Bu, önümüzdeki ayların büyük sorunudur. 

Özelleştirme Kanunu çıktığı halde, özelleştirmeden bir gelir yoktur. Türkiye'de, ekonomik 
göstergeler, uzun vadede, ciddî tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Bugün, orta vadede, kemer 
sıkma politikalarını uygulama imkânı da yoktur. 1996 sonunda da olsa, seçimlere az bir zaman kal
mıştır; hiçbir iktidarın, seçim varken, ciddî, orta vadede tedbirler alabilme imkânı yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Yakın. (ANAP sıralarından "Bitirsin efendim" sesleri) Te
şekkür ederim efendim. 

Yok... kural koyduk. 

İkinci konuşmacı, Sayın Lütfü Esengün; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Hükümet tarafın
dan getirilen, Kamu Personeli île Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılma
sına Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde kişisel düşüncelerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu Hükümet iş başına geleli aradan iki yıla yakın bir zaman geçti. Ge
rek bu Hükümetin gerek 49 uncu Hükümetin Hükümet Programlarında, kamu personelinin durum
larının iyileştirileceğine dair iddialar var, vaatler var; daha da geriye gidersek, 20 Ekim seçimi ön
cesinde, meydanlarda verilmiş sözler var. Eskiden, memur maaşlarına yapılacak zamlar bütçe ka
nunlarıyla getirilirdi, katsayının ne olacağı önceden belli olurdu; daha bütçe kanunu çıkmadan, me
murlar, oturup, müstakbel maaşlarını hesap etme imkânına sahip olurlardı, maaşa şu kadar zam ge
liyor diye. Bu, önce, Anavatan Partisi döneminde bozulmaya başladı. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Anavatan'a dil uzatma şimdi. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Yıllık zamlar altı aylık dönemlere dönüştürüldü, bilahare, 

üçer aylık fasılalar halinde zamlar getirilmeye başlandı... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Adil düzende ne yapılacak?!.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Adil düzendeki ödeme şekli nedir? 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - ...ama, sonuçta, ne olduysa memura oldu... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Adil düzendeki personel rejimi nedir? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - ...ve bu Hükümet zamanında, üç aylık, altı aylık dönemler 
de kayboldu, iş çığırından çıktı. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Adil düzendeki personel rejimi nedir? 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şimdi, hangi memura ne kadar zam yapılacak, şu anda Al

lah'tan başka kimse bilmiyor. 

SEİLÇUK MARUFLU (İstanbul) - Siz ne yapacaksınız?.. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şimdi, ne yapacağımı kısaca arz edeceğim. 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Adil düzeni bir anlatsın, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Rica ediyorum, müdahale etmeyin... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Anlatsın Sayın Başkan; kendisi sataşıyor... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ama, ANAPa niye sataşıyor? 

BAŞKAN - Arkadaşlar, hatibi bırakın da konuşsun... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, bu inkıtalan süreye ekleyin lütfen. (ANAP sı

ralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Rica ediyorum... 
Buyurun efendim, siz, konuşmanıza devam edin. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) - Sayın Başkan, ANAP İktidarda değil... 

BAŞKAN - Konuştunuz şimdi; 20 dakika konuştunuz... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şimdi, muhterem arkadaşlar, ANAP'ın yaptığını da söyle
mek zorundayız, bu Hükümetin yaptığını da söylemek zorundayız. ANAP'ı da millet unutmadı. 

Lütfen susun, beni dinleyin!..' 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Mercümek de ortada, ANAP da ortada... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şimdi, aziz kardeşlerim, bu Hükümet, bu tasarıyı niçin geti
riyor; pekala Bütçe kanunu ile getirebilirdi, pekala yapılacak zammı açıkça söyleyebilirdi; ama, ne
yin nesiyse, şimdi yetki istiyor "Meclis bıraksın bu işi, tamamen Hükümet olarak ben yapayım" di
yor. Peki, sen ne yapacaksın, nasıl yapacaksın, hangi kriterlerle, hangi ölçüler dahilinde yapacaksın? 
Bu, Meclisten kaçırılıyor. Meclis by-pass edilecek, sadece Hükümet alacak inisiyatifi ele ve Hükü
met, bu konuda birtakım icraatlar yapacak, birtakım kanun hükmünde kararnameler çıkaracak. 

Şimdi, iş, sadace Hükümete kalsa iyi. Bugünlerde medyada söyleniyor: IMF heyeti geliyor... 
Zannederim, Hükümet, bu yetkiyi aldıktan sonra, IMF heyetenin karşısına bu yetkiyle oturacak, o 
gelen heyete diyecek ki "buyurun, memurlara ne zam yapacaksanız, yapma imkânımız varsa; siz 
söyleyin biz de yapalım..." Netice itibariyle, memurlarımıza yapılacak zammı da IMF tayin edecek 
ve memurlarımız fazla bir şey beklemesin... Maalesef, yapılacak uygulama budur. 

Altı aylık bir süre istiyor, şimdi, Hükümet; yetki kanununun Altı ay süreli olmasını istiyor. Ge
çen sene, hatırlarsanız, emniyet görevlilerinin tazminatlarıyla ilgili, burada, 6 ncı ayda, haziranın 
14'ünde geceyârısında bir kanun çıkardık; ama, tam kanunun yürürlük maddesine gelindiğinde, 
DYP'li arkadaşların veya DYP Grup başkanvekillerinin verdiği bir önergeyle, kanunun yürürlüğü 
kasım ayının 15'ine, 15 Kasım 1994'e ertelendi. Emniyet güçlerimizin hak ettikleri tazminat, ken
dilerine tam beş ay sonra ödendi. 

Şimdi, bu yetki tasarısıyla yetkiyi alacak olan Hükümet, memurlarımıza, zammı, acaba, he
men şimdi mi uygulayacak yoksa altı ay sonra mı uygulayacak, bilemiyoruz; ama, her halükârda 
bu iş hayra alamet değil. .• 

Yine, bu Hükümetlerin, 49 uncu 50 nci Hükümetlerin, Üzerinde ısrarla durduğu bir personel 
reformu vardı. Maalesef, o da tarihe karıştı; çünkü, artık dönemin sonuna geliyoruz; 19 uncu Dö
nem bu sene bitecek; bu sene, sonbaharda, bir seçim var; ne personel rejimini iyileştirme ne de bu 
konuda bir reform yapma imkânları olacak; yine, memurlarımız bu kötü günleri yaşamaya devam 
edecekler. 

Muhterem arkadaşlar, bir hadisi şerifte "komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" buyrulu-
yor ve şu anda, memurlarımız, işçilerimiz, esnafımız, köylümüz, maalesef, aç durumda. Gidin Ana-
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doluyu gezin, gidin eksi 40 derecedeki Erzurum'u, Kars'ı, Ardahan'ı gezin, işiteceğiniz tek feryat 
"Açız" sözüdür. Memuru, işçisi, esnafı aç olan bir ülkede, biz kendimizi nereye koyabiliriz, millet
vekilleri olarak, Hükümet üyeleri olarak ve Sayın Başbakan... Sayın Başbakan, acaba, bu sözde 
kendini nereye koyar ?.. 

Yılbaşında, Kartalkaya'daki bir gecelik konaklama Ücreti olarak 262 milyon lira ödemiş, Sa
yın Başbakan. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Cebinden ödedi efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Cebinden ödemiş tabiî, devletin kesesinden değil, kendi ce

binden; biz de biliyoruz; ama, o 262 milyon lira, Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir işçinin lOOz 
aylık maaşından fazla eder, aziz kardeşim. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Yanındaki korumalara da yedirdi; korumaları da var yanında. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Kartalkaya'daki hindinin parası... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - 15 milyon lira ile çalışan bir profesörün 17 aylık maaşı ya

par, bir milletvekilinin de 5 aylık maaşı yapar. Nerede bu saltanat, nerede bu "Açız" diyen memur
ların feryadı ve nerede, işte "komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" mübarek sözü?.. Şu düs
turları terk ettiğimiz için bu hallere geldik. 

Bakınız, yine bir mübarek hadisi şerifte "işçinin ücretini, çalışanın ücretini, alınteri kuruma
dan veriniz" buyruluyor, emrediliyor. Biz, şimdi, işçinin, toplu iş sözleşmesiyle hakkettiği ücreti 
ödemiyoruz, erteliyoruz; toplu iş sözleşmesi ile Hükümetin vaat ettiği, vermek için altına imza at
tığı zamları vermiyoruz; memura zam yapacağız diye yetki istiyoruz Meclisten; netice itibariyle de, 
işçinin ücreti, çalışanın ücreti, alınteri kurumadan değil, tam verilmediği bir tarafa, aylarca sonra, 
yıllarca sonra veriliyor. 

Bakınız, bu konuda, memurlara sendikal hak verilmesi konusunda da, Hükümeti, ben samimi 
bulmuyorum. Bu yolda hazırlanan tasan, Adalet Komisyonuna geldi. Orada, Anayasaya aykırılık 
iddiaları gündeme gelince, Anayasa Komisyonuna havale edildi. Anayasa Komisyonunda, Mecli
sin de tatili araya girdiğinden dolayı, beş altı ay kadar sürüncemede kaldı ve Anayasa Komisyonu, 
bu şekilde getirilen tasarının Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Bu, Anayasaya aykırı olduğu
na dair verilen komisyon kararma, Refah Partili iki üye, Sayın Ali Oğuz ve bir de ben muhalif kal
dık; bir de SHP'li Sayın Aydın Güven Gürkan; ama, DYP 'li, ANAP'lı ve diğer partili komisyon 
üyeleri, bunun Anayasaya aykırı olduğunu iddia ettiler. 

Bunu, şimdi tartışmanın zamanı değil; ama, grevli, toplusözleşmeli memur sendikaları, Ana
yasaya aykırı değildir; çünkü, Anayasanın 90 inci maddesinin son fıkrası, Meclis tarafından kabul 
edilen uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde olduğunu ve bunların da Anayasaya aykırılığının 
ileri sürülemeyeceğini emreder. ILO sözleşmelerini kabul eden bu Meclis, memurlara, toplusözleş
meli grev hakkını da ihtiva eden sendikal hakları vermek zorundadır. 

Yine, memurların lojman kiralarını -maalesef, eskiden, lojman, gerçekten bir imkândı memur
lar için- o kadar artırdınız ki, şimdi, memurlar lojmanda oturmaktan ziyade, belki piyasada daha 
ucuza bir ev kiralama yolunu seçiyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, 1 dakikanız var efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Tamam, bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Şimdi, Refah Partisi ne yapacak; bakınız, Refah Partisi, ne yapacağını, 1991 seçiminde dağıt

tığımız, bütün milletimize takdim ettiğimiz seçim beyannamesinde, 25 madde halinde saymış. Ta
biî, 25'ini arz edemem; ama, bir iki maddeyi hemen okuyayım: Memurların ücretlerinin tespitinde, 
eşelmobil sistemine geçilecek; memurların haklarını korumak amacıyla, sendika ve dernek kurma 
hakları tanınacak; memur maaşlarından vergi alınmayacak gibi, 25 tane önerimiz var. 
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Şimdi, bu Hükümetin, memurların durumuyla ilgili bir konuyu daha dile getirip, hemen söz

lerime son vereceğim. ı 
Geçen hafta, Anayasa Komisyonunda bir tasarı görüşüldü, din görevlilerinin, herhangi bir se

çimde aday olması halinde, seçimi kazanamadıkları takdirde, tekrar görevlerine geri dönemeyecek
lerine dair. Bakınız, bu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Esengün, teşekkür ederim efendim. 
Kusura bakmayın, kimsenin süresini uzatmadım, özür dilerim... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, kusura bakmayın, hepsine öyle davrandım. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
MEHMET ALP (Kars) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, siz yoktunuz "gruplar adına başka söz isteyen yok" dedik, bitirdik. Şim

di, şahıslar da bitti. Birinci maddede çıkar konuşursunuz. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. . 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepini

zin bildiği üzere, geçmiş dönemlerde uygulanan yanlış politikalar sonucu, hızla artan iç ve dış borç 
anapara ve faiz ödemeleri, vergi gelirlerini aşan bir düzeye ulaşmış ve bu nedenle, maliye politika
sı esnekliğini kaybederek kilitlenmiştir. 

Büyüyen iç ve dış açıklar, sağlıksız bir ekonomik yapının oluşmasına yol açmıştır. Geçen yıl 
sonunda 67,4 milyar dolar olan dış borçlarımızın toplamı, 30 Eylül 1994 tarihli geçici verilere gö
re, 64,8 milyar dolara gerilemiştir. 7,7 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapılmıştır. Hepinizin 
gördüğü üzere, bunlar önemli gelişmelerdir. 

İç borçlar ise, 1993 yılında 356.6 trilyon lira iken, Eylül 1994 geçici verilerine göre, 560.3 tril
yon lira olmuştur. Vaktinizi fazla almamak için, kısaca, personel giderleriyle, yapılacak maaş dü
zenlemeleri hususunda da bilgi vermek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri, ekonomide bekle
nen gelişmeler doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunuyla birlikte, 
memurlarımıza, 1995 yılının ilk üç ayında yüzde 15, ikinci üç ayında yüzde 7,5 olmak üzere; bi
rinci yarının tümünde, yüzde 23.6 artış öngörülmüştür; ancak, daha önce Sürdürülen dengesiz üc
ret politikalarının, çalışanlarda yılgınlık yarattığı ortadadır. Bu yanlışlığın ve bu adaletsizliğin bir 
anda düzeltilmesi de mümkün değildir. 

Diğer yandan, biraz önce ifade ettiğim artışları karşılamak üzere; 1995 yılı bütçesinde 420 tril
yon lira ödenek ayrılmış olup, bütçe içerisindeki payı yüzde 31.5'tir. Memurlarımız için bütçeden 
ayrılan pay, vergi gelirlerinin yüzde 47.7'sini oluşturmaktadır. Faiz ödemelerinin buna eklenmesi 
halinde, bu oran yüzde 91.8'e ulaşmaktadır. Devletin cari ve yatırım hizmetlerinin yürütülebilmesi 
için, geriye, sadece yüzde 8.2'lik bir pay kalmaktadır. Takdir edersiniz ki, böyle bir tablo karşısın
da, memurlarımızın tüm sıkıntılarını giderecek bir maaş artışı yapılmasının zorluklan ortadadır. 
Bunu, herkes de bilmektedir; arria, siyaset için, gerçek fikirler burada ifade edilmemektedir. 

Buna rağmen, Hükümetimiz, memur ve emeklilerimizin maaşlarında bir ölçüde iyileştirme ya
pabilmek amacıyla, bütün imkânlarını zorlamış ve iyileştirmenin gerektireceği ilave ödenek ihtiya
cını, bütçe içinde yapacağı tasarruflar ve bütçe gelirlerinde beklenen artışlarla karşılamak üzere ha
zırlıklarını tamamlamış bulunmaktadır. 
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Malumlan olduğu üzere, 148 bin askerî personel, 160 bin sağlık personeli, 70 bin teknik per

sonel, 1 600 mülkî idarî personel, 1 350 kamu avukatı, 10 bin hâkim-savcı ve hâkim adayı, 65 bin 
üst yönetim personeli olmak üzere, toplam 456 bin personelin maaşlarında iyileştirme öngören ka
nun tasarısı Yüce Meclise sunulmuştu. 

Ayrıca, Hükümetimizce, bu tasan kapsamı dışında kalan 440 bin öğretmen, 73 bin din görev
lisi, 232 bin memur, 185 bin hizmetli, 911 bin memur emeklisi, 2 milyon 175 bin işçi emeklisi ol
mak üzere, 4 milyon 16 bin personel için ikinci bir tasarı hazırlanmıştı. Ancak, gerek Plan ve Büt
çe Komisyonunun değerli üyelerinin uyanları gerekse kamuoyunda oluşan beklentiler çerçevesin
de, Hükümetimizce, her iki iyileştirmenin birleştirilmesi ve düzenlemenin bir defada yapılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Ayrıca, Hükümetimizce yapılacak iyileştirmelerin, Yüce Heyetinizden alınacak bir yetki çer
çevesinde, kanun hükmünde kararnamelerle gerçekleştirilmesinde yarar görülmüştür. Bugün, bu
nun için, Yüce Meclisin huzurundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimize vereceğiniz yetki çerçevesinde yapılacak 
düzenlemelerde, düşük maaş alan memurlanmız ile emeklilerimizin maaşlannda daha yüksek 
oranda artış yapılması esas alınacaktır. Ayrıca, işçi ve memurlanmız arasındaki, memurlar aleyhi
ne mevcut olan farklarla; sözleşmeli ve kadrolu memurlarımız arasında, kadrolular aleyhine olan 
farklar, imkânlar ölçüsünde azaltılacak veya giderilecektir. • ' 

Bu tasanyla Hükümetimize verilecek yetki, dikkatle ve titizlikle kullanılacaktır. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İnşallah!., inşallah, Sayın Bakan!.. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTlLA (Devamla) - Kamu kesiminde çalışan personelin ücret
lerinde iyileştirme yapılması temel amacımızdır. Bu düzenlemelerde, çalışan gruplar arasında yo
ğun ve yaygın huzursuzluğa neden olan ücret dengesizlikleri de giderilecektir. Ücretler arasındaki 
dengesizlik konusunda fevkalade hassas davranacağımızı, kesin ve vazgeçilmez ilkemiz olacağının 
bilinmesini özellikle rica ediyorum. 

Kamu personeline, bütçe imkânları zorlanarak, elimizden gelen iyileştirme yapılacaktır. Büt
çe imkânları, hepinizin bildiği kadar, o kadar da rahat değildir. Buna rağmen, bütün imkânları zor
layarak, kamu personeliyle, Emekli Sandığına tabi memur emeklilerimizle ve SSK'ya tabi işçi 
emeklilerimizde de iyileştirmeler yapılacaktır. 

Bugün, aynı işi gören, ancak farklı maaş alan memurlar ile sözleşmeli personel arasındaki den
gesizlik, en önemli huzursuzluk kaynaklanndan birisidir. Personelin önemli bir kısmı, maaşların 
yetersizliğinden değil, adaletsizliğinden yakınmaktadır. Peki, sözleşmeli personel uygulamasını biz 
mi başlattık; söz konusu uygulama, hepinizin malumu olduğu üzere, ANAP hükümetlerince başla
tılmış ve yaygınlaştırılmıştır. Biz, bugün, söz konusu dengesizlikleri azaltma ve giderme çabası içe
risindeyiz. Her konuda olduğu gibi bu konunun çözümü de bize kalmıştır. Bunun da hakkından ge
leceğiz. Yetki Kanunundan sonra, kimsenin karşısında da durulmayacaktır. 

Ne gariptir ki, sekiz yıl iktidarda bulunan ANAP'ın sözcüsünün, Devlet Personl Kanununda, 
burada ifade ettiği hususları neden yerine getirmediklerini sormak da, herhalde bizim hakkımızdır. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Başka bir şey bilmiyorsunuzki zatenl.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Her ajanda olduğu gibi, bunları, muhale
fete düştükleri zaman söylemiş olmalarının da, gözlerinizden kaçmadığını, gözleriniz önüne seril
mesi gereken bir husus olduğunu ifade ediyorum. Yine de, iktidardayken halkımızı düşünmeyen
lerin, muhalefete düştüklerinde, halkımızı hatırlamalarını da, onların namına ve memleket namına 
iyi bir gelişme olarak görüyoruz. 
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Hükümetimizce yapılacak maaş artışlarının, tüm çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı, 

uğurlu olmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Muharrem Şemsek, son söz... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Arkadaşımız sırada efendim... 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sıra bendeydi Sayın Başkanım. 

', BAŞKAN- Siz daha sonrasınız. 
Buyurun Sayın Şemşek. 

Süreniz 10 dakika. Rica ediyorum, sürenize riayet edin efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte oldu

ğumuz 772 sıra sayılı Kamu Personeli île Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı hakkında görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, memleketimizde, memurlarımız, işçilerimiz, emekli, dul ve,yetim 
vatandaşlarımızla ilgili, aşağı yukan, bütün siyasî partilerimizin mutabakat içinde bulunduğu ciddî 
bir problem vardır; bu da, memurlarımızın aldığı ücretle geçinemeyişleri, işçilerimizin, aldığı ma
aşla sıkıntılarını gideremeyişleri; özellikle de, emekli, dul ve yetim vatandaşlarımızın, aldığı emek
li maaş ve ücretleriyle, asgarî fizyolojik ihtiyaçlarını bile gideremez duruma düşmüş oldukları hu
susudur. 

1994 Ağustos ayı itibariyle, Devlet İstatistik Enstitüsünün yapmış olduğu tespitlere göre, iki 
kişilik bir aile için 11 506 746 Türk Lirası, asgarî fizyolojik ihtiyaçlarını giderebilmesi için lazım 
gelen paradır. Üç kişilik'aile için, bu, 14 milyon 106 bin lira, dört kişilik aile için de, 16 milyon 501 
bin liradır. Gerçekler bu iken, memurlarımızın almış olduğu ortalama maaş 5 milyon liradır. Bu da 
göstermektedir ki, ilmî olarak tespit edilmiş olan, bir ailenin asgarî yaşayabilmesi için, fizyolojik 
ihtiyaçlarını temin edebilmesi için lazım gelen paranın altında bir ücreti, devlet, memuruna ver
mektedir. Bu, aynı şekilde, memur emeklileri, işçi emeklileri, dul ve yetim vatandaşlarımız için de 
söz konusudur. Bu büyük vatandaş kitlemiz, bugün, yoksulluk sınırı olarak kabul edilen asgari ge
çim düzeyinin altında ücret almaktadır ki, artık, Türkiye'de yoksulluk sınırının altında ücret alan 
memur, emekli, dul ve yetim vatandaşımızın sayısı, toplam memur sayımızın da yüzde 50'sine te
kabül etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer problem, memur ve işçi ücretleri arasındaki dengesizlik ve aynı 
masada oturan, aynı işi yapan, aynı yüksekokulu bitirmiş, devlete aynı yıl hizmet vermiş olan me
murlarımız arasındaki farklı ücret uygulamasıdır. Bugün, en yüksek devlet memuru olan Başbakan
lık Müsteşarının maaşı 31 milyon liradır. Diğer devlet bakanlıklarındaki müsteşarların maaşı da 22 
milyon liradır. Bugün, Türkiye'de 60 milyon lira maaş alan işçimiz vardır. İşçilerimizin aldığı ma
aşları, biz, onlara çok görmüyoruz, daha fazlasını vermemiz de lazımdır, verelim; ama, bir tarafta, 
devletin en yüksek memuru olan Başbakanlık Müsteşarı 31 milyon lira maaş alırken, bir başka ta
rafta, aynı hizmeti yapan, devlete verdiği hizmet bakımından fazla bir farkı olmayan başka bir ke
sim insanımıza, büyük dengesizlikler ifade edecek şekilde maaş ve ücret verilmesi, vatandaşları
mız arasında fevkalade huzursuzluklara sebep olmaktadır. Bu ücret adaletsizliğinin de düzeltilme
si lazımdır. 
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Değerli milletvekilleri, memurlarımızın bugün içinde bulunduğu mühim problemlerin başın

da, sendikal haklar meselesi gelmektedir. Memurlanmıza, siyasî partilerimizin hepsinin taalıhüdü 
olan bu sendikal haklar meselesini, fazla münakaşa konusu olmaktan uzak tutarak, bir an önce ger
çekleştirmemiz gerekmektedir. 

İkinci mesele, arz etmiş olduğum ücret meselesinin düzenlenmesidir. 

Bir başka, mühim memur problemimiz; memurlarımızın, siyasî iktidarlara karşı güvenliğinin 
temin edilmesidir, teminat altına alınması hususudur. Bugün memurlar, her siyasî iktidara göre, de
ğişik şekilde dozu olmak üzere, sürgüne tabi tutulmaktadırlar. Siyasî iktidara yakınsa, yerinde kal
makta; uzaksa, oradan alınıp, oraya sürülme muamelesiyle karşı karşıya gelmektedir. Memurları
mızın bu probleminin de bir an önce çözülmesi, memurların yer değiştirmelerinin, yükselmeleri
nin, ücret ve maaşlarının artmasının veya azalmasının siyasî iktidarların insafından kurtarılması la
zımdır. Belli objektif kriterlere dayandırılmak suretiyle, bu huzursuzluğa da çare bulunması icap 
etmektedir. , 

Diğer bir memur problemi, can güvenliği meselesidir. Değerli milletvekilleri, bugün de, za
man zaman, çeşitli bakanlıklarda buna örnek teşkil edecek uygulamalara şahit oluyoruz. Bazı me
murlarımız, yönetimle, anlaşmazlığa düştüğü zaman, istenmeyen veya o memurun istemediği dü
şünülebilecek olan yerlere; hele bugün için, memleketimizin içinde bulunduğu problem itibariyle 
"kritik bölge" diye ifade edilen bölgelere gönderilmektedir. Bu da, bu memurlarımız için, can gü
venliği problemini ortaya getirmektedir, ortaya çıkarmaktadır. Bunu, bazı bakanlıkların sistematik 
olarak uyguladığını da müşahade ediyoruz. Hangi bakanımız olursa olsun, hangi partiye mensup 
bakanımız bunu yaparsa yapsın, yanlıştır. Memurlarımızı, bulunduğu görevden uzaklaştırmak için, 
bunu, bir tehdit aracı olarak kullanıp, "şu görevi kabul ederseniz, yerinizde kalırsınız; kabul etmez
seniz sizi falan yere sürgün ederiz" veya "Danıştaya müracaat eder, yürütmeyi durdurma kararı alır
sanız, sizi, başlatıp, tekrar, hiç istemediğiniz yerlere sürgün ederiz" gibi, aba altından sopa göster
me olarak ifade edilebilecek uygulamalardan da, siyasî iktidarlarımız vazgeçmek durumundadır. 
Memurları, bu sıkıntıdan da, beraberce kurtarmanın yolunu bulmamız lazımdır. Bunları, daha ob
jektif kriterlere dayanan değerlendirmelerle yapabilecek hale, Türkiye'nin, artık, gelmesi gerek
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, memurlar içinde de en çok ezilen ve en çok mağduriyete uğra
yan kesim, hizmetliler ve yardımcı hizmetliler biriminde çalışan elemanlardır, alt gelir grubunda 
olan kesimdir. Zaman zaman, çeşitli memur gruplarının ücretlerini, maaşlarını iyileştirmek için çe
şitli kararlar alınmış olmasına rağmen, bu kesimimiz, hizmetli kesimimiz, yardımcı hizmetler biri
minde çalışan kesim, hiç düşünülmemiştir. 

Bugün, öğretmenlerimizin, pazarda pazarcılık yapması, emekli memurlarımızın dilencilik ya
par hale gelmesi ve diğer kesim vatandaşlarımızın, sokaklara dökülerek, kanunları da zorlayan hak 
arama teşebbüslerine girmesi karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli üyeleri ola
rak, bunların bu sıkıntısını çözecek, problemi ortadan kaldıracak çareyi bulmakla yükümlü durum
dayız. 

Şimdi, önümüze getirilmiş olan bu tasanda, bu sıkıntıların hangi ölçülere göre çözüleceği bel
li değildir; ama, Hükümetimiz, mutlaka, buradaki görüşmelerden istifade edecek, memleketin eko
nomik ve sosyal şartlarını değerlendirecek ve umuyorum, uygun olan çözümü bulacaktır; ama, Hü
kümetin, bir önce getirmiş olduğu, üst bürokratlarla ilgili kanun tasarısına baktığımız zaman, vere
ceği zamların yüzdesi aşağı yukan bellidir. Özellikle bu alt gelir grubu memurlanmıza, daha önce 
getirilmiş olan kanun tasarısında belirtilmiş olan rakamların üzerinde bir artışın verilmesini de za
rurî görüyoruz. 
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BAŞKAN - Sayın Şemsek, bir dakikanız var efendim. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla)-^Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu meselelerin toplu bir şekilde çözülebilmesi için, Tür

kiye'de, personel rejiminin toplu olarak ele alınıp, ilmî bir şekilde tahlil edilerek, çözüme kavuştu
rulması lazımdır. Hükümetimizin, personel rejimiyle ilgili yapmış olduğu çalışmaları da, bir an ön
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirerek, bunu, toplu şekilde çözecek kanunî düzen
lemeyi yapmasını bekliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN •- Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

linçi maddeyi okutuyorum: 
Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler 

Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 
Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanununun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 
çalışmalannda etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak üzere bunların ve emeklilerin malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler ile 
21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunda değişiklik yapmak amacıyla Bakanlar Kumluna Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Alp; ANAP Grubu adına, Sa
yın Gürhan Çelebi can. Şahısları adına, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Esat 
Bütün, Sayın AbdüUatif Şener, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Selçuk Maruflu, Sayın Hasan Basri Eler 
söz almışlardır. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ay
han konuşacak. 

BAŞKAN - Peki, efendim. 
SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Alp; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; bu ya

sa tasarısının amacı, okunduğu gibi, enflasyon ve Personel Yasasındaki düzenlemeler sonucu mey
dana gelen, memurlarımızın, memur emeklilerimizin ücretlerindeki bozulmaların iyileştirilmesine 
yönelik -çok acil bir işlem görmesi gereken bu ücretlerin iyileştirilmesine yönelik- bu yetki tasarı
sının, zorunlu olduğuna ve aciliyetine inanıyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, emek karşılığı çalışan bu insanlarımızın ücretlerinde, zam 
ve tazminatlarında, kamu çalışanlarımızın, verimli, etkin hizmet içerisinde görev yapmalarını teş
vik ve malî yönden rahatlatma açısından, öncelikle, çabuk ve ivedi bir şekilde, Hükümetimize bu 
yetkinin verilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu, personel rejimi içerisinde bir düzenlemeyle de yapılabilirdi; ancak, 
uzun bir süre, Parlamentoda, bir personel rejimi çalışması sonucu böyle bir yasanın çıkması zaman 
alacağından, bu yetkiye ihtiyaç görülmüştür; ama, dileğimiz, kamu çalışanlarının, personel yasala
rında gerekli düzenlemelerin bu yıl içerisinde Parlamentomuzda ele alınarak, yeniden, köklü bir şe
kilde çözüme kavuşturulmasıdır. 
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Çalışanlarımızın malî durumlarını düzeltecek bu yetki tasarısının çıkmasında, tüm partilerimi

zin desteğine ihtiyaç vardır ve bu desteği bekliyoruz. 

Hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alp. 

ANAP Gurubu adına, Sayın Gürhan Çelebican; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Süreniz 10 dakika; süreye riayet edin efendim. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Her zaman riayet ediyoruz efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. 
ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Kamu Personeli İle Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Da
ir Yetki Kanunu Tasarısı hakkında görüşlerimizi ifade etmeden önce, hepinizi, Grubum ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gün geçmiyor ki, ücretlerin veya aylıkların; sosyal hakların veya yan 
ödemelerin iyileştirilmesine ilişkin bir yasa tasarısı veya teklifi ile karşılaşmayalım. Ormancılar, 
Silahlı Kuvvetler emniyet mensupları, yükseköğretim görevlileri, MİT Teşkilatı gibi, çeşitli memur 
kesimlerinin gelirlerinde bazı iyileştirmeler yaptık. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi müzakere etmekte olduğumuz 772 sıra sayılı yasa tasarısından he
men önce verilen, Kamu Çalışanlarının Aylık ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesiyle İlgili Yasa 
Tasarısının geri çekildiğini görüyor, getirilen bu Yetki Kanunu Tasarısının içine alınacağını anlı
yoruz. 

Kamu görevlilerinin ve emeklilerin malî ve sosyal haklarındaki düzenlemeler, bu yetki kanu
nu ile yapılacağı için, bize intikal eden iyileştirme taleplerini burada tartışıp, gereğini yerine getir
mek imkânından mahrum kalıyoruz. Hiç şüphesiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme
den, kanun hükmünde kararnameler ile alınacak kararlar, pek çok hatalara ve yanlış uygulamalara 
sebebiyet verecektir. Sanıyoruz ki, böylece adalet ve hakkaniyet prensiplerinden yararlanılmasının 
da fırsatı yaratılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, elbette enflasyonun yüzde 150'lere vardığı ve yüzde 6 ekonomik daral
manın bulunduğu bir ülkede, istihdam sorunu da olacak, aylıklar da yetmeyecektir. Özellikle, sabit 
gelirliler, geçinemediklerinden, zarurî ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarından şikâyet etmektedir
ler ve çok da haklıdırlar. Sadece, kendi işinde çalışanlar, nispeten durumlarını idare etmekte; ama, 
onlar da başka başka problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Yalnız, rantiye olanlar, zahmet
sizce para kazananlar hayatın keyfini yaşamak lüksüne sahiptirler; yatıp kalkıp Sayın Başbakanın 
sağlığına dua etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, işçilerin, çiftçilerin, memur, emeldi, dul ve yetimlerin, küçük esnaf ve za
naatkarların, ezcümle ortadireğin, kısadireğin geçim sıkıntısı içinde olduklarını, hayatlarını zorla 
idame ettirdiklerini, gözleri kör olanlar bile artık görüyorlar. Hele, küçük memurların ve emekli ay
lığına muhtaç olanların hali pürmelalini ve perişanlığını teessür içerisinde izliyoruz. Hayatı zehir 
eden bu duruma öncelikle çare bulunması ve gelir adaletinin sağlanması, mutlaka gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Personel Kanunuyla ilgili çalışmaların olup olmadığını, varsa 
hangi durumda ve aşamada olduğunu bilemiyorum. Bu hususu, Sayın Bakana, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda sormuştum. Sayın Bakan bizi bu konuda aydınlatırsa, memnun olurum; ama, şu husu
su -bu arada- ifade etmekte yarar görüyorum: Sarf edilen emek, taşınan mesuliyet, katlanılan müş-
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külat, yaşanılan şartlar ve ilgili diğer hususatın değerlendirilmesiyle formüle edilecek "eşit işe eşit 
ücret" prensibi ve buna uygun çalışma yöntemiyle ücret politikasının tespit edilmesi, artık zarurî 
olmuştur, zaman olarak da sınıra gelinmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen, ücret ve yanö-
demelerle ilgili yasa tasarısı ve tekliflerini bir hatırlayacak olursak, bunlarda, 12'nin üzerinde, bel
ki de 20'yî aşan tazminatın çeşitli adlar altında yer aldığını görmekteyiz. Karşılaşmadığımız yasa
larda daha kim bilir, ne çeşit yanödemeler ve tazminatlar bulunmaktadır. 

Bakınız, tespit edebildiğim kadarıyla, çalışanlara yapılan ödemelerin çeşitlerini burada saya
yım: Önce maaş, sonra ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, temininde güçlük zammı yanöde
mesi, iş güçlüğü yanödemesi, iş riski yanödemesi, teşvik ödemesi, hizmet tazminatı, özel hizmet 
tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı, makam tazminatı, uçuş, paraşüt, 
denizaltı, dalgıç, kurbağa adam tazminatı, yüksek hâkimlik tazminatı, mülkî idare amirliği özel taz
minatı, denetim tazminatı, eğitim öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri 
tazminatı. 

Önerim, çalışmalarımızı bu karmaşık ödeme sisteminden kurtarmak için, gerekenin yapılması 
ve artık palyatif tedbirlerden vazgeçilmesidir. Kısacası, genel personel rejimi ve ücret politikası, ar
tık -önce de belirttiğim şekilde-adalete ve hakkaniyete dayalı olarak belirlenmelidir; esasen, Ana
yasanın 55 inci maddesi de bunu emretmektedir. 

Şayet, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, tüm çalışanlara aynı anda iyileştirme ya
pılmasına elvermiyorsa, hiç olmazsa en zaruretteki kesimden başlayarak, gerekli uygulamalar, ha
zırlanan yasanın genel çerçevesi içinde peyderpey gerçekleştirilmelidir. Bu sistem içinde, çalışan
ların maaşlarında yapılacak iyileştirmeler, bir süre sonra adil bir personel rejiminin bütünüyle uy
gulamaya konulmasını gerçekleştirecektir. Dolayasıyla, bu tarz bir yöntemin başlatılmasıyla yapı
lacak her düzenleme, çalışanlar arasında müsavata doğru atılan bir adım olacaktır. 

Bu görüşüme uygun olarak, personel rejimi ve ücret politikasıyla ilgili hazırlıkların bir an ön
ce tamamlanması, gerekli yasal düzenlemelerin derhal gerçekleştirilmesi, bundan böyle yapılacak 
iyileştirilmelerde, peyderpey de olsa ve belirli kesimlere de yapılsa, bu esaslara uyulması, bu çer
çeve içinde kalınması, rasgele, gelişigüzel çeşitli baskılar altında adaletten uzak, hakkaniyete aykı
rı işlemlere, palyatif tedbirlere başvurulmasından vazgeçilmesi gerektiğini önemle belirtiyorum. 

Netice olarak; müzakere etmekte olduğumuz işbu yetki kanununa istinaden çıkarılacak kanun
larda; söz konusu ettiğim bu hususlara riayet olunmasını özellikle ve ehemmiyetle vurguluyorum. 

Sözlerimi burada bitirirken, Grubum ve şahsım adına hepinize tekrar saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 
Süreye de riayet ettiğiniz için teşekkür ederim; sağ olun. 
Refah Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Ayhan. 
Süreniz 10 dakika efendim. ' . 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşmekte olduğumuz 772 sıra sayılı Kamu Personeli İle Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklannda 
Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. 

Bu yetki kanununun 1 inci maddesi kanunun amacını belirlemekte ve bu meyanda da, 1 inci 
maddede, kamu personelinin çalışmalarında etkinliğini artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, sü-
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ratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ve emeklilerin malî ve sosyal haklarını 
iyileştirmeleri için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi talep 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, kanun hükmünde kararname çıkarılması için yetki verilmesi, kanunla 
düzenlenmesi vakit alacak veya bazı müşkülata sebep olacak hususlarda, istisnaî olarak kullanıl
ması gereken bir yetkidir. Ancak, hükümetin, her vesileyle, kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisiyle Meclise gelmiş olması, önündeki meseleleri önceden görüp, hazırlık yapmadığım ve bu 
hazırlık istikametinde de Meclise gerekli kanunları sevk edip, bunların müzakere ve kanunlaşma
sını sağlayacak istikamette bir gayret sarf etmediğini göstermektedir. Daha bundan bir ay önce -
aralık ayında- burada, 1995 bütçesini müzakere ettik, memurlarla ilgili hesap kitap yapıldı, bütçe 
getirildi ve geçti. Şimdi, hemen akabinde, yine memurlarla ilgili yeni bir düzenleme ve yetki kanu
nu talebiyle, Hükümet, Meclise gelmiş bulunmaktadır. Pek tabiî, Hükümetin bu talepte bulunması
nın sebebi, bu bütçeyle memurlara 1995'te yapılması hedef alman yüzde 22 mertebesindeki zam
mın, 1994'ün kasım ve aralık aylarında müzakere edilen bu hedefin, 1995'te yüzde 22 mertebesin
de bir enflasyon olacağı hedefine orantılı olarak, Hükümet tarafından getirildiğini biliyoruz; ancak, 
4 Ocakta açıklanan 1994 yılına ait fiyat artışları, toptan eşya fiyatlarında yüzde 150'ye varan, pera
kende eşya fiyatlarında da yüzde 125'e varan fiyat artışları ve bu büyük fiyat artışları karşısında, 
kamu çalışanlarının almış oldukları ücretlerin yetersizliği yanında, 1995 yılında, kamu çalışanları
na, kamu personeline ve emeklilere yapılması düşünülen zamların da, bu yüksek fiyat artışları, pa- < 
halılık, geçim sıkıntısı karşısında ihtiyaca kâfi gelmeyeceğini ve bu noktadan da, kamu çalışanla
rının, kamu personelinin, sokaklara dökülüp, hakkını dile getirme mecburiyetinde kalması netice
sinde, Hükümet, alelacele, bu yetki kanununu önümüze getirmiş bulunmaktadır. 

Aslında, Hükümetin niyeti, kendisi için öneırıli gördüğü üst kademe yönetici zümresine, per
sonele, bir zam yapıp, tabandaki kamu personeline, memurlara zammı düşünmeme istikametinde 
idi; ancak, gelen tazyikler ve Mecliste ortaya koyulan reaksiyonlar, bütün memurları ve bilhassa 
düşük gelirle, düşük ücretle çalışan, had safhada geçim sıkıntısı içinde olan çalışanların, bu sıkın
tısını hafifletecek olan bir kanun tasarısıyla Meclise gelinmedikçe, değişik bir kanunun buradan 
geçme şansının olmadığını görünce, Hükümet, bu tasansını bir tarafa bırakıp, bu yetki kanununu 
önümüze getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, bu yetki kanunu nasıl uygulanacak; kime, ne zam verilecek; ge
çim sıkıntısı içinde olanlara mı, yoksa Hükümete tazyik etme gücü olan çevrelere mi zam verile
cek; bunu bilmiyoruz ve bunun hakkında endişelerimiz de var. Önümüzdeki günlerde, uygulama
lar bunu ortaya koyacak. 

Aslında, memurlarımızın çekmiş olduğu bu sıkıntıyı temelli olarak çözmenin yolu; memurla
ra -hatta, enflasyonun yüksek olduğu, bu şekilde yüksek seyrettiği, dönemlerde ki, maalesef, onse-
kiz yıldan beri Türkiye, bu, yüksek enflasyon ateşi altında yanıp kavrulmaktadır- üç ayda bir, enf
lasyon oranı kadar, eşel mobil sistemiyle, memurların kaybettiklerini, onlara ücret farkı olarak öde
mektir; ancak, bu yola girilmediği için, memurlar ezilmekte, ezilmekte, ezilmekte; bir noktada, pat
lama noktasına gelince, alelacele, birtakım zamlarla, onların tansiyonu düşürülmek istenmektedir. 

Hükümetin, aslında, memura zamla beraber, hemen getirmesi gereken bir husus da, memur, 
işçi, esnaf, bütün kesimler için, hiç olmazsa, ayda 5 milyon, yılda 60 milyona kadar -ki, takriben, 
bu, asgarî ücrete denk bir rakamdır- geliri olanlardan, sıfır vergi almaktır; yani, yüzde 25 olan Ge
lir Vergisi nispetini, bu zümre için sıfır olarak uygulamaktır. Maalesef, bu, tabiî yapılmıyor. Ko
alisyon Hükümetinin taahhütleri arasında olmasına rağmen, asgarî ücrete vergi muafiyeti getirilme
miş bulunmaktadır. Sırf bu sebeple, asgarî ücret alan veya asgarî ücret mertebesinde ücret alan me
murlar ve işçiler, bütün bu zümreler, ayda 900 bin lira mertebesinde Gelir Vergisi ödemektedirler. 

- 3 4 3 - ' 



T.B.M.M. B : 7 2 2 5 . 1 . 1 9 9 5 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar, memurlarla ilgili, kamu personeliyle ilgili Ücret dengesizliği var. Mese

la, mühendislere baktığımız zaman, işçi statüsünde çalışan bir mühendis ile memur statüsünde ça
lışan bir mühendisin ücretleri çok farklı. Yapılan toplusözleşmelerle, kamu kuruluşlarında, çalışan
lar arasında ücret dengeleri altüst olmuş bulunmaktadır... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakikanız var efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Buna dair birçok tenkit mektuplarını da, bütün milletvekilleri, hep beraber almaktayız. 
Tabiî, memleketimizde, memuru, işçiyi, esnafı, emekliyi, hatta köylüyü beraber ezen bir eko

nomik sistem var. Nedir bu; faizci ekonomik düzen. Emme basma tulumba gibi, işçiden, memur
dan, esnaftan, köylüden kesiyor; rant gelirlerine, faizle geçinenlere pompalıyor. Bakın, şimdi, Hü
kümetin iç borçlan 800 trilyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu, yüzde 115 faizle toplanan para
dır. İşte, milletin ödediği yergiler, maalesef, faizciliği beslemeye gitmektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum... 

BAŞKAN - Hayır, zapta geçmiyor efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Tamam, teşekkür ediyorum; ben de topluyorum... 

BAŞKAN - Kusura bakmayın, bugün kimseye fazla süre vermiyorum. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bu kanunun memurlarımız için hayırlı olmasını diler, hepini
zi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

DYP Grubu adına, Sayın Halil Başol; buyurun efendim. 

Sayın Başol, süreniz 10 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz yetki kanunu tasarısı üzerinde Doğru'Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz ve 
ifade etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, memurlarımız, kamu çalışanları, gerçekten bir sıkıntı içindedir. Bunu, 
muhalefetteki arkadaşlarımız arkadaşlarımızın ısrarla beyan ettikleri gibi, biz de inkar etmiyoruz. 
Bu sıkıntıyı, dört başı mamur önlemenin, bir yetki kanunuyla veya bir zam kanunuyla olacağına da 
kani değiliz. Aslında, Türkiye'de, kamu çalışanları arasında, problem, sadece ücret düşüklüğü de
ğildir, ana problem, ücretler arasındaki dengenin ve adaletin bozulmasındadır; aynı görevi yapan 
iki kişi ayrı ayrı ücret almaktadır. 

Hatırlıyorum, bu, Devlet Personel Kanunu 1970'li yılların başında çıkarılırken, o zamanki Ma
liye Bakanımız "3,5 milyar lira yük getirir" demişlerdi. Aynı kanun uygulamaya girdi, 13,5 milyar 
lira yük getirdi; ama, hiç kimse memnun olmadı; çünkü, intibak hükümlerinde "ben,yanlış yere in
tibak ettim, benim arkadaşım, benim işimi yaptığı halde benim maaşımın iki mislini alıyor" diye 
itirazlar oldu. Şu anda, buna benzer itirazlar çok daha fazladır. 

Hükümetimiz, gerçek bir reform hazırlama konusunda çalışmalarını yapmaktadır. Yeni bir sis
temi, yeni bir personel kanununu, adil, dengeli bir biçimde ortaya koymak için çalışmalar yapıl
maktadır; ancak, hepinizin de bildiği gibi, 1994 yılı enflasyonu yüzde 150 oldu, 5 Nisan kararla
rından sonra yüzde 150 enflasyona denk bir ölçüde, memurlarımıza zam yapamadık. 
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Memurlarımız, malî hakları ve sosyal haklarıyla ilgili yürüyüşler yaptılar, hareketlerde bulun

dular. Bu konuda, değerli arkadaşlanma bir hususu hatırlatmak istiyorum: Esasında, biz, Hükümet 
ortağı olarak, 5 Nisan kararlarını alırken, herkesi refah içerisinde yaşatacağız diye almadık. Şimdi
ye kadar, refahın üstünde, kazancının üstünde yaşamış bir milleti, daha iktisatlı bir biçimde yaşa
maya davet ettik; yani, 5 Nisan kararları, bir ölçüde, vatandaştan, daha az harcama isteğidir; yani, 
vatandaşın yaşam standardım daha aşağıya indirme isteğidir. Bu, gerçekleşmiştir; her kademede 
belki aynı değil; ama, bu meseleyi, gerek bu kürsülerde gerek -muhalefetteki arkadaşlarımız- çeşit
li alanlarda dile getirirken, benim, eski bir parlamenter olarak, arkadaşlarımdan, parti yöneticilerin
den bir istirhamım vardır -kimseye söylemiyorum bunu; ama, çok önemli bir konu- birtakım sıkın
tılar artık boğazımıza gelmiştir, binaenaleyh, bu sıkıntılardan kurtulmak için vatandaş sokaklara 
dökülecektir beyanı sık sık yapılmaktadır; bu beyanın, hiçbirimize, hele Parlamentoya zerre kadar 
faydası yoktur. Yürüyüş Kanunumuz var, hak arama usullerimiz var, bu usuller dairesinde, herkes 
-kim olursa olsun- hakkını aramak için yürüyüş yapıyorsa, bizim, kendilerine söyleyeceğimiz bir 
şey yoktur; ama, bizim çıkardığımız, Parlamentonun çıkardığı birtakım kanunlara hiç dikkat etme
den kanunsuz birtakım yürüyüşler yaparlarsa, "efendim, ne yapalım, memur haklıdır, yüzde 100 
enflasyon vardır " denildiği zaman, en azından "hakkını, haklı yollardan aramalıdır" ibaresi arka
sından eklenmelidir; ben, bunu görmüyorum. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Vermezseniz ne olacak? 
i HALİL BAŞOL (Devamla) - Bunu, akıl vermek için konuşmuyorum, kesinlikle böyle bir ni

yetim yok; zaten, kimseye verecek aklım da yok; ama, biz, parlamenterler olarak/kendi çıkardığı
mız kanunların dışında hareket eden, o kanunlara uymayan kimselere, yaptıkları yürüyüşler haklı 
sebebe dayanmış olsa bile, kendilerinin haklı olduğunu; ama, haklanın, haklı yollardan, kanunî yol
lardan aramalarının lazım geldiğini vurgular isek, o zaman, cemiyetimizdeki, toplumumuzdaki sı
kıntıları daha kolaylıkla hallederiz. Bu münasebetle, ben, bu konuyu, değerli arkadaşlarıma hatır
latmayı görev saydım. 

Öte taraftan, 1 inci madde, aslında amaç maddesidir. Amaç maddesi -gayet açıklıkla ortaya ko
nulmuştur- kamu çalışanlannm, daha iyi çalışmaları, verimli çalışmaları için, sosyal haklarını, ma
lî haklarını yeniden düzenleme ve iyileştirme amacını taşımaktadır. Zannediyorum hepimiz bu ko
nuda hemfikiriz; yalnız hepimiz de biliyoruz ki, kamu çalışanlarını, gönlümüzün istediği kadar re
faha ulaştırmanın yolu, bugün, bütün memurlara, enflasyonun üzerinde zam yapmaktan geçmiyor. 
İmkânlanmız neyse, onu yapacağız. İmkânlarımızın üstünde borçlanmışız, ekonomimiz iyi değil. 
Yani, memurlara bol miktarda ücret verdiğimiz zaman ekonomi düzelmeyecek; ekonominin düzel
mesinin şartları başkadır. Binaenaleyh, bunu hep beraber teslim ederek bu yolda beyanda bulunur
sak, Parlamentomuzun durumu için, haysiyeti için çok daha iyi bir davranışı sergilemiş oluruz. 
Çünkü, görüyorsunuz, basında, Parlamento konusu, fevkalade kötü biçimde eleştirilmektedir; 50 
milyon maaş'alan milletvekillerinin maaşı 90 milyon denilmektedir ve maalesef, buna cevap da ve
rilmemektedir. Bunun ötesinde, Parlamentoda bir gün toplantı olmasa, milletvekilleri devam etmi
yor denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, zamanım bitiyor... Aslında, Parlamentonun ayağına dolanan, İçtüzüktür. 
İçtüzüğü en kısa bir dönemde ıslah etmedikçe, Parlamentonun şerefini ve haysiyetini daha iyi bir 
ölçüde muhafaza etmenin mümkün olmadığına kaniim. Bu konuda benim teklifim var, komisyon
da duruyor; Parlamentoyu daha iyi çalışır hale... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Başol; bugün, kimsenin süresini uzatmadım, özür di

lerim; sağ olun efendim. 
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HALtL BAŞOL (Devamla) - Peki efendim; teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Şahıslan adına Sayın Gaffar Yakın; buyurun efendim. 
Sayın Yakın, süreniz 5 dakika. . 
GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir soruyla konuşmama 

başlamak istiyorum. Tüm siyasî iktidarlar ve partiler, mutlaka seçmenlerine iyi gözükmek, şirin gö
zükmek ve reylerini almak isterler. Hiçbir iktidar, seçmenin rey atmamasını istemez, kendisi kötü 
olmak istemez, aksine, iyi olmak ister. Bu, memurlar için de geçerlidir, işçiler için de geçerlidir; 
ama, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda, ilk konuşmamda da söylediğim gibi, ekonomik yapı
nın kendi iç ve dış sorunlarından dolayı* artış, istense de verilememektedir. Sorun, sadece kaynak 
da değildir. Türkiye'deki ekonomik yapılanmanın tekrar gözden geçirilmesi, milleti rahatsız eden 
israfların, yolsuzlukların, gelir bozukluklarının ve sosyal adaletsizliğin yok edilmesi gerekir. 

Türkiye'de, şu anda, gerek içeride gerekse IMF ile yapılan görüşmelerde, ekonomide sıkıntı
lar vardır ve ekonomideki bu sıkıntılar da, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, siyasî yapımıza daima 
sıkıntı getirmiştir. Bugün de, Türkiye'de, bunların konuşmaları, tartışmaları yapılmaktadır ve Mec
lis, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir dönemeçten geçmektedir ve kendini ispat etme 
zorunluluğuyla, demokrasiyi yaşatma zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Türkiye'nin sorunları varsa, 
tüm sorunlarının çözüm yeri demokrasi ve Parlamentodur. Bir yazar diyor ki: "Tarih tekerrürden 
ibarettir." Bir şairimiz de diyor ki: "Eğer tarihten ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi?.." 

Burada, çok değerli eski parlamenterlerimizin bizzat yaşadığı dönemleri, ben, affınıza sığına
rak, "Türkiye'nin Ekonomi Tarihi" nden okumak istiyorum: "1958 yılı, Demokrat Partinin ve on
dan çok daha liberal Menderes v.c onun Hükümetinin kendi ideallerini tamamen terk ettikleri bir 
dönemdir. Hükümet, artan ekonomik sorunlara çözüm bulmak amacıyla, o zamanki adıyla Avrupa 
İktisadî İşbirliği Teşkilatı olan OECD ve IMF'den yardım ister. Bu iki kuruluşun Türkiye için ha
zırladıkları reçete acıdır. 4 Ağustos'ta, Hükümetin aldığı istikrar kararlarıyla banka kredileri don
durulacak, bütçe açık finansmanına son verilecek ve devalüasyon yapılacaktır. 280 kuruş olan do
lar kuru, bir kerede 9 liraya çıkarılır. Bu devalüasyon, yenilir yutulur bir devalüasyon değildir. Tür
kiye, aldığı bu önlemler sonunda, 359 milyon dolarlık bir kredi almaya hak kazanır. Menderes Hü
kümetinin sekiz yılda aldığı dış borç 1 milyar 251 milyon dolara ulaşmıştır. ABD'ye olan borç ora
nı yüzde 40'tır. 1958 Eylülünde, Maliye Bakanı Hasan Polatkan da, Amerika'dan eli boş döner. 
1950'de refah sözü veren Demokrat Parti, halkın karşısına, yaklaşmakta olan yeni genel seçimler
de zayıf çıkmamak.için bir türlü, büyüme hızını yavaşlatmaya cesaret edememektedir. Seçim ama
cıyla yapılacak yatırımlar nedeniyle, 1960 bütçesinde 387 milyon TL'lik bir açık vardır ve Ameri
ka Birleşik Devletleri, bunu sağlamaya niyetli değildir. Menderes de, bu nedenle, 1956'dan beri ar
tan ekonomik ilişkileri nedeniyle, Sovyetlerden destek talep etmek niyetindedir. Bu nedenle, 15 
Temmuz 1960'ta, Menderes başkanlığında bir heyetin Moskova'yı ziyaretine resmen karar verilir; 
ama, gerçekleştirilemez. 

Demirel Hükümeti, 1965 ve 1969 yılları arasını iyi geçirip, 1969 seçimlerinden de galip çıkın
ca, ekonomide kanserleşmiş bir iki konuyu halletmek için "10 Ağustos" isimli, kapsamlı bir önlem 
paketine yönelecektir. Dış açığı azaltıcı ve iç kaynakları artırıcı bu önlemler, öncelikle, yine, dola
rı 11,5 lira yapan bir devalüasyonla, Türk ihraç ürünlerine ihracat yapma şansı yaratmak ve ünlü 
finansman kanunlarıyla zoru deneyerek orta ve yüksek gelir kategorisini vergilendirecek başka ön
lemler almaktı; ama, Başbakan Demirel de, aynen Menderes gibi, bu önlemleri alırken, ekonomi
nin büyüme hızını düşürmeyi gündeme getirmedi. Bütçe görüşmelerinde ortaya çıkan sorun, Ada
let Partisinin de için için kaynadığının bir göstergesiydi. 41 AP'linin muhalif tavrıyla hükümet dü
şer ve Başbakan Demirel, yeni bir hükümet kurmak zorunda kalır. 1971 yılı başında, öğrenci olay
ları büyür ve askerlerin muhtırasıyla, Demirel istifasını verir. 
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Türkiye, 1979 sonuna bir iktidar değişikliğiyle girer... 

BAŞKAN - Sayır Yakın, bunun maddeyle ne ilgisi var? 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Bütünlüğü içinde arz ediyorum; yani, bugün de 1987... 
BAŞKAN - Ama, olur mu Sayın Yakın? Lütfen, buraya kitap okumak için çıkmayalım, mad

deye katkıda bulunalım. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Maddeye katkıda bir bütün... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşma süreniz bitmiştir, teşekkür ederim efendim. 
Sayın Muharrem Şemsek söz hakkını Sayın Yaşar Erbaz'a vermiştir. 

Buyurun Sayın Erbaz. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Erbaz. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet memurlarının özlük haklarını ve gelir düzeyini 

yükseltecek olan bir kanun hükmündeki kararnamenin görüşüldüğü bu celsede, şahsım adına, bu 
kanunla ilgili bazı şeyleri arz etmek için huzurunuzdayım; hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu anda -yirmibeş yıl önce- 1 Ekim 1970 tarihinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun yürürlüğe girdiği günleri hatırlıyorum. O dönemleri yakından bilen çok de
ğerli parlamenter arkadaşlarımız var. Bu kanun ne için yapılmıştı? O zamanlar -herkes çok iyi bi
lir- devlet memurları, baremli memurlar, (D) cetvelinden ücretli memurlar, (E) cetvelinden ücretli 
memurlar, 10195 sayılı Kararnameye göre yevmiye alan personel ve çok çeşitli isim altında -şim
di hatırlamıyorum- kırkı aşkın ücret politikası vardı ve kırk çeşit ücret, devlet memurlarına verili
yordu. Bu kanun da, bu şekildeki farklılıkları ortadan kaldırmak için -özellikle- yürürlüğe girmiş
ti,, 

Ben, o zaman, 1971 yılında, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğinde Genel Sekreterdim. O 
zaman, devrin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'e özellikle mühendislerin duru
muyla ilgili haksızlıkları ortadan kaldırmak için bir ziyaret esnasında, Sayın Demirci şöyle demiş
ti: "Biz, bu kanunu çıkardık. O zamanın behrinde, bütçenin yüzde 20'sirie yakın kısmını, devlet me
murlarına fazla para olarak verdik; ama, hiçbir kesimi memnun edemedik." Bu, hakikaten tarihî bir 
sözdü. ' 

Şimdi de memurların ücretlerinin yeniden düzeltilmesiyle ilgili yeni bir kanun hükmünde ka
rarname geliyor. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu, hakikaten memnuniyetle karşıladık. 

Gönül isterdi ki, Hükümet, bu kararnameyi, memurlarımızı sokağa dökmeden; onların, çekmiş 
olduğu çileleri bir nevi protesto mahiyetinde ortaya koymadan önce getirselerdi de, Türkiye böyle 
bir sancıyı da yaşamasaydı; ancak, burada, altını çizerek bir şeyi söylemek istiyorum: Bu tip pal-
yatif tedbirler de, devlet memurunun meselesini çözmeye kâfi gelmez. Özellikle, bürokraside çalı
şan ve şu anda parlamenter sıralarında oturan arkadaşlarımızın.hepsi çok yakından bilirler ki, me
murların meselesi, sadece, ücretlerinin azlığı, yokluğu meselesi değildir; çok ciddî sıkıntıları var
dır. Bakın, geçmişte kırkı aşkın isim altında maaş veya ücret alan memurların şu andaki durumuna 
bakın; Devlet Personel Kanunu, o günkü şekliyle darmadağın olmuştur. O gün, zorla, bazı meslek
leri Devlet Personel Kanununun kapsamı içine alan hükümet, bugün, bakıyorsunuz, Devlet Me
murları Kanunu ayrı, adliye personelinin kanunu ayrı, askerî personelin kanunu ayrı, üniversitenin 
kanunu ayrı, teknik elemanların kanunu ayrı, sağlık personelinin kanunu ayrı ve sanıyorum, önü
müzdeki günlerde, eğitim elemanlarının kanunu ayrı gelecek. 
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SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Sağlığın ayn değil. 

YAŞAR ERBAZ (Devamla) - ...birçoğunun kanunları ayn hale gelecek ve yine, bir bütünlük 
arz etmesi için, büyük gayret sarf edilen ve yirmibeş yıl önceki, o günün şartlarına tekrar dönen me
muru bu durumdan kurtarmanın tek yolu, ciddî bir personel reformudur. Herkes, eğri oturup doğ
ru konuşmalıdır. Türkiye'de, memurların meseleleri, bu şekilde, çok daraldıkları zaman, ücretleri
ne bir miktar zam vererek çözülmez. Bunun için, biz, parti olarak, şahıs olarak, hiç vakit geçirme
den, sadece personelin aylığı noktasında değil, bütün özlük haklan noktasında, memurlann tayin
leri, terfileri noktasında, demin, değerli arkadaşlarımın bahsettiği gibi, siyasî iktidarın hegemonya
sından, onlan, sürgün, tayin, tenzilen terfi gibi huzursuz edici davranışlann ötesinde, ciddî, tutarlı 
bir personel reformunun hazırlanması lazım diyoruz. Bakın, ben, yeni bir parlamenterim, bu dönem 
milletvekiliyim; ama, geçmişte, devlet idaresinde uzun süre görevler yaptım, iyi tatbik edilen bir 
kanunun, parlamentoya da pek fazla sıkıntısı olmaz. Üç yıllık parlamenterlik hayatımda, ben, bir 
tek subayın, bir binbaşının, bana gelip de "sayın milletvekilim, beni albay yapın" yahut da "ben şu
rada görev yapıyorum, bana şöyle bir görevi verin" dediğine şahit olmadım; çünkü, Silahlı Kuvvet
ler Personel Kanunu kendi içinde tutarlı bir şekilde yürümektedir. Bunun, ben, emniyet personeli 
için de aynı şekilde olmasını arzu ediyorum. O da bir güvenlik gücüdür; onun için de, aynı şekil
de, katı, ama adaletli bir şekilde, kendi içinde tutarlı bir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaz. 

YAŞAR ERBAZ (Devamla) - Ben teşekkür ediyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (MHP 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Kusura bakmayın; kimseye fazla süre vermiyorum. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Sayın Başkan, soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Kusura bakmayın. 
BAŞKAN - Hayır; niye kusura bakayım; buyurun, sorun ne soracaksanız. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan iki konuyu öğ

renmek istiyorum. 
Sayın Bakan, çıktı, hakikaten, gerçekleri; yani, şu andaki 1995 yılı bütçesini, devletin malî gü

cünü detayıyla anlattı ve şu bütçede yeni bir gelir artırımı yapamayız, yani şu bütçeden... 
BAŞKAN - Sorunuzu sorarsanız memnun olurum. Sorunuz... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Bakan cevap verecek. 
BAŞKAN - Efendim, tamam. Soru, biliyorsunuz, kısa olacak, öz olacak. 
Buyurun, sorun sorunuzu. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Müdahale etmezseniz biter. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hayır; ben, müsaadenizle... 
BAŞKAN - Soru, nutuk atmak için sorulmaz. 
Lütfen, sorunuzu sorun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Şimdiye biterdi. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Bakan "bir kaynağımız yok; ancak, iki kaynak düşü

nüyoruz; birisi, yatırımları kısacağız, ikincisi, gelirleri artıracağiz" dedi. 

- 348 -



T.B.M.M. B : 72 2 5 . 1 . 1 9 9 5 O : 1 
Burada, iki sorumdan birincisi: "Yatırımları kısacağız" derken, hangi yatırımları kısacak, ora

dan ne kadar gelir elde edecek? 

İkinci sorum: "Geliri artıracağız" dedi; yani, yeni bir vergi mi getirecekler veyahut da başka 
bir yerden bir kaynak mı buldular? 

Bu hususların açıklanmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN - Peki; teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, yazılı da cevap verebilirsiniz, sözlü de verebilirsiniz. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Hayır, hayır efendim. 
Sayın Başkanım, ben, yatırım demedim. Dikkat buyurulursa "bütçe tasarrufları" şeklinde söy

ledim ve "gelir artışlan" şeklinde söyledim. Yatınmlardan tasarruf söz konusu değildir. Nitekim, 
gerek 1994 yılı bütçesinde gerekse 1995 yılı bütçesinde tasarruf tedbirlerini fevkalade sıkı bir şe
kilde uyguladık ve nitekim, burada, bu fırsatı verdiği için Sayın milletvekilimiz, şunu da söyleye
yim: 5 Nisan ekonomik önlemler planı çerçevesinde sonuçlar ortaya çıktı ve bu sonuçlara göre, ver
gi gelirleri tahminimiz yüzde 99 oranında tutmuştur ve yaptığımız bütün tahminleri de bundan son
ra da tutturacağımızı tahmin ediyorum. 

Gelir artışında, yeni vergi koymaktan ziyade denetime önem vermek, kayıt dışı ekonomi de
diğimiz ekonomiyi kavramak suretiyle bunlan kayıt içine almak ve Yüce Meclisin bundan evvel 
çıkarmış olduğu kanunda yer alan herkese bir vergi hesap numarasını da kısa zamanda gündeme 
alarak, gerçekleştirerek, vergi kayıp ve kaçağını asgarîye indirmek suretiyle gelirlerimizi artıraca
ğız. Bu yaptığımız iyileştirmenin giderlerini de buradan karşılayacağız. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, birleşime saat 18.55'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.41 

; © — _ _ — 
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İKİNCİOTURUM 
Açılma Saati: 18.55 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

. ; . _ — _ © — _ . 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

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

31. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/821) (S. Sayısı: 772) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair 

Yetki Kanunu Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Daha önceki çalışmalarımızda, 1 inci maddeyi kabul etmiştik; şimdi 2 nci maddeyi okutuyo
rum: ;••-..• 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler, (Cumhurbaşkan-, 
lığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunları ile 
diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin bu teşkilatlarla ilgili hükümleri hariç) genel büt
çeli daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile il özel idareleri ve belediye
lerin kurdukları birlikler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve kefa
let sandıklarında istihdam edilen memurlar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri veya İktisadî Devlet Teşek
külleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici ve ek geçici maddelerine göre aylık öde
yen kuruluşlarda çalışanlar ile emeklilerin malî ve sosyal haklarını düzenleyen Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin malî ve sosyal haklara ilişkin hükümleriyle özel kanunlarında veya teş
kilat kanunlarında mevcut malî ve sosyal haklara dair hükümlerde yapılacak değişiklik ve düzenle
meler ile 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikleri kapsar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz; talebinde bulunanlar: ANAP Grubu adına Sayın Süleyman 
Hatinoğlu, Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllâtif Şener; şahısları adına, Sayın Gaffar Yakın, 
Sayın Osman Sevimli, Sayın Esat Bütün, Sayın Abdüllâtif Seher, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Hasan 
Basri Eler. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Şimdi, ilk söz, ANAP Grubu adına, Sayın Süleyman Hâtinoğlu'nun. 

. MEHMEr KEÇECİLER (Konya)-Saatdoldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, aldığımız karar gereğince saat 21.00'e kadar devam edeceğiz çalışmala

rımıza. 
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Buyurun Sayın Hatinoğlu, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; önce, Sayın Başkanı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum; televizyondan, kamuoyu
nun önünden, Personel Kanunuyla ilgili tartışmayı kurtarabilmek için 20 dakikalık bir engelle işi 
hallettiğine inanıyor; ama, biz, Personel Kanununun takipçisi olacağımızı, peşinen, başlarken ifa
de etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Ne münasebet... 

Sayın Hatinoğlu, bir dakikanızı rica ediyorum... Burada, saat 15.00'ten beri çalışıyoruz; şura
da 15 dakika ara vermek... 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) - Evet, her zaman çalışıyoruz; ama, böyle 7'ye 20 
kala hiç ara verilmemişti. 

BAŞKAN - Bir susar mısınız... Bir dakika... Bir dakika... Sürenizi durdurdum... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) - Durdurun, durdurun; zaten göreviniz durdurmak, 

yürütmek değil... 

BAŞKAN - Ben, Başkan olarak, dört saattir burada oturuyorum; 15 dakika ara vermeye hak
kım yok mu? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - 15 dakika arayı daha önce verebilirdin; bugüne ka
dar hiç verilmemiştir. 

BAŞKAN - Niye?.. Yoruldum canım; Allah Allah... İnsan bünyesinin tahammül edeceği bir 
süre var. O, art niyetle hareket etmek, size mahsus. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) -Bu, ilk defa -7'ye 20 kala- televizyondan haberi ka
çırmak için yaptığınız icraattır Sayın Başkan. Onun için, protesto ettiğimi peşinen ifade etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN - Sen söyleyeceklerini söyle yine, halk yine duyar; sen, yeter ki sağlıklı şeyler söy
le. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, tabiî,' tasarının geneli 
üzerinde demin konuşmalarımızda ifade ettik, farklı bir şey söylemeyeceğim; ancak -tabiî, kapsam 
maddesi üzerinde söz almış oluyorum, 2 nci maddede- Sayın Bakan demin kürsüde şunu ifade et
ti: "Personelle ilgili yapacağımız iyileştirmenin kapsamı şu olacak: "Ekonomideki gelişmelere gö
re zam yapılır" dedi; zamla ilgili bir rakam veremedi. Şimdi, ekonomideki gelişmelere bakıyoruz; 
ekonomi eksi 5'e, eksi 7'ye gitmiş... Demek ki, bu zamlar geriye doğru işleyecek... Şimdi, yine biz
de tereddüt başladı. Bu, doğru bir netice getirmiyor; çünkü, küçülme var. Şimdi, ben soruyorum; 
Sayın Bakan'dan şunu isterdim: Bakın, Kıbrıs'taki 5 milyon asgarî ücret 9,5 milyona çıkarıldı dün 
sabah. Parasını da Türkiye'den gönderiyoruz çoğunluk olarak. Onu da bir yavru vatan olarak, va
tan toprağı olarak kabul ettiğimiz için, bunu çekiyoruz; ama, benim toprağımda Türkiye'de, bu 
emeği veren küçük memur, bugün 3,5-4 milyonla nasıl geçiniyor? Sayın Bakan, onun bir hesabını 
verin. Bugün, Türkiye'deki memurun yaşayabilmesi için, insanca yaşayabilmesi için en az -Sayın 
Bakan, takdir edersiniz ki- Türkiye'de 10 milyonun altında ücret almaması gerekir. Bunun altında 
bir iyileştirme yaparsanız, en az 9 milyonun altında bir iyileştirme olursa, yine, sokak hareketleri 
durmayacaktır, yine tartışmalar durmayacaktır; çünkü, bu, yetmeyecektir. En azından 10 milyon li-
irayı vereceksiniz. 

Şimdi, bu Hükümete güvenmediğimizi ifade ettik. Yetki Kanunu Tasarısının yanındayız; an
cak, yetkiyi kullanacak olan Hükümetin yanında olmadığımızı ifade ettik; çünkü, bu Hükümetin işi 
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o kadar çok ki arkadaşlar, takdir edersiniz. Demin, tabiî, sözlerime devam ederken biraz kesmeye 
çalıştılar; ama, şunu görüyoruz: Sayın Başbakanımız, Amerika'daki servetiyle, onlarla meşgul. 
Yurt içine gelince İğdır'ın DYP il Başkanını arabaya alıyor... "Oğlunu genel müdür yapayım mı, 
yapmayayım mı..." Onlara kadar inen bir Başbakan, onlarla meşgul olacak olan bir Başbakan, Tür
kiye'nin 1 milyon 800 bin memurunun tabanına, tavanına inecek de, bu Hükümet, bu kabineyle, bu 
personel rejimini Kalledecek(!).. Buna inanmak mümkün değil. 

Zaten, sokaklar görülüyor değerli arkadaşlar. Memur, önce, efendice yürüdü; ama, coplattık. 
Bu talimatı devlet verdi; polis coplamadı; burada polis suçlu değil. Ne oldu; 20 Aralıkta memur bir 
daha yürüdü; bütün memurlar yürüdü ve devletin savcıları -bakın değerli arkadaşlar, dikkatinizi çe
kiyorum- şu beyanatı verdiler, istanbul, Ankara başta olmak üzere. "Ben, 4 milyon lira maaş alan 
bir memura nasıl soruşturma yaparım" dedi ve Hükümete resmen rest çekti; ama, Hükümet, eksik 
olmasın, büyük gayretini kullandı, özellikle, Sayın Millî Eğitim Bakanı yok burada; ama, elimde 
14.1.1995 tarihli bir gazete var; "Başkentte iki bin öğretmene ceza..." deniliyor. Şimdi öğretmen-
len takip ediliyor; 20 Aralıktaki toplantının bütün faturası, sürgünlerle devam ediyor. Sürgünlere 
başladılar. Değerli arkadaşlar, bu nedenle ben, artık, bu Hükümetin vereceği zammın ciddiyetine 
güvenirliğimin olmadığını peşinen ifade etmek istiyorum. 

Demin de ifade ettim, tabiî, bunun yanında, son günlerde istanbul'da oynanan, PTT'nin 
T'siyle ilgili, gelecekteki pürüzsüz ve kılçıksız bir PTT'yi elde edebilmek için, şimdiden sakatları 
Diyarbakır'a, Mardin'e, Urfa'ya tayine başladınız. Neyin hesabını yapıyorsunuz; burası kâr eden 
bir kuruluş, zarar eden bir kuruluş değil ki; hani, memuru kâr eden kuruluşlara gönderiyorlardı; ya
ni, buradan niye başlandı, onu da anlamak mümkün değil. Demek ki, bir başka hedefiniz var, tıp
kı İstanbul'daki Sayın Başbakanın yalısının yanındaki özelleştirme gibi, bir liralık helikopter özel
leştirmesi gibi, burada da, PTT'nin T'sinde de bu şekilde bazı özelleştirmelerin kokusu gelmekte
dir, 

Demek ki,netice itibariyle geçici olarak gördüğümüz bu iyileştirmeye, bu yetki yasasına karşı 
değiliz; ancak, uygulamacılara, yani, bugünkü Hükümete güvenimiz olmadığından iyi bir netice el
de edemeyeceğiz. Ama, yine de, memura, belki bir fayda getirir düşüncesiyle desteklediğimizi ve 
şu anda, İktidar tarafından muhalefet tarafı daha fazla durumdadır; yani, bu kanunu siz değil, gene 
biz çıkarıyoruz. Siz, zaten alışmışsınız koridorlarda oturmaya, yalanda tamamen koridora çıkacak
sınız. Hiç merak etmeyin. 

TUPvHAN TAYAN (Bursa) - Kahvehaneye çevirdiniz Meclisi. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - içeride oturun, içeride kanun takip edin. 
Değerli arkadaşlar, zaten -şurada da birkaç arkadaşım var- 27-28 Ocak'ta, bu Hükümetin var

lığının ne olacağı da pek belli değil; onun için üç günlük hükümete böyle bir yetki kanunu verme
nin de çok fazla bir yaran olmayacak; çünkü, tahmin ediyonım ki, bunu da yapmanın, bu Hüküme
te nasip olacağına pek inanmıyorum. Kanunda birkaç kere ileri geri gittiniz; önce, kanunu, kanun 
olarak getirdiniz, sonra geri çektiniz, yetki olarak getirdiniz. Yani, Hükümetin yaptığı, bir ileri iki 
geri; bir ileri iki geri gidiyorsunuz. Yani, her şeyi geriye doğnı götürmek... 

Şimdi, tekrar, buradan, iyileştirmeyle ilgili -her ne kadar televizyonu kapattınızsa da zabıtlar 
devam ediyor- söylüyorum: Eğer sorunlar çözülmezse, memurun problemi çözülmezse, Anayasa 
Mahkemesine kadar götüreceğimizi, Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledik, burada da söylü
yoruz. İşi sokağa bırakmadan, oturup, bunu akıllıca yaparsanız, size bu millet bir kez daha oy ve
rir ve tekrar iktidarda kalmayı da belki bu şekilde becerebilirsiniz. O nedenle, korkmayın. 

Değerli arkadaşlar, bunun yanında, Sayın Bakan, zamlarla ilgili bir oran açıklamadı. Önce, ilk 
gelen teklifte, sadece üst yönetimle ilgili zamlar vardı; bunlar, 15 trilyon tutuyordu. Fakat, sonra-
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dan -küçük memura da verilmesi için 40 trilyona ihtiyaç vardı- "40 trilyonu bulacağız" dediler, ka
nunu geri çektiler. Sayın Bakan onun kaynağını da doğru dürüst izah edemedi; ama -inşallah; tabiî, 
Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir- eğer isterlerse kaynak bulunur. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sen anlamamışsın. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Yalnız, şimdi, şöyle bir şey var: Dün, Plan ve Büt

çe Komisyonu üyesi arkadaşlarla televizyonda yaptığımız açıklamada "bunun için ayrılan pay 36 
trilyon" dendi. Demek ki, küçük memura hedeflenen 40 trilyon, 20'ye inmiş. 36 trilyon... Küçük 
memura hedeflenen o zammın yine verilmeyeceği açıkça ortadadır. Bu nedenle, bu işe çok fazla 
güvenerek, inanarak destek verilemeyeceğini, maalesef, üzülerek söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim tasarının kapsam maddesine. Tabiî, yürürlük maddesini ay
rıca izah edeceğiz. Yürürlük maddesi "1 Ocaktan geçerli" şeklinde olması gerekir; ama, hedefiniz 
az para vermek, bunun için, belki hazirana, temmuza doğru götüreceksiniz. Temmuza kadar bu me
mur dayanamaz. Yürürlük tarihinden itibaren hemen zammı uygulamanızı beklemekteyim. 

Değerli arkadaşlar, aynca, kapsam maddesinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği kapsam dışında tutulmaktadır. Burada yanlış yorum
lar yapılabilir. Doğrudur; çünkü, Mecliste çalışan memurlarımızın ve personelimizin aynı seviye
leri ve orantıları aşağı düşmemek kaydıyla ücretleri, Başkanlık Divanınca tespit edileceğinden; bu
nu da, Başkanlık Divanının bu şekilde dikkate almasını önemle rica ediyorum. 

Sayın Başkan sözümü kesmeden, tekrar saygılar sunuyorum ve kanunun hayırlı, uğurlu olma
sını diliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
Yalnız, televizyona değil de, maddeye katkıda bulunursanız, o şekilde konuşursanız, daha fay

dalı olur inancındayım. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz 772 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Refah Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, bu tasarı, bir yetki kanunu tasarısıdır. Hükümet, Meclisten bir yetki istemek
tedir, bu istediği yetkiyle de, memurların ve emeklilerin malî ve sosyal haklarında düzenleme ya
pacağını ifade etmektedir. 2 nci maddeyse, bu Yetki Kanun Tasarısının kapsamıyla ilgilidir. 

Kapsamda açıkça belirtildiği gibi, bu Hükümet, memurların, çalışanların ve emeklilerin malî 
ve sosyal haklarını düzenleyen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapma yetki
si istemektedir. Tabiî, burada yetki isteniyor; yetki verildiği takdirde, bu yetkiyi, Hükümetin nasıl 
kullanacağı konusunda, artık Meclisin hiçbir inisiyatif kalmayacaktır; yani, hangi memura, ne ka
dar ücret artışı sağlayacaktır, gelir düzeyi düşük olan, aşağı derecedeki memurlara ne verecektir; 
ücret düzeyi, göreli olarak daha yüksek olan memurlara ne verecektir; bunu, bu tasarıyla tespit ede
bilmemiz mümkün değildir. 

Bu tasarıyla ve kapsamda açıkça belirtildiği gibi, yetki istenmekte, bu yetkiyi kullanma inisi
yatifi de tamamen Hükümete devredilmiş olmaktadır. Bu noktada, önemli kaygılarımız ve endişe
lerimiz vardır; bunu belirtmek istiyoruz. Yoksa, bu Mecliste bulunan bütün milletvekillerinin, me
murların ne derecede mağdur olduklarından haberdar olduklarını biliyoruz. Geçinmek için, hayatı
nı devam ettirebilmek için büyük bir mücadele içerisinde bulunan, Türkiye'deki mevcut 1 milyon 
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900 bin civarındaki memurun ücret düzeyinin artırılması, yükseltilmesi, malî ve sosyal haklarında 
iyileştirmeler yapılması, burada bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımızın isteğidir, beklentisidir. 

Gerçekten, memur, geçen yıl, yani, 1994 yılı içerisinde enflasyona ezdirilmiştir, emekliler enf
lasyona ezdirilmiştir. Reel memur ve emekli ücretleri gerilemiştir, azalmıştır. 1994 yılının ilk altı 
ayı itibariyle, yüzde 28'lik bir ücret artışı verilmiştir, ikinci yarıyılda fazla bir şey verilmemiş, sa
dece, 200 bin liralık ve 400 bin liralık bir fark verilmiş; ama, enflasyon oranı, tüketici fiyatlarıyla 
yüzde 130, toptan eşya fiyatları itibariyle düşünürseniz, yüzde 150 düzeyinde gerçekleşmiştir. Do
layısıyla, toplam, memur maaşlarında meydana gelen artış, enflasyonun son derece altında kalmış, 
reel ücretler azalmıştır. Böylesine, 1994 yılında meydana gelen reel ücret azalmalarının arkasından, 
doğrusu, 1995 yılı bütçe görüşmeleri sırasında da, memur maaşlarında, enflasyon beklentisini tela
fi edebilecek bir ücret ayarlamasının yapılmayacağının görülmesi, bütün Türkiye sathında, endişe 
meydana getirmişti. 

Böyle bir tasarıyla, bunun düzeltilebileceği intibaı uyandırılmıştır; ancak, düzeltilebileceği ka
naati bizde mevcut değildir; çünkü, bu yetkinin nasıl kullanılacağı, şu an endişeyle izlenebilecek 
bir durumdur. 

Bundan önce Meclise takdim edilen bir tasarı vardı. Bu tasarıda, memurlar ve diğer kamu gö
revlileriyle ilgili sadece ve sadece, üst düzey bürokratların ücret durumlarının iyileştirilmesi öngö
rülmekteydi; buna karşılık, ücret düzeyi fevkalade düşük olan, hayatını devam ettirebilmek için 
ikinci, üçüncü işlerde çalışmak zorunda bırakılan memurların maaşlarıyla ilgili, malî ve sosyal hak
larıyla ilgili hiçbir hüküm yoktu. 

Biz, Refah Partisi olarak, bu tasarıya karşı çıktığımızı, taraftar olmadığımızı belirtmiştik. Di
ğer siyasî partilerden de, buna benzer tepkiler meydana geldi. Konu, basında da tartışıldı ve netice 
itibariyle, Hükümet, üst düzey bürokratlarda meydana getirilebilecek ücret artışları konusundaki 
tepkiler karşısında, önceki tasarıyı çekmek zorunda kalmıştı. 

Bu tasarının çekilişinin arkasından, böyle bir yetki kanunu tasarısının Meclise takdim edilme
si ve Genel Kurula, hemen, kısa bir zaman içerisinde intikal ettirilmiş olması, doğrusu, hepimizi 
kaygılandırmakta ve yine, bu yetkiden de düşük dereceli memurlar yararlanmayacaklar mı acaba 
diye.endişelendirmektedir. Eğer, Hükümetin niyeti, daha önceki tasarıda gösterdiği, ortaya koydu
ğu niyetse, yine, bu yetkiyle, üst düzey bürokratların maaşlarında ayarlama yapılacaktır; ama, dü
şük dereceli memurlar, en azından, beklediklerini alamayacaklardın Böyle bir ortam, Türkiye'de 
bulunan hiç kimsenin arzu etmeyeceği bir ortamdır; ancak, kamuoyunda meydana gelmiş olan bu 
duyarlılığın ve memurun bu beklentisinin, Hükümet tarafından karşılanması gerekir. Alınan yetki
nin, büyük bir beklenti içerisinde bulunan, reel ücretleri iki yıldır geriye doğru çekilmiş bulunan 
memurlar ve emekliler hakkında kullanılması gerekmektedir; yani, bu Yetki Kanunu Tasarısıyla çı-

. karılacak olan kanun hükmünde kararnamelerde Öncelik, ücret düzeyi düşük olan memurlara ve
rilmelidir, onların durumu iyileştirilmelidir. Onun dışında, eğer, gerek görülüyorsa, diğer memur
lara yönelik düzenlemeler de yapılabilir. 

Bu düşüncelerimizi kapsam maddesi münasebetiyle ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Şahısları adına; Sayın Gaffar Yakın, buyurun. 
Sayın Yakın, süreniz 5 dakikadır. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı -birinci, ikin

ci ve üçüncü konuşma birbiriyle entegre olduğu için- toparlamaya çalışıyorum. 

' - • 3 5 4 - '••' 



T.B.M.M. B : 7 2 25 .1 .1995 0 : 2 
Türkiye'nin her iktidarı -daha öncekiler ve şimdikiler- memurlarına mutlaka iyi para vermek 

ister; ama, ekonominin içinde bulunduğu durumlardan ve yeni yapılanmalara ihtiyaçtan dolayı da 
bu, yapılamamaktadır. Türkiye tarihinde, ekonominin içinde bulunduğu durum, Türkiye'deki siya
sî yapıyı tehlikeli noktalara doğru götürmüştür Benim, 19 uncu Dönem milletvekillerinin ve bu 
Parlamentonun bütün meselelerini Parlamento içerisinde, eskiden ders almış bir tarzda çözümler 
üreteceğine, bulacağına inancım tamdır. 

Türkiye'nin ekonomik dengelerini çağdaş, bilimsel politikalara oturtmak mecburiyeti vardır 
ki, Türkiye'nin -sadece memurların değil- tüm kesimlerinin sorunları çözülebilsin. Şu anda, Türki
ye'de ekonomik sistem tıkanmış olduğu için, Türkiye'deki birtakım yapılar tıkanmış olduğu için ve 
köklü çözümlere ihtiyaç olduğundan dolayı, palyatif tedavilerle, aspirin tedavileriyle, ağrı kesici te
davilerle, ancak, günü kurtarma imkânı vardır; kesin çözümler olmadıkça durumu kurtaramayız. 

Her şeyden önce, Türkiye'deki millî gelirin, fert başına düşen gelirin, mutlaka, yükseltilmesi,' 
pastanın büyütülmesi lazım.Şimdi, alt alta, diğer bütün insanlarımız gibi, işçilerimiz, memurlarımız 
insanca yaşasınlar, Avrupadaki insanların standarlarında olsunlar; ama, evvela, o insanlar kadar da 
üretme,mecburiyeti vardır. Amerika Birleşik Devletlerinin kişi başına düşen gayri safî millî hâsıla
sı 21 bin dolar, Japonya'da 22 bin dolar, Almanya'da 21 500 dolar, İtalya'da -bütün sistemin de
ğiştiği İtalya'da- 16 bin dolar, Yunanistan'da 5 bin dolarken, Türkiye'de 1989 rakamlarıyla 2 005 
dolardır. Yani, siz, üretimi artırmadıkça, ekonomiyi, üretimi artıracak doğrultuda yapılanmalar içe
risine getirmedikçe, istediğiniz kadar uğraşın, memurları ve işçileri memnun edebilme imkânı ol
mayacaktır; dün olduğu ve bugün olduğu gibi. 

Daha çok üreten, daha verimli işleyen bir ekonomi, etkili, fakat küçültülmüş bir devlet yapısı, 
ekonomiden devletin tamamen çekilmesiyle gerçekleşecek; dünya pazarlarında rekabet'edebilen, 
ihracatını artırmış, dünya ekonomik yapılarına entegre olmuş ve yeni yeni istihdam sahaları aça
rak, insanları, işgücünün rekabet piyasasını çoğaltanj yapılaştıran bir ekonomik yapıya Türkiye'nin 
ihtiyacı vardır. 

Bütün iktidarlar, memurlarını, emeklilerini ve ülkesinde yaşayan insanlarını mutlaka mutlu et
mek, insanca yaşamalarını sağlamak isterler; ama, bunu gerçekleştirebilmek; güçlü, kararlı, tecrü
beli, işini bilen iktidarlarca mümkündür ve Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik yapısı, 
bugünün şartlarında orta vadede tedbirleri gerektirmektedir. Bunlar alınmadığı müddetçe de, fatu
ra, daha büyüyerek gelecek dönemlerde ödenecektir. 

Bu ekonomik devlet yapılanması içerisinde devlet personelinin, memurlarının problemlerinin 
bir bütünlük içerisinde alınması şartı vardır. Personel Kanununun üzerinden 25 yıl geçmiştir ve her 
geçen gün eklenen yamalarla bugünkü duruma gelmiştir; 17 çeşit ödemeler, tazminatlar meselesi 
vardır. Ücret dengeleri bozulmuştur, 1994 rakamlarıyla bir bölge müdürü 13 milyon 600 bin lira 
alırken mühendis olarak, baş sondör aynı kurumda 32 milyon lira almaktadır. İşçilerimiz alsın; 
ama, memurlarımız da alsın. 

Memur sayısının -genelde çok söylenildiği halde, kişi başına düşen memur olarak bakıldığın
da- değişmediği görülmektedir. 1980 yılında memur başına 38,2 kişi düşerken, 1985'te 38,5; 
1990'da 38,6; 1992'de ise 37,5 kişi düşmektedir. Yani, aslında memur sayısında da çok fazla bir 
değişiklik yoktur. 

Memur maaşlarına 1980'den itibaren bakıldığında ise -bunu da daha sonraki konuşmamda 
vermek istiyorum- çok fazla bir değişikliğin olmadığını görmekteyiz. 1980 yılından bugüne kadar 
net maaşlarda reel artış yüzde 43'tür... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Yakın, teşekkür ederim. 

Kusura bakmayın, bugün kuralı bozmayacağım. 

Sayın Osman Sevimli; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Perso
neli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Ta
sarısı ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu hakkında kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, şuna inanıyorum ki, hiçbir hükümet eline geçirdiği iktidarı kaybetmek is
temez ve keyfî zam yapmak da, herhalde onun istediği ve özlediği bir olay değildir. Kendisine say
gı duyduğum Doğru Yol Partisi Üyesi Tekirdağ Milletvekili ağabeyimiz, biraz önce, konuşmasın
da Hükümetimizin, kamu personelinin geleceğine ait çalışmalar yaptığını söylediler. Düşünce gü
zel; ama, bir siyasî parti iktidara gelmek için halkının huzuruna çıkarken, o toplumun kesimlerini 
ilgilendiren konularda program da yapması lazımdı; yani, bunu iktidara gelince yaparım diye som 
raya bırakmaması lazımdı, daha önceden böyle programlan kendisinin hazırlamış olması lazımdı. 
Üç yıl oldu; şu iktidarlarımız döneminde, yani 49 uncu ve 50 nci Hükümetler döneminde, üç yıl 
bittikten sonra, program uygulanmaya çalışılıyormuş(!) Bir de, öyle enteresan ki, 20.1.1995 tarih
li 772 sıra sayılı bir raporla, hemen buraya, ne olduğu tam kesin bilinmeyen, meçhullerle dolu; ama, 
ileride Hükümetimizin alacağına inandığımız,kararlarla mutlaka memleketimizin, ülkemizin, özel
likle kamu kesiminde çalışan arkadaşlarımızın lehine olacağına inandığımız bir teklifle geliyorlar. 
Şimdi ben, günübirlik programlarla, ülkemizin bazı meselelerinin çözüleceğine inanmıyorum. 

Öyle enteresan şeyler var ki, kamu sendikalarını kurmak için mücadele eden memur arkadaş
larımızın, Kızılay'da yürümelerinden, şom ağızlılık yapıp da "ihtilalin ayak sesleri geliyor" diye 
bundan bir şey bekleyen insanlar var ve Hükümetimiz, bu ayak seslerinden endişe ettiğine kesin 
inanmıyorum, böyle bir şey yok; çünkü, ayak seslerini duymak istediklerinden bahsettikleri insan
lar da bu memleketin insanlan. Ama, bundan kim ne bekliyor; onu da anlamıyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun).- Kimseye fayda getirmeyecektir bunlar. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, mutlak surette, bir siyasî par

ti, başkalarının etkileri altında değil, bu memleket evlatlannın sıkıntılarına çözüm bulma noktasın
da, mutlaka bir program hazırlamalıdır. 

Bütün konuşmacı arkadaşlarımız -her siyasî partiden arkadaşımız- ısrarla şunu söyledi -ve ben 
geldiğim günden beri, hep hamasi nutuklar dinledim- işte, efendim, memur çalışamıyor, memur aç, 
memur perişan... Bunları biliyoruz da, niye burada bir çözüm üretmiyoruz; niye bunlara bir şey ça
re bulmuyoruz? Yani, burada, falan parti yaptı, filan parti yaptı kavgası verilmesini de yadırgıyo
rum. Kim olursa olsun, bu memlekette, tüm milletvekilleri, bizim insanlarımızın -yabancı ülkele
rin değil- meselelerini halletmek için buraya gönderilmiş arkadaşlarımız; ama.her nedense, biz fi
lan meselede varız, feşmekân meselede yokuz demekle de bu mesele çözülmüyor değerli arkadaş
larım. 

Onun için, burada, Hükümetimizden istirhamımız şudur: Bu yetkiyi aldıktan sonra, ne olaca
ğını bilemiyoruz, sizlere çok geniş bir yetki vermiş oluyoruz. Sayın Bakanıma ve değerli Hükümet 
temsilcisi arkadaşlarımıza ısrarla söylemek istediğimiz şeyi lütfen anlayın. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) -.Vermeyelim mi?.. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla)"- Yetkiyi alıyorsunuz, alacaksınız. Ben, buradan bir 

tek arkadaşımın da,'bu tasarıya ret oyu vermeyeceğine inanıyorum. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Bravo Osman!.. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) - Bu geniş yetkiyi, yarını kurtarmak için lütfen kullan
mayın. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Bravo Osman!.. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) - Gelecekte, insanlarımız daha güzel günlere... Bir 
amiri, arabasını süren şoföre, arkasına bindiği arabada, makam arabasında, ücret yönünden ezdir
meyin. Bunu, hükümet meselesi olarak kabul edin, siyasî parti meselesi olarak kabul etmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, ben, ısrarla bu konunun üzerine gidilmesini istiyorum. Bir program üre
tilmesini istiyorum ve Hükümet burada, bunun, ülkemize ne kadar malî yük getireceğinin hesabını 
tam manasıyla yapmalı, aldığı bu yetkiyle çok geniş bir ücret politikasını, mutlak surette, ne paha
sına olursa olsun uygulamalıdır ve Türkiye'de insanlanmız, ücrette olduğu gibi, sosyal güvenlik 
açısından da, işte bunların ortadan kaldırılma... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sevimli. 
Kusura bakmayın, bugün, prensibi bozmuyorum. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) - Sayın Başkanım daha sonra söz hakkım var değil mi? 
BAŞKAN - Var, var, 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) - Yalnız, ben kürsüye gelmeden süreyi açıyorsunuz. 
BAŞKAN - Hayır, hayır... Açmadım, açmadım... İnanın. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) - Açtınız efendim, ben gördüm Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Neyse, peki. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 
3, ncü maddeyi okutuyorum: 
İlkeler 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken kamu hizmetleri

nin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate ala
rak ücret sistemini adil bir şekilde geliştirmeyi, memurlar ve diğer personel ile emeklilerin malî ve 
sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapmayı gözönünde bulun
durur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: „ ' '•' 
Yetki Süresi 
MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren al

tı ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla Kanun Hükmünde Kararname 
çıkartabilir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu; buyurun efendim. 
Sayın Hatinoğlu, şahsınız adına mı? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hayır, Grup adına. 
BAŞKAN-Bu madde ile ilgili yetki belgeniz yok. . 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Yetki belgesi var efendim, verelim. 
BAŞKAN - Grup Başkanvekillcrinizin göndermesi lazım. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Var, var. Toptan aldığımız için var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Değerli arkadaşlar, tabiî ki, 
maddenin bu yetki süresi, çok önemli bir hüküm taşımaktadır; bu konuda ciddî endişelerimiz var. 
Bir kere, Hükümetin altı ay içerisinde birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. 
Bu, bozuk olan personel rejimini, birkaç kere kararname çıkararak daha da bozacak bir şekle doğ
ru gidecektir; çünkü, devamlı kararname çıkarma yetkisi olması nedeniyle bütün kurumlar, baskı 
unsurlarını kuracak ve personel rejiminin, yine, tabana göre değil de tavana göre bir bozulmaya 
doğru gideceği kanaatindeyim; çünkü, demin de söylediğim gibi, bu Hükümete güvenmediğimizi 
ifade ettik; yoksa, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmez diye bir kaidemiz yok; biz 
de kullandık geçmişte, geçmiş hükümetler döneminde; fakat, bugünkü Hükümetin güvenilirliğini 
ve itimat edilirliğini göremediğimiz için, biz, bu Hükümetin, bu şekilde altı ay süreli ve birkaç ke
re kanun hükmünde karaname çıkarmakla, sistemi daha da bozacağı endişesindeyiz. Eğer, bu en
dişelerimizi, kanun uygulamalarında görürsek, anında müdahale edeceğimizi ve yasal haklarımızı 
kullanacağımızı ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, tabiî ki, diğer siyasî partili arkadaşlarımız, nasıl bir personel rejimi
nin çıkarılması, uygulanması gerektiğine dair bir yorum getirmedi. Biz diyoruz ki, yeniden, bir per
sonel rejimini, böyle altı ay süreli kanun hükmündeki kararnamelerle değil, oturup, bilen kişilerle, 
bilen beyinlerle, kaleme alalım ve yürütelim. 

2 nci maddede, tabiî ki, az önce kişisel söz alan arkadaşımız, 2514 sayılı Sağlık Personelinin 
Mecburî Hizmet Yasasıyla ilgili bir maddenin ne olduğunu bilemedeğini ifade etti; bu Kanunun, 
tabiî, bunun içinde olmaması gerekiyordu; fakat, bir bütünlük içerisinde geldiği için, biz de, öner
ge vererek, bu tasarının kapsamına girmesi gerektiğini düşündük. Çünkü, mecburî hizmetli doktor
larımızın çök önemli sorunları vardır. İnşallah, Hükümetin de -bunu da çok iyi bir düşünceyle- bu
gün işlemeyen bu sisteme bir çare bulacağına inanmak istiyorum ye Mecburî Hizmet Kanununun 
bu şekilde düzeltilmesini, Hükümetten, acilen bekliyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, tabiî ki, bu tasarıyla ilgili çok güzel nutuklar'atılmakta; ama, bildi
ğimiz kadarıyla, Hükümet, bu işe -nereden bakarsanız bakın- 36 trilyon para ayırmış, bunun yuka
rısı aşağısı yok; ama, bu parayı vergi mi salacak, salma mı salacak, nereden temin edecek, o da bel
li değil. , • "''-• ;-:: 

Şimdi, Refah Partili arkadaşlarım, tabiî, eleştirdiler; nasıl olur falan diye...ANAP döneminde, 
personel rejiminin bozulduğunu bir iki cümleyle, daha önceki konuşmacı arkadaşlar dile getirdiler. 
Ben şimdi onlara şunu öneriyorum: Çok açık söylüyorum -onlar bu matematiksel hesabı çok iyi bi
liyorlar- 36 trilyonu -Hükümete teklif ediyorum- Refah Partisine versin bugün; üç ay sonra onu 100 
trilyona çıkarır onlar -Mercümek gibi- bize verirler, biz de o parayı memura, 3 katı uygulama ya
parız. (RP sıralarından gürültüler) 
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ÖMER EKÎNCt (Ankara) - Seviyesizlik yapma!., 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) - Bu konuda daha bilinçli şekilde fikirler ortaya at

malarını bekliyorum. (RP sıralarından gürültüler) Biz, ANAP olarak, memura gereken önemi ve 
değeri, parayı zamanında verdik, vermeye devam ettik. Refah Partisinin daha ne vereceği belli de
ğil; adil düzenle, altın mı dağıtacak, döviz mi dağıtacak o da belli değil. Getirsinler, modeli koy
sunlar... Memur konusunda politika yapmıyorum. Memur konusunda ... (RP sıralarından gürültü
ler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Hatinoğlu, siz 80 öncesine bakın. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Memur, hepimizin memuru ; ne Doğru Yolun ne 

SHP'nin ne ANAP'ın ne de Refah Partisinin; memur devletin memurudur. Bıkarın şu memurun ya
kasını... Bırakın yahu... Hep beraber olalım bu konuda. (ANAP sıralarından alkışlar RP sıraların
dan gürültüler) Bu konuda beraber olalım... Memurla politika yapmayın ve mümkünse memuru po
litikadan çıkarın... (RP sıralarından gürültüler) Memuru politikadan çıkarın... Ben bunun acısını 
yirmialtı yıl yaşadım, yirmialtı yıl... (RP sıralarından gürültüler) Gelin, memurun yakasından eli
nizi çekin. İcracı organlar bellidir. (RP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, ben size şunu diyeyim : Maliye Bakanlığının arkasındaki bürokrat kadro
sunu tanıyorum; biz, onlara, şu kadroya, arkadaşlar, gidin, bir personel rejimi hazırlayın getirin, biz 
bu işe karışmayacağız, diyelim, vallahi, onlar o kadar güzel bir personel kanunu yapar getirirler ki... 
Ama; Yasama Organı, İcra Organının, böyle üstüne binmiş, bunu buraya yaz, onu çıkar, bunu çı
kar, derken, Yasama Organı, İcra Organının içine girmiş ve bu şekilde, kanunları çıkaramıyoruz; 
çıkarırken büyük baskılar geliyor. Gelin, memurumuzu bırakalım, bir onları dinleyelim; ne şekilde 
bir iyileştirme düşünüyorlar... Maliye Bakanlığı bürokratlarına ben güveniyorum. Onlar, mümkün 
olduğu kadar, yani... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Maliye Bakanına güvenmiyor musun? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Hayır, Bakan politiktir; Bakana güvenmiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, rica ediyorum, madde üzerinde konuşun; maddeye bağlı konu

şursanız memnun olurum. . . • .' 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Maliye Bakanına güveniyorum da, Maliye Bakanı 

adil değil; Doğru Yol'cu belediyelere para veriyor, benim belediyecilere para vermiyor; orada an
laşamıyoruz. Orada anlaşamıyoruz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - O lafın doğru... • 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Orada anlaşabilsek, o nedenle bir şeyler olabilecek. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, gecenin bu saatinde bile memurumuzun gerçekten çok acelesi var 
ve bu kanun çıkar çıkmaz -Sayın Grup Başkanvckilleri karşı tarafta oturuyor- inşallah bu hafta içe
risinde, memurlarımız için -altı ay beklemeyin de; hani altı ay süre var ya- düzenlemeleri yapın ki, 
ne olur ne olmaz, 28 Ocakta belki Hükümet bozulabilir; arkadaşların değişik durumları var; ortak
lık bozulabilir... Bu akşam, erken çıkaralım bunu; saat 12.'den sonra da bürokratlara verelim, ka
rarnamemizi hazırlasınlar ki, memurlarımızın çok acelesi var... 

Değerli arkadaşlar, evet, şimdi, bu tasarıyla geçici tedbirler getiriyoruz. Altı ay içerisinde, bu 
tedbirlerle, bu, geçici, palyatif tedbirlerle bu meseleyi çözemeyeceğimizi biliyoruz. Hiç kimse bu 
konuda politika yapmasın dedik; biz de yapmayalım; gelin, oturalım, bu işi düzeltelim ve buna gö
re, artık, sokakta, "ben açım" diyen memuru, bir kere, bir kurtaralım; memuru önce bir doyuralım, 
ondan sonra, memurdan iş isteyelim. Aç memur çalışamaz; verimlilik düştü... Ülkesine, hükümeti
ne, devletine güvenmeyen bir memur hizmet üretmez. 
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M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) - 200 bin lira verecekse, hiç çıkarmayalım..: 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - O nedenle, kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisine dayanarak yapacağınız uygulamaları çok adil yapmanızı ve asgarî ve azamî durumları 
dikkate alarak, en küçük memurdan en büyük memura kadar, vereceğinize, gerekli iyileştirmeleri, 
28 Ocakğa kalmadan yapacağınıza inanıyor, bu maddenin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar 
sunuyorum. r 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
Maddeyle ilgili hiç konuşmadınız!.. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) -Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) -Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu adına Mustafa Ünaldı... 
BAŞKAN - Sayın Mustafa Ünal, Refah Partisi Grubu adına; buyurun efendim. (RP sıraların

dan alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Sayın Ünal. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - "Ünaldı" Sayın Başkan. 
Bu kadar arkadaşlığımız var, yurt dışına gittik geldik. 
BAŞKAN - Hayır, arkadaşlığımız her zaman var da, İçtüzük, arkadaşlığa engel. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, soyadı... Soyadı... 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tasa
rının 4 üncü maddesi üzerinde, Grubumuzun ve şahsımın düşüncelerini arz etmek üzere huzurları
nıza geldim. 

Düşüncelerimi arz etmeden önce, biraz evvel burada konuşan Sayın Hatinoğlu'nun dokunma-
lanna değinmek istiyorum. 

Sayın Hatinoğlu, mercimeği böyle yutarsa, boğazına durur. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Su var orada, su... 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Evvela, yutamayacağın şeyi ağızına alma!.. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Elhamdülillah, Refah Partisi, toplum nazarında, dürüstlüğünü, ciddiyetini, memleketin mese
lelerine nasıl sahip çıktığını ifade edebilmiştir, etmektedir. Bütün olumsuz karşı çıkışlara rağmen, 
halkın nabzı, bugün, Refah diye atıyor; bunu hepiniz biliyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Hocam, ateş olmayan yerde duman tütmez. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Bunu herkes biliyor. Kasıtlı, haince düşüncelerle, iftiralar 

ortaya konmasına rağmen, her gün, Refahın, biraz daha, ak yüzünün meydana çıkmasıyla, bu olay
lar gerçekleşiyor. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Hoca, ateş olmayan yerde duman tütmez. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Şimdi, önümüzdeki önemli bir problemi tartışıyoruz. Me
murun hali perişan edilmiştir;, dayanılmaz acıların ve açlığın içerisine bırakılmıştır. Peki, bunun 
Üzerinde ANAP'ın hiç vebali yok mu?!. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yok... 
MUSTAFÂ ÜNALDI (Devamla) - Neden yok?!. Bugün, Türkiye'nin girdiği sıkıntıların en 

önemli sebebi vurgun ve soygun düzenidir. Herhalde, bu vurgun ve soygun düzeninde, ANAP, 
önemli bir yere sahiptir.(RP sıralarından alkışlar) 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Delilin mi var, neyin var?.. En büyük vurgunu siz 

yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, bir dakika... Bir dakika... Rica ediyorum sizden. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Bir dakika arkadaşlar... 

MUSTAFA (İNALDI (Devamla) - Bir kere, alınmış... 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Arkadaşlar, bir dakika rica ediyorum... 

Sayın Ünaldı, sürenizi durdurdum; bir dakika... 
Sayın Ünaldı, sizden ricam, maddeye bağlı olarak konuşun. Bakın, sizden rica ediyorum... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Biraz evvel böyle bir şey söylemediniz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bakın, Sayın Ünaldı, yetki süresidir... Sizden rica ediyorum... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Hayır; benden evvel, arkadaş, burada... 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, bakın, ben müdahale etmek istemiyorum; ama, şimdi, her gelen ar

kadaşımız, burada, sataşmayla işe başlarsa, biz, burada, müzakereleri bir düzen içerisinde götüre-
miyoruz. Sizden rica ediyorum... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Demin müdahale etmiyordun ama... İşine geliyordu, değil mi!.. 
BAŞKAN - Efendim, ben arkadaşı da ikaz ettim... Arkadaşı da ikaz ettim... 

Rica ediyorum... 
Buyurun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
Ben buraya madde hakkında konuşmaya çıktım, madde hakkında konuşacağım, maddeyi söy

leyeceğim. Arkadaş burada konuşurken müdahale etmediniz. Bizim, o konuşmasından dolayı, sa
taşma söz hakkımız da var. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşın cümlelerinin yarısı anlaşılıyor, yarısı anlaşılmıyor. Onun için, 
anlayamadım, kusura bakmayın. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Ona rağmen, iki cümleyle cevap vermek istedim. 

Dış borçların ve iç borçların nasıl alındığını, nereye harcandığını izah etmek durumundasınız. 
Memur bu hale nasıl geldi, onu izah etmek durumundasınız. Bir kere, bir cümleyle, o konudaki sö
zü bitiriyorum, Sayın Başkanın ikazına binaen. 

Önce, millete nasıl baktığınızı, pazar yerinde söylediniz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar). "Bıraktığımız yerde otluyorsunuz" sözü, millete nasıl baktığınızın göstergesidir... Böylece 
bırakıyorum... 

Gelelim 4 üncü maddeye. 
Değerli arkadaşlarım, aslında... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Maltepe pazarında... 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, rica ediyorum karışmayın... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Bu tasarının en önemli noktası, bence, bu 4 üncü madde

dir. 1 inci maddeyi konuştuk, geçtik; oylandı. 1 inci maddede, bir gerekçeden, bir amaçtan bahse-
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diliyor; ama, 4 üncü maddedeki olay, tasanmn amacına ve gerekçesine uygun olmadığını gösteren 
bir durumdur. 

Birden fazla kararname çıkaracak ve süre altı ay olacak... Memur, bugün yanıyor... Memurun 
vaziyetine baktığımız zaman, özellikle küçük memurun, bırakın insanca yaşama şartlarını', ekmek 
alacak, dolmuşa binecek, pazara çıkabilecek hali kalmamıştır; tahammülü yoktur; uzatılacak süre, 
sarf edilecek bir durum yoktur orta yerde. 

Bundan dolayı, buradaki altı aylık süre ve birden fazla kararname çıkarma durumu, bence, Hü
kümetin işi savsatma içerisinde olduğunu gösteriyor; zaman kazanma -zaten, günübirlik yaşıyor, 
Hükümetin hayatı günübirlik hale gelmiş- ömür kazanma çabasından başka bir şey olarak görün
müyor. 

Neden Meclis'te konuşmuyoruz bir kere, evvela, onu genelindeki değerlendirmede arkadaşla
rımız söylediler. On gün de şurada oturup çalışsak, memura vereceğimizi, kanunla, Anayasaya ay
kırı olmayan şartlar içersinde, verebiliriz; ama, Hükümet, süre kazanmak istiyor; iki türlü süre ka
zanmak istiyor: Birincisi, Anayasaya aykırı bir tasarıyla karşımıza gelerek, Anayasaya aykırılık iş
lemlerinin sürmesi ve bu arada zaman kazanma tarzına gidiyor; ama, Anavatan Partisi, Anamuha-
lefet olarak, buna karşı çıkmayacağını, Anayasa Mahkemesine gitmeyeceğini söyledi; gitmez ise, 
Anayasa Mahkemesi müdahalesi olmaz ise, bu sefer, altı aylık süre veriliyor/Memurun vaziyeti, 
altı aylık süreye tahammül edecek bir vaziyet midir?!. 

Onun için, bu tasarının bu maddesinin bu halinde -altı aylık süre kallanımı itibariyle- birden 
fazla yetkiyi birden fazla kanun hükmünde kararnamede kullanmak suretiyle bir yanlış yol seçili
yor. Eğer, sizin hazırlığınız varsa -bir başka manası da hazırlıksız olduğunuzu gösterir- Hükümet 
olarak bir ay içerisinde, prensiplerinize bağlı olarak, bir kararnamede bu hükmü çıkarırsınız, ondan 
sonrada, esen yele göre karar değiştirmez, yeniden kararname çıkarmak durumunda kalmazsınız 
diye düşünüyorum. 

Oldukça sakin ve itaatli bir hayatın sahibi olan Türk memuru, eğer, bugün sokağa çıkmışsa, 
usulüne uygun olmayan yollardan kanunî hak arama durumuna düşmüşse, durumunun dayanılmaz 
hale gelmiş olmasındandır. Onun için, bunu, özellikle vurguluyorum ve bu iki değişiklik için; bir
den fazla kararname çıkarma hakkını ortadan kaldırmak için ve süreyi bir ay içerisinde bu hükme 
bağlayabilmek için önergelerimiz var. Bu önergelerimizin, eğer samimiyseniz memura vereceğiniz 
hakkında, o samimiyete binaen, kabul edilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın (İnaldı. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLÜ (Artvin) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Efendim... 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, şimdi, konuşmacı arkadaş, Anavatan 

Partisine "Vurguncu" diye bir ifade kullandı; Grubumuza aynı şekilde bir sataşma yapmıştır; söz 
istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika... Tutanağı getirteyim; size sataşma varsa değerlendiririm. 

Sayın Seyfi Şahin, buyurun. 

Süreniz 5 dakika, Sayın Şahin. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memurlar meselesini konu

şurken, özellikle hekimlerin durumundan da biraz bahsetmek istiyorum. Son maddî meselelerin 
halli konusunda, doktorlar, özellikle mağdur edilmiştir; çünkü, gece, 24 saat, bazen 36 saat ameli-
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yatlarda nöbet tutanların, uzun süre, hekimlik mesleğini en iyi şekilde yürütebilmek için fedekâr-
lık yapanların da, tabiî ki, maddî durumunun düzeltilmesinde yarar vardır. 

Hekimlik mcsleğindeki, kişilerin, diğer ülkelerde, mutlaka, nöbet tazminatını, hasta başına pri
mi veya ameliyat ücretlerini ayrı olarak aldığı görülmektedir; ama, Türkiye'de, bu hekimlerin... 

BAŞKAN - Sayın Seyfı Şahin, rica ediyorum... Madde, yetki süresiyle ilgilidir. Eğer, biz, bu
rada bu İçtüzüğü uygulamazsak müzakere yapamayız. 

SEYFt ŞAHİN (Devamla) - Özür dilerim, konuya geleceğim Başkanım; konunun beraber ol
duğunu görmek için bir cümle daha söyleyeceğim. 

4 üncü madde, Bakanlar Kuruluna altı ay süreyle yetki veriyor ve bu yetkiyi de değiştirebilme 
imkânı veriyor. Bu bakımdan, Bakanlar Kurulu, eğer, hekimlerin özlük haklarının düzeltilmesine 
dair yeni bir kararname çıkanrsa, sanırım, canımızı emanet ettiğimiz hekim ve hekimler grubuna 
da gerekli hizmeti ve desteği vermiş olabiliriz. Çünkü, Parlamentoda hekim çok olmakla birlikte, 
gündeme en az gelen gruplardan biri de hekim grubudur. Bu bakımdan, Bakanlar Kurulu, eğer, he
kimlerin, prim, ameliyat ücreti ve nöbet tazminatlarını artıncı yönde de bir karar çıkarırsa daha adil 
olur. 

Bu duygularla, saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır;.okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 772 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinde yer alan "birden fazla" ibare
sinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa (İnaldı Ahmet Remzi Hatip 
Konya Konya 

Cevat Ayhan Hasan Dikici 
Sakarya Kahramanmaraş 

Salih Kapusuz Ali Oğuz 
Kayseri İstanbul 

Gerekçe: Eğer, Hükümet, iyileştirme kanununda samimî ise belli ilkelerle bir düzenlemeyi 
sağlamalı, esen rüzgârlara göre düzenleme değişikliği yapılmamalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinde yer alan "altı ay süre ile" ibaresinin "bir ay 

süre ile" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılanmızla. 

Mustafa Ünaldı Hasan Dikici 
Konya ' Kahramanmaraş 

Ahmet Remzi Hatip Ömer Ekinci 
Konya Ankara 
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Lütfü Esengün Fethullah Erbaş 

Erzurum Van 
Ahmet Ankan Hüsamettin Korkutata 

Sivas Bingöl 
Şinasi Yavuz Bahaddin Elçi 

Erzurum Bayburt 
Abit Kıvrak 

Konya 
Gerekçe: 
Memurlarımızın içinde bulundukları ekonomik ve sosyal durum ortadadır. Yapılacak bu iyi

leştirmenin geciktirilmesi halinde, memurlarımızın durumu daha da güçleşecektir. 
Söz konusu iyileştirmenin bir an önce yapılmasında zaruret vardır. 
BAŞKAN - Şimdi, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 
4 üncü maddede yer alan "birden fazla" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ÎSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, Hükümet samimidir; öner

geye katılmıyoruz. / 
BAŞKAN-SayınKapusuz, siz konuşmak istiyorsunuz; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz 4 üncü maddeyi ilgi
lendiren bir önergemiz var. Bu madde, biraz önce üzerinde dururken arkadaşlarımızın da ifade et
tiği gibi, yetki süresiyle alakalı bir maddedir. Şimdi, yetkinin hangi hallerde verildiği zaten belir
li; fakat, Anayasaya aykırı olmasına rağmen, Hükümet, geçmişte birçok yetki yasalarının da ken
dilerine iade olduğunu unutarak, tekrar yetki istiyor; fakat, nedense, bu yetki süresinin uzun olma
sını tercih ediyor. Galiba, şimdiden seçim terennümünü dillerine alamadıkları için, bu süreyi... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bu, birden fazla kararname çıkarıp çıkarmaması kısmı... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet efendim, alakalı, Sayın Başkan. Müsaade ederseniz, ne 

konuşacağıma ben karar vereyim; maddeyle ve önergeyle ilgili konuşuyorum, istirham ederim. 
. BAŞKAN - Önergenizle ilgili konuşacaksınız da... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Evet, önergemizle alakalı... 
BAŞKAN - Hayır, şimdi, siz ikinci önergeyle ilgili olarak konuşuyorsunuz da, o bakımdan... 
SALİH KAPUSUZ - Hayır efendim, birinci önergede de, dikkat ederseniz bire indirilmesini 

teklif ediyoruz. Acele etmeyin... 
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Dolayısıyla, bunu ifade etmekten çekinen Hükümet, galiba, altı ay süreyle bu işleri engelleye

cek, tehir edecek; sonuç itibariyle de, kendisinden önceki hükümetlerde olduğu gibi, giderayak bir 
zam vererek bu işi kurtarmayı düşünüyor. 

Bu işte samimi olma konusuna gelince... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Salih Kardeşimiz, sizi mahcup edeceğiz. 

SALİH KAPUSÜZ (Devamla) - İnşallah mahcup edersiniz, memnun oluruz. Biz, binlerce, 
milyonlarca kardeşimiz için mahcup olmaya razıyız. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Seni çok seviyoruz... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, bir şey lazım; o da şif: Siz, niye birden fazla yetki isti
yorsunuz?.. Bunun gerekçesi nedir?.. 

Sonra, bakınız, iki tasarıyla geliyorsunuz meseleye; önce bir tasan veriyorsunuz, geri çekiyor
sunuz , tekrar bir tasan daha veriyorsunuz... 

Sonra, memura maaş artınmının tarihinin ne zaman başlayacağı da belli değil, o hususta da be
lirsizlikler var. Dolayısıyla, bu yetkinin mutlaka bir sefer kullanılması konusunda vurgularken şu
nu söylemek istiyorum: Tabiî, arkadaşlanmız bazen maddeyle ilgili konuşuyor veyahutda konuş
muyorlar, sözlerinin de nereye varacağını bilmiyorlar. 

Bu memlekette, şayet, dün hayalî ihracatta birkısım çevrelere peşkeş çekilen paralan memu
ra tahsis etmiş olsaydı o hükümet, zannedersem, memur bu kadar acze düşmezdi.(RP,DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) Dünkü hayalî teşvikler, dünkü hayalî yatınmlar şayet yerinde kullanılmış ol
saydı, ne olmazdı; bugün, bu hükümetlerin yapmış olduğu yanlışlıklarda, üzerine ilave edilerek yü
rümek mecburiyetinde bırakılmaz, milyonlarca memurumuz ve yandaşı, çevresindeki insanlar aç 
ve sefil duruma düşmezlerdi. Onun için, bizim istediğimiz sadece bir şey var; samimi olarak, bu 
meseleyi kökten çözmek mecburiyetindeyiz. Seçim önceleri, birtakım boya ve badanalarla, mem
nun edici güzel artırımlarla geçiştirmek, meseleyi kökten çözmek değildir. Zaten, siz, vermeden al
maya başladınız... Şu anda, zam, sağanak halinde yağıyor. Yann, dört gün sonra, bu kadar zam, 
üzerine geldikten sonra, memura diyeceksiniz ki: "Efendim, biz, görüyorsunuz ya, şu kadar artır
dık..." Artırdınız; ama, bu geçen süre içerisinde de şu kadar geri aldınız... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Belediyeler ne yapıyor!.. Belediyeler de zam yapıyor... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, zam yapma konusuna gelince; elbette, böyle bir ya
pı içerisinde, sizden kaynaklanıyor bu. Belediyelerin suçu ne! Ekonomiyi belediyeler mi yönetiyor 
yoksa! 

AHMET SAYIN (Burdur) - Gayet tabiî... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Zaten, efendim, siz terörü askere havale etmişsiniz, birkısım 
çevrelere de ekonomiyi teslim etmişsiniz; ondan sonra, sembol olarak, burada, getirilmiş olan bir
takım uygulamaları savunmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bunun doğru olmadığı kanaatinde
yim. 

Arz eder, teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Öteki önergeyi okutuyorum: 
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4 üncü maddede yer alan "altı ay süre ile" ibaresinin "bir ay süre ile" şeklinde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. 
'•<• '-.."" Mustafa Ünaldı 

(Konya) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu önergeye efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
SayınBaşkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Önerge üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz evvel söylediğim hu
suslara bir iki cümle daha ilave etmek istiyorum; çünkü, biraz evvel, bu konuyu vurgulamaya ça
lıştım. Altı aylık süre, aslında memuru daha perişan edecek bir süredir. Eğer, hazırlıklı, memuru
nun, personelinin vaziyetini bilen bir hükümet varsa orta yerde, bir ay içerisinde bütün meseleleri 
çözebilir, halledebilir. 

Önce şunu belirteyim: Sağlık personeli ile ilgili bir iyileştirme, buraya, Meclisin gündemine 
geldi. Sağlık personeline ödemelerle ilgili maddeler vardı; çıkarıldı; çıkarılırken, Sayın Sağlık Ba
kanı ile görüşmelerimiz oldu. Sağlık Bakanımız "ocak ayı içerisinde bu iyileşme gerçekleşecek" 
dedi; hatta, gerçekleşmezse istifa edeceğini de söyledi. 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Doğru.., 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sağlık personeli, bu kadar zamandır, bir aldatmacanın içe
risindedir. Hep iyileştireceğiz iyileştireceğiz iyileştireceğiz denilmiş, her seferinde, bir sonrakine 
tehir edilmiştir. Ondan dolayı, şimdi yeniden bir altı aylık süre tehir, bu aldatmacalara bir ilave ola
caktır. Memurun beklemeye tahammülü yoktur. Onun için, bu altı aylık süreyi, lütfen, bu kadar sü
re olarak vermeyelim. 

Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak, gördüklerimizi, müşahedelerimizi söylüyorum. 
Plan ve Bütçe Komisyonuna, Hükümet, bir tasarı getirdi; tasarıda, üst düzey memurlar bir şeyler 
vermek istiyor. Niye; şoföründen az maaş alan bir genel müdürü kurtarmak için... Doğrudur... As
lında, şoförün durumu da bugün dayanılmaz hale geldi; ama, genel müdürün durumu hâlâ aynı va
ziyetini koruyor; şoföründen az maaş alıyor; ama, alt durumda olanlar ne olacak; pazara çıkama
yan, dolmuşa binemeyen, evine ekmek götüremeyen memur altı ay bekleyecek mi?!. 

Onun için, lütfen, elinizi vicdanınıza koyun, meıruırun yerine kendinizi koyun ve şu süreyi al
tı ay olmaktan çıkarın; bir ay içerisinde bu işi halledelim. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. . 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. ' . 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde 

kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 
MADDE 5. - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde üzerinde, Sayın Hatinoğlu; buyurun. 

Sayın Hatinoğlu, yalnız, maddeyle ilgili konuşacaksınız... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sataşma nedeniyle söz verecek misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Şimdi, burada bir tüzük varsa, onu uygulayacağız... 
Buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî, kanun tasarı

sı, bu yürürlük maddesiyle beraber, bitme noktasına gelmiştir. Tasan, bu şekliyle kanunlaştıktan 
sonra, iyi şekilde kanun hükmünde kararnameler çıkarılarak, memurlarımızın -kısmen de olsa- iyi
leştirme noktasına getirilmesini temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, deminki konuşmalarda bazı müdahaleler oldu ve sataşma konusunda söz ver
mediniz, hatta bir ifadenizde dediniz ki... 
, BAŞKAN - "Tutanağı getirteceğim" dedim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - "Sayın Hatinoğlu'nun ne konuştuğunu ben bilemi
yorum, anlamadım" dediniz. 

BAŞKAN— Bazen cümlelerinizi anlayamıyorum; doğru yani... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Yarısı anlaşılıyor, yarısı anlaşılmıyor... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Olabilir. 

Sayın Başkan, benim söylediklerimi Refah Partisi anlıyor da, Divan Başkanı olarak siz niye 
anlamıyorsunuz? Anlamaya çalışın. Dikkatle izlerseniz, siz de anlarsınız. Refah Partisi anladığına 
göre, sizi de anlamaya davet ediyorum. 

BAŞKAN - Hayır, siz, birbirinizin dilinden daha iyi anlıyorsunuz da, onun için ben anlamı
yorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Ha, öyle söyleyebilirsin. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye, vurgun devleti değildir. Kim vur
gun yapmışsa, bunun hesabını, hukuk devleti içerisinde ve çerçevesinde vermeye mecburdur ve 
vermiştir. Çok sevdiğim, devamlı beraber olduğumuz Refah Partili Sayın Ünaldı kardeşim alındı. 
Bir adama, vurgun yediği zaman derler ki, "Maşallah, Allah'ın var, ne iyisin yani, sen de iyisin 
haa!.." falan diye böyle ensesi kalın olanlara vururlar. Şimdi bakıyorum da, acaba vurgun sende mi, 
ben de mi diye düşünüyorum Hocam. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ne diyorsun sen? Çıkar ağzındaki baklayı. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Hocaya çok saygım var, çok sevdiğim bir Hocamdır. 

BAŞKAN - Lütfen, rica ediyorum, sataşmada bulunmayın. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Tabiî ki, adil düzen içerisinde, her şey, belgeyle... 

Eğer vurgun yapılmışsa, ANAP'hnın biri memleketinin, vatandaşının hakkını, hukukunu ycrnişse, 
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belgesini getirin, belgeniz yoksa, neyi biliyorsanız onu getirin, eğer belgeniz yoksa müfteri olmak
tan ileri gidemezsiniz. Adil düzende de müfterilik yoktur. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ne diyorsun sen? Daha, adil düzeni bile söyleyemiyorsun... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Eğer, sizin, adil düzeniniz buysa, o zaman, müfte-
riliğe, iftiracılığa devam edin.(RP sıralarından gürültüler) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Belge getirmezsen müfterisin. 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, lütfen, maddeye bağlı konuşun, rica ediyorum.(RP sıralanndan 
gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, demek ki... (RP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN-Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum. Müdahale etmeyin. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Biz, bugüne kadar kimseye sataşmadık... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yürürlük maddesiyle ilgili konuş. 

BAŞKAN - Rica ediyorum Sayın Hatinoğlu; maddeye bağlı konuşun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Memurumuzun beklemeye tahammülü olmadığını 

söyledik. Yürürlük maddesiyle ilgili ifadelerimi kısmen ifade etmekle beraber, 28'ine kadar karar
namenin çıkmasını bir kez daha temmenni ediyorum; çünkü, 29'unda Hükümetin durumu, Koalis
yonun durumu biraz karışık. 

Bu nedenle, memurumuzun beklemeye tahammülü olmadığını, 6 ay beklemeden ve sürelerini 
de beklemeden, acilen karamameninin çıkanlmasını temmenni ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz konuşacak efen

dim. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, rica ediyorum, maddeye bağlı olarak konuşun efendim. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Aynı şekilde, aynı şekilde... 
BAŞKAN - Efendim, ikaz ediyoruz... Rica ediyorum... O zaman, İçtüzüğü kaldıralım, her

kes.,; 
Özür dilerim; zatı âlinizden bahsetmiyorum Sayın Oğuz... . 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sözüne başlamadan ne konuşacağını nereden biliyorsun Sayın 

Başkan. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ben de öyle konuşacağım. 
BAŞKAN - O zaman, biz bu Meclisi nasıl yöneteceğiz, size danışmak istiyorum? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Mani olun efendim... 

BAŞKAN - Nasıl mani olalım?.. Buna mani olacak... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Burada söz söyleyen haddini bilsin efendim. (Gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Konuş!., konuş!.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artyin) - Konuş, istediğin gibi konuş... 
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BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum arkadaşlar... 
Sayın Oğuz, sürenizi işletmedim daha. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) - O, çanak tuttu, biz de içini dolduracağız. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, bir cümle söyleyeceğim; ondan sonra süreyi işleteceğim. 
Burada, Meclis düzenini sağlayacak milletvekilinin, topluma karşı, insana karşı duyduğu so

rumluluk da vicdanî bir sorumluluktur. 

Ben, bu kürsüye çıkan her milletvekilinin, bir vicdanî sorumluluk içinde, İçtüzüğe, Anayasa
ya uyacağına inanıyorum. 

Buyurun efendim, söz sizin. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; sa

atlerdir müzakere ettiğimiz, memurlarımıza iyileştirme getirecek kanun hususunda, arkadaşlarımız, 
çok değerli fikirler ileri sürdüler.Aylardır beklenen, hatta memurumuzu sokağa döken, coplanma
ya hatta köpeklere ısırtılmaya kadar varan sıkıntılardan sonra, böyle bir tasarıyı getirmiş olması 
Hükümetin, bir bakıma, memurumuzu inşallah ferahlatmıştır ve ferahlatacaktır. Onun için, hayırlı 
olmasını diliyorum. Ancak, şunu ifade edeyim ki, hiç olmazsa üzerinde ittifak ettiğimiz, karar ye
tersayısının aranması istenmeyen, yoklama istenmeyen bir tasarının müzakeresinde, efendice, kar
şılıklı faydalarını sayıp, getirenlere ve emeği geçenlere teşekkür edip, bu kanunu çıkarmak varken, 
buraya çıkıp da, mercimek'ten, nohuttan bahsetmenin ne alemi var değerli arkadaşlarım. Biz, hiç 
olmazsa, buraya çıkıp da "vurgunun babası sizsiniz; hayalî ihracatın icatçısı sizsiniz; otoyol yol
suzluğu sizin hareketinizdir; Horzum sizden çıktı, hanedanlar sizdedir, Özdağlar'lar sizdedir" di
yor muyuz; demiyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, bakın, rica ediyorum, madde dışında... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - De, de. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Demiyoruz yahu! Demiyoruz kardeşim. Dedik mi hiç? (RP ve DYP 

sıralarından alkışlar) Dedik mi? Bugüne kadar dedik mi? Yahu, bu işlerin icatçısı sizsiniz dedik mi? 
Bunları siz yaptınız dedik mi? Bakanlarınız Yüce Divana gitti dedik mi; demedik. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İstediğin kadar söyleyebilirsin... 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Demedik; ama, dedirtmeye mecbur etmemek lazım. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, rica ediyorum... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Onun için, ben de, demiyorum. 
Hayırlı olsun diyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, biraz evvel kürsüye çıkan arkadaşımız, bizzat şah

sımla ilgili bir şey söyledi. Eğer müsaade ederseniz kürsüden veya buradan ifade edeyim; sesim müsait. 
BAŞKAN - Yerinizden bir iki cümle söyleyin; peki efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Adil düzene inanıyorum ve savunuyorum, evvela bunu söy

lüyorum. 
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ikincisi, arkadaşımız, bir ense meselesi söyledi, onunla ilgili şunu ifade ediyorum ki, bu tabir, 

aczin kabulünden başka bir şey değildir; benim haklı olduğumu gösterir veya seviyenin itirafıdır. 
O, evvela, kendisinin hangi seviyede olduğunun itirafıdır veya haddini bilmezliğin bir görüntüsü
dür. Ben hayatımın hesabını dakika dakika verebilecek, bugün hâlâ kirada oturan alnı ak bir dok
torum, profesörüm. Bana, hiçbir zaman, hiçbir küçük leke bulaştıramazlar, bulamazlar, söyleye
mezler. Onun için, sadece iftiradan ibaret olduğunu ve iftiranın sonunun nasıl olacağını da arkada
şımızın bileceğini ifade ediyorum. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda da kendisine hatırlattım; halkımızın çok sık söylediği bir 
söz var: "Âlemi nasıl bilirsin" demişler "kendim gibi" demiş. Beni bilmiyor, tanımıyor; oradaki gi
bi konuşuyor!.. (RP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim; sağ olun. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların, sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama, kupalar, sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekillerinin, adını, soyadını, oyunun ren
gini beyaz bir kâğıda yazarak, imzalayıp oy kutusuna atmasını rica ediyorum. 

' (Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, çalışma süremiz 21.00'e kadar ve görüşeceğimiz birkaç kanun tasa
rısı daha var. Sayın milletvekillerinin haberdar olmasını istiyorum; özellikle bir uluslararası anlaş
mayla ilgili tasarı var, 31 Ocağa kadar çıkması lazım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yarın çıkarırız Sayın Başkan, daha vaktimiz var. 
BAŞKAN - Efendim, daha süremiz var. Arkadaşlar, 1 saat, çok önemli bir süre. 

32. - Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/800) (S. Sayısı: 760) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, 760 sıra sayılı Dünya Ticaret Örgü
tü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. .••"•• v. • 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN-Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... ' - , ' ' . 

Efendim, raporun okunmamasınm kabul edilebilmesi için, çoğunluğun kararı var; İçtüzüğün 
80 inci maddesini okursanız». 

/ /) 760 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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...Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, sizin göreviniz usulleri uygulamak. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, bu Dünya Ticaret Örgütüne kurucu üye olmamız için 31 Ocağa ka

dar kabul etmemiz gereken bir anlaşma... (RP sıralarından gürültüler) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Biz, karar yetersayısının aranmasını istedik, siz de uygulaya
caksınız 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu, fevkalade mühim bir anlaşma Türkiye için. 
BAŞKAN - Tümü üzerinde söz isteyen var mı? (RP sıralarından gürültüler) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istedik, siz, önce, bunu uygu
layın. Biz, oradan bağırdık, seslendik... (DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Yapmayın efendim... Koca Genel Kurulu kaprise boğmayın... 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Bir dakika... Daha, tümü üzerinde... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Biz, karar yetersayısının aranmasını istedik, niye uygulamıyor

sunuz? 

BAŞKAN -Tümü üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... (RP sıralarından gürültüler) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Var... Var... Konuşmak isteyen var... 

BAŞKAN -Arkadaşlar, oturun yerinize bir anlayalım, hepiniz ayaktasınız, rica ediyorum otu
run yerinize... Oturun yerinize... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istedik, niye uygulamıyorsu
nuz? (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Arkadaşlar, oturalım, lütfen. 
Sayın Ayhan, lütfen, rica ediyorum, oturun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Ayıp denen bir şey var!.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ayıp olan sizin yaptığınızda-... 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, siz söz mü istediniz? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Efendim, biz karar yetersayısının aranmasını istedik, onu uy
gulanmadınız, onu söylüyorum size. 

BAŞKAN - Hayır, maddelere geçilmesini daha oylamadım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır, raporun okunup okunmaması hususunda... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, bakın, o konuda, İçtüzüğün 80 inci maddesi "Başkan, raporun oku

nup okunmamasını oya sunar, raporun okunmasına Genel Kurul lüzum görürse o zaman raporu 
okutur" diyor. Bunun anlamı şudur; Bir raporun okunabilmesi için 114 tane kabul oyu verilmesi la
zım. Şimdiye kadarki uygulamalarımızda biraz hata yapmışız. Raporun okunmasına lüzum göste
rilmesi lazım, 114 kişinin lüzum göstermesi lazım. Bu itibarla, 114 kişi, raporun okunmasına lüzum 
göstermediği için, raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Grup adına kim konuşacak efendim? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan konuşacak 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN- Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

Arkadaşlar, Yetki Kanunu Tasarısıyla ilgili, salonda olup da oy kullanmayan arkadaşımız var
sa, lütfen, oyunu kullansın efendim. 

Buyurun Sayın Ayhan. 

Süreniz 20 dakika efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 760 sıra sayılı Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmak
tayım. 

Bu kanun tasarısı, GATT dediğimiz, Dünya Ticaret ve Gümrük Anlaşmasının yerine ikame 
edilmek üzere kurulan Dünya Ticaret Organizasyonunun yürürlüğe girmesiyle ilgili bir anlaşma
dır. Tabiî, İktidar grubu arkadaşlarımız, her vakit yaptıkları gibi, bu kadar şümullü bir anlaşmayı 
"uluslararası anlaşmadır, hemen geçirelim" diye alelacele önümüze getirmiş bulunmaktadırlar. Yi
ne, bize dağıtılmış olan 760 sıra sayılı kanun tasarısının altındaki nota bakarsanız; not "anlaşmanın 
ekleri çok hacimli olduğundan bastırılamamıştır. Ekler, ilgili tasan dosyasındadır"diyor. Nerede bu 
tasan dosyası; Dışişleri Komisyonundan emanet alacaksınız. Böyle iki tane büyük klasör... Bunun 
içine gireceksiniz. Böyle mühim bir... 

BAŞKAN - O dosya Başkanlıkta Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, Başkanlıkta veya Komisyonda, neredeyse... Yani, bir ke

re bu kanun tasansına, tasdik edilecek olan bu anlaşmaya ait dokümanlar milletvekillerine dağıtıl
mamıştır. Milletvekilleri neyi tetkik edip, neyi değerlendirip, neyi burada kabul edecekler veya red
dedecekler? 

İkincisi, böyle mühim bir anlaşma "Efendim, sıkıştık; bir an evvel, hemen görüşülsün" diye 
önümüze getirilmez. Bakın, bu anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 15 Nisanda imzalamış. 
Nisan ayında imzalamış; nisan ayından bu zamana kadar, ilgili komisyonlarda görüşülür, Genel 
Kurula dağıtılır, ilgili arkadaşlar bunun üzerinde çalışırlardı. 

Bu anlaşma, Bretton-Woods Konferansıyla, 1944'te, 1945'te, 1946'da kurulan, IMF dediği
miz, geri kalmış ülkelerin celladı olan bir kuruluş, Dünya Bankasının iki ayağının yanına üçüncü 
bir ayak daha getirmekte ve ülkelere, ticarî ambargo dediğimiz yaptırıma kadar gidecek yeni güç
ler elde eden bir dünya ticaret organizasyonu olarak önümüze gelmiş bulunmaktadır. Tabiî ki, her 
milletvekili, bu anlaşma hakkında bilgi sahibi olmak; Türkiye'ye, bu, ne getiriyor, Türkiye'den ne 
götürüyor bunları bilmek ve ona göre kendi fikrini beyan etmek, kendi oyunun rengini kararlaştır
ma ihtiyacındadır. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşından sonra, Batılı ülkeler, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası malî ve ticarî düzeni geliştirmek için, 1944'te, temmuz ayında, Amerika Birleşik 
Devletlerinde, New Hampshire Eyaletine bağlı Bretton-Woods'ta toplantı yaparak, bu toplantıdaki 
müzakereler neticesinde, 1945 yılında Dünya Bankasını kurdular; acil yardım ihtiyacı olan ülkele
re uzun vadeli para sağlamak için kurulan bir banka. 

Yine, bu toplantıların neticesinde, 1946'da kunılup, 1947'de çalışmaya başlayan, IMF dediği
miz Uluslararası Para Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, her zaman, canları acıyarak 
çok iyi bildikleri bu kuruluş, uluslararası ödemelerdeki kısa süreli darboğazları finanse ederek, 
kambiyo kurlarında kararlı bir yapı oluşmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir teşkilattır, 
1947'de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
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Yine, bu arada, GATT dediğimiz -biraz evvel arz ettiğim- Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Antlaşması da, bu ülkeler arasında yapılan müzakerelerle, 1947 yılında, 23 ülkenin Cenevre'de im
zaladığı bir antlaşmadır. Bu antlaşmayla; taraf ülkeler arasındaki ikili ticaret antlaşmaları düzen
lenmekte, miktar kısıtlamalarının kaldırılması hedef alınmakta, gümrük vergilerinin indirilmesi he
def alınmakta ve bu maksaüa, bütünleştirilmiş ikili ticaret antlaşmaları dizisi gündeme getirilmek
tedir. Başlangıçta geçici bir düzenleme olarak düşünülmüşse de, bilahara, daimilik arz etmiş ve ti
caret politikalarında yeni gelişmelere sebep olmuş bir kurumdur. 

Tabiî, bu kurum, baktığınız zaman, sanayileşmiş ülkelerin ticaretini koruyan, ticaretinin yayıl
masını sağlayan, diğer Batılı kurumlar gibi, Batılı ülkelere hizmet eden bir kurumdur. Nitekim, 
üçüncü dünya ülkelerinin bu uluslararası ticaretten, giderek mağdur olması ve devamlı ticaret açık
larıyla, kendileri Batı'ya daha bağımlı hale gelmesi sebebiyle, nihayet, 1964'te UNCTAD, yani, 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı toplanarak, üçüncü dünya ülkelerinin, GATT 
çerçevesinde gelişen ticaretten zararlı olması önlenmeye çalışılmıştır. Zaman zaman toplanan, ku-
zey-güney diyalogu şeklinde toplanan konferanslar da, aslında bu istikametteki gelişmelerdir. 

Şimdi, GATT'ın, daha da ileriye götürülerek, Dünya Ticaret Organizasyonunun kurulmasına 
medar olan müzakereler, 20 Eylül 1986'da başlamış ve uluslararası literatürde, Uruguay Round ve
ya Uruguay toplantıları, ticarî müzakereleri olarak bilinen, çok uzun süre devam eden birtakım mü
zakereler sonrasında, nihayet 12-15 Nisan 1994'te imzaya açılmış ve halen 104 ülke tarafından im
zalanmış bulunmaktadır, 1 Ocak 1995'te de yürürlüğe girmesi esas alınmıştır. İşte, önümüze geti
rilen tasan budur. Önümüze getirilen kanun tasarısı, böyle fevkalade mühim bir ticarî birliği, 
GATT yerine ikame edilen Dünya Ticaret Organizasyonunu gündeme getirmiş bulunmaktadır. 

Türkiye, bütün Batılı kurumlara aceleyle katıldığı gibi, bu kuruma da katılmış, antlaşmayı im
zalamış ve şimdi de alelacele, Parlamentomuzdan geçirip, bu antlaşmayı yürürlüğe sokmak iste
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu antlaşma, Türkiye için ne getirecektir? Bakın, burada. Hükümetin sevk 
ettiği tasarının gerekçesini aynen okuyorum: "...Örgütün bir diğer önemli görevi de, gelecekte tica
rî alanda ortaya çıkacak sorunların, ikili tedbirler yerine, çok taraflı ortamda çözümlenmesi için 
oluşturulan 'anlaşmazlıkların halli mekanizması' nın yürütülmesidir. Uruguay roundu sonunda bu 
alanda öngörülen hükümler uyarınca, aleyhinde başvuruda bulunulan ülkeye yönelik olarak ticarî ted
birlere varan yaptınmlar uygulanabilecektir." Yani, bu yaptınmlar nelerdir? Bu yaptınmlar, nereye 
kadar gider? Türkiye'ye bunlann zaran ne olacaktır? Bu antlaşmadan Türkiye ne kazanacaktır? 

Biz, biliyoruz ki, tanzimattan beri, Batı'yla olan ticaretimizde, biz, devamlı dış ticaret açığı ve
ren bir pazar, onlar da kalkınan bir ülke haline gelmiş. İşte, 1993'teki dış ticaret açığımız 14 küsur 
milyar dolardır, bunun da takriben 5 milyar dolan, sadece Avrupa Birliği ülkeleriyledir ve tamamı
na yakını da kalkınmış olan, Batılı sanayileşmiş ülkelerle olan ticaret açıklarımızdır. Yani, Türki
ye'nin, bu tip anlaşmalara gözü kara girmesi, hemen girmesi, bugüne kadar Türkiye'ye hiçbir men
faat sağlamamıştır, bundan sonra da sağlıyacağı hakkında şüphelerimiz vardır. 

Türkiye'nin teknolojik gelişmesini sağlayamayan, sanayileşmesini sağlayamayan, bugüne ka
dar gelip geçen Hükümetlerin dirayetsiz, beceriksiz yönetiminde, fakirliğe fukaralığa mahkûm 
olan, borç batağına saplanan bir Türkiye, bu antlaşmayla ne kazanacaktır ne kaybedecektir?.. Onun 
için, sanki hiç sorgulanmayacak, hiç üzerinde durulmayacak kutsal bir metinmiş gibi, önümüze ge
tirip de "aman, derhal imzalayalım, geçsin" demenin, bilgisizce ortaya konulmuş olan bir aceleci
likten başka hiçbir şey olmadığına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu antlaşma hakkında, aslında, antlaşma, müzakereye açılmadan, müzake
renin başında, ilgili olan bakan arkadaşımızın gelip, burada, enine boyuna bilgi vermesi, sorulara 
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cevap vermesi, milletvekillerini aydınlatması, ondan sonra da müzakereye geçilmesi, zannederim, 
içtüzüğümüzün içinde usullere sığdırılabilecek olan bir husustur. İlgili olan bakanlar, müzakerenin 
herhangi bir safhasında bilgi verebildiklerine göre, müzakerenin başında da bilgi verebilirler. 

Muhterem arkadaşlar, bu Batılı kurumlar, bütün düzenlerini, kendi sermaye fazlalarını yatıra
bilecekleri bölgeler, kendi ürettikleri mallan satabilecekleri pazarlarla ilgili düzenlemeleri hazırla
makta, getirmekte ve bize de imza ettirmektedir. Nitekim, bugün, üçüncü dünya ülkelerinin, sana
yileşmiş ülkelerle olan ticaretinde, giderek artan, yüzmilyarlarca doları, trilyon dolan aşan ticaret 
açıkları, borçlan alt alta yazıldığı zaman, işte, bu antlaşmalann, üçüncü dünya ülkelerine ne ölçü
de faydalı ne ölçüde zararlı olduğunu görüyoruz. Yani, bizim, bu antlaşmanın alelacele, geçirilme-

•v siyle ilgili olan itirazımız, milletvekillerinin aydınlanması, mesele hakkında bilgi alması mahiye
tindedir. 

Yine, bu antlaşmada, ileride doğabilecek olan değişmelerle ilgili, Hükümete tasdik yetkisi ve
rilmek istenmektedir. Buna da karşı olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Hükümete verdi
ğimiz bu yetkinin, ne ölçüde, milletin menfaatına kullanılacağı hakkında şüphelerimiz vardır. Hü
kümetlere vermiş olduğumuz yetkiler, bugün, Türkiye'yi yüzde 150 enflasyon gibi, harp zamanla-
nnda da görülmemiş fevkalade derin ve geniş bir iktisadî buhranın içine getirmiş, atmış ve milyon
ları, bütün milleti bu ıstırap içinde kıvrandırmaktadır. Onun için, biz, istikbale ait bu uluslararası 
antlaşmalarda yapılacak olan değişikliklerle ilgili peşin bir tasdik yetkisinin de Hükümete verilme
sine karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Zira, bu antlaşmayı tasdik edecek olan kanun tasarısının 2 
nci maddesinde bu hüküm getirilmekte ve Hükümet için de yetki istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu uluslararası ticaret, teknolojisi olan, malı olan, sermayesi olan ülke
lerin lehinedir; ama, sermayesi zayıf, teknolojisi geri olan ülkelerin de daima aleyhine bulunmak
tadır. Türkiye'nin, bu tip antlaşmalara girerken, kendi iktisadî gelişmesini, kalkınmasını, sanayileş
mesini sağlayacak temel meseleleri daima göz önünde tutması; gerekirse, bu antlaşmalara, o isti
kamette, müstenkif kalacağı birtakım hususları ilave etmesi, müzakerelerde buna dikkat etmesi ge
rekmektedir. Tabiî, buna dikkat edilmediği için de Türkiye, bugün, bu iktisadî sıkıntılann içine 
düşmüş bulunmaktadır. Yani, Dünya Bankasının Ve IMF'nin üçüncü bir ayağı olarak kurulacak 
olan; Türkiye'ye de, diğer gelişmekte olan ülkelere de ileride büyük baskılar getirebilecek olan bu 
antlaşma hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığını ifade ediyorum ve Hükümetin, burada, bu bil
giyi, muhterem milletvekillerine vermesi gerektiğini arz ediyor; hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, Kamu Personeli İle Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenleme

ler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının açık oylamasında salonda olup da oyunu kullanma
yan sayın üye var mı efendim? Oyunu kullanmayan sayın üye yok. 

Kupalar kaldırılsın efendim. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Efendim, tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tunç 

Bilget söz istemiştir. 
Buyurun efendim. 
Saym Bilget, süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün

ya kurulu ekonomik düzeninin üç sacayağı olduğu; bunların, İ944-1946 döneminde, İkinci Dünya 
Savaşından sonra kurulduğu ve bunlann Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve ona bağ-
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lı kuruluşlar ve GATT dediğimiz, şu anda da Dünya Ticaret Örgütü diye ifade ettiğimiz örgüt ve
ya antlaşma olduğu doğrudur. 

Bir başka doğru şey, İkinci Dünya Savaşını kazanmış ve dünya ekonomik düzeni üzerinde hâ
kim olan sanayileşmiş ülkelerin, bu kurulu düzeni kurduğu ve bunu kendi çıkarlarını korumak için 
kullandığıdır; bu da doğrudur. _ 

Bir başka doğru, bu, Dünya Ticaret Örgütünün bugüne kadar bildiğimiz şekliyle, GATT ant
laşmasının, sanayileşmiş ülkeler istedikleri takdirde işlediği, istedikleri kadar işlediği ve istemedik
leri takdirde bundan sapmış olduklarıdır. Bu da doğrudur. Yalnız, bir doğru daha var; eğer, ilk 
GATT müzakeresinden başlayarak bugüne kadar gelirsek, gelişmekte olan ülkelerin, gelişme yo
lundaki ülkelerin, ilk defa, bir şeyler elde etmeye başladıklarını görüyoruz. Bunun karşılığında ba
zı tavizler de verdiler, hizmet sektörlerinde filan; ama, ilk defa burada iki şey oldu: Birincisi, ge
lişme yolundaki ülkeler, kendilerine fiilen empoze edilen düzenin hukuken dışına çıkma ve bazı 
haklar sağlama imkânını buldular; bunun birinci özelliği budur. 

İkincisi, sanayileşmiş ülkelerin, arzu ettikleri anda, bundan sapma imkânları "voluntary rest-
raint arrangement" dediğimiz; yani, kotayı size koyamıyor, bu anlaşmaya göre, eskiden de koya
mıyordu; size diyor ki "sana, ben, öyle bir teklif yapacağım ki, sen bunu reddedemezsin; gönüllü 
olarak gel bu kotayı koy..." İlk defa, burada, bu biraz daha zorlaşıyor, epeyce zorlaşıyor. İmkânsız 
değil arkadaşlar, gerçeği arz ediyorum size, imkânsız değil; yani, istemedikleri takdirde, utanma 
duygulan ortadan kalktığı takdirde, yine, bu anlaşmada, arzu ettikleri takdirde bazı sapmalar yara
tabilirler; ama, kurulduğu günden beri, ilk defa, doğru dürüst bir dünya dış ticaret düzeninin temel
leri atılır gibidir. 

Sayın Ayhan'ın endişelerine katılmamak mümkün değil. Niye değil; biz, gelişme yolundaki 
bir ülkenin milletvekilleriyiz; ama, Sayın Ayhan'a söylemek istediğim husus şu: Bu antlaşma, her 
şeye rağmen, katılmaya değer; bu bir. İkincisi, gerekçede arz edilen nedenlerle, bunu çabuk imza
lamamızda yarar var; şart değil; ama büyük yarar var. 

Bir konuyu daha arz edeyim: Sayın Ayhan emin olsunlar ki, Türk Devletinin bürokrasisi, bu 
antlaşmayı, bunun çerçevesini çok dikkatle izlemiştir. Tabiî, gönül ister ki, dünya ticaret rejimine, 
hakkaniyete daha uygun kurallar hâkim olsun; ama, işte o başlayacaksa, ilk defa -bir de, bir örgüt 
kuruluyor, burada artık bir kurumlaşma var, bir sekreterya yok. Eğer başına doğru dürüst bir adam 
getirirlerse... Hâlâ bir sorun var. Bir İngiliz, işte, devam ediyor, işte birtakım şeyler- iyi bir başlan
gıç olabilir. 

Son olarak şunu da arz edeyim: Her halükârda, bu antlaşmaya girme imkânını bulamayan ül
keler, biliyorsunuz büyük çabalar sarf ediyorlar; hatta, süper güç Amerika, bunu bir silah olarak 
kullanıyor; "sen bu antlaşmaya girecek misin, girmeyecek misin; karşılığında şunu isterim, bunu 
isterim" diye.. 

Akşamın bu saatinde sonuç olarak arz etmek istediğim husus şu: Dünya ekonomik düzeni, 
hakça bir düzen değildir; bu ortada. Bu düzende reform çabaları çok başarısız kalmıştır. Uluslara
rası Para Fonunun, Dünya Bankasının oradaki oy oranlarının değişmesi lazım; bölüşümde, finans
manda reform mahiyetinde bazı değişiklikler yapmak lazım; bir sürü şey lazım; ama, işte, 1970'ler-
den beri başlayıp başlayıp da ilk defa -IMF'de bir şey olmadı, Dünya Bankasında da bir şey olma
dı- burada bir çaba var. Sayın Ayhan'a, değerli Refah Partili milletvekili arkadaşlarıma, bütün mil
letvekili arkadaşlarıma, Türkiye'nin, bunu, Dışişleri Bakanlığından başlayıp, ihtisas bakanlıklarına 
kadar çok iyi izlediğini ve bunun oyunuza layık olduğunu arz etmek istiyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Büğet. 

- 3 7 5 -



T.B.M.M. B : 7 2 2 5 . 1 . 1 9 9 5 0 : 2 
31. •-< Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına 

Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/821) (S. Sayısı: 772) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kamu Personeli île Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında 

Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının yapılan açık oylamasına 173 sayın mil
letvekili katılmış; 172 kabul, 1 çekinser oy verilmiş; böylece, Yetki Kanunu Tasarısı kanunlaşmış
tır.- . ; . • " " • . 

Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
32. - Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da

ir Kanun Tasarası ile Dışişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (11800) (S. Sayısı: 760) 
(Devam) 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Sayın Başkan, Grubum adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ölmeztoprak; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 760 sıra sayılı Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıyla ilgili görüşlerimizi Muhterem Heyetinize arz 
etmek üzere, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Şahsım ve Grubum adına 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; aslında, bu kanun tasarısı gelmeden önce, ilgili 
sayın bakanla ve grup yöneticileriyle yaptığımız görüşmede, bu ticaret örgütünün kuruluşuyla ilgi
li antlaşma gruplar tarafından uygun bulunmuştu. Yalnız, bir tek Refah Partisinin, eksik bilgilendi
rilmeden dolayı -Sayın Ayhan ifade ettiler- çekincesi vardı. Sayın Tayan'la da görüştük, gruplar 
adına konuşma yapılmayacaktı ve antlaşma da muacceliyet arz ettiği için, süre itibariyle, onaylan
ması gerekliydi; ancak, Doğru Yol Partisi Grubu adına da Sayın Tunç Bilget veciz bir konuşma ya
pınca, Anavatan Partisi Grubu adına da birkaç kelimeyle düşüncelerimizi Yüce Heyetinize arz et
mek üzere söz aldım... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Ölmeztoprak, böyle bir anlaşma yoktur. 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin, herkese söz verdik; yani, böyle bir anlaşma olsa da, 

geçerli değil. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Böyle bin anlaşma olmadığını söylemek istiyorum. 

MÜNlR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Devamla) - Sayın Kapusuz, şimdi, Sayın Ayhan'ın bir 
kanaatine iştirak etmemek mümkün değil. 

Bu Meclisin çalışma düzeninde, Sayın İktidar-ki, Meclisi çalıştırmakta, birinci derecede, bü
tün milletvekillerinin ödevi olmakla beraber İktidarın büyük fonksiyonu var- hiç olmayan, siyasî 
teamüllere, geleneklere ters düşen bir şekilde, akşam üzerleri, yukarıda, Danışma Kurulundaki oy 
fazlalıklarını kullanarak; âdeta, meselelere, hiçbir hazırlık yapmadan, uzun vadede, Türkiye'nin 
gündemindeki meseleleri, önceliklerini tayin etmeden; meselelerle bir yerde burun buruna gelince; 
yani, meselelerin varlığı kendini hissettirince gündeme getiriyorlar; ki, bu, Meclise karşı bir hak
sızlıktır. Bu haksızlığın yapılmaması gerekli. 

Demokrasileri, siz, salt yazılı müeyyidelerle, yazılı kanun ve kurallarla yönetemezsiniz. De
mokrasi, aynı zamanda yazılı olmayan geleneklere, yazılı olmayan örfe ve ahlaka göre yürür. 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) - Uzlaşma, uzlaşma... 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Devamla) - Onun için, aynı zamanda uzlaşma rejimidir. 
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Sayın Bakan, gönül isterdi ki, bu Heyetin huzuruna çıksın; bir kere, bu antlaşma hakkında Yü

ce Meclise bir bilgi arz etsin; çünkü, bu, oylaması açık olan işler faslında. Şu anda, görülüyor ve 
yine, Sayın Ayhan da ifade ettiler; kanun tasarısının altına baktığınız zaman, fıziken, zamanlama 
olarak imkân olmadığından dolayı, 400 küsur sayfalık; ki, yine, bir talihsizlik, Sayın Tunç Bilget 
de ifade ettiler, o ifadelerine katılamayacağım; Dışişleri Bakanlığı tarafından, zamanında tercüme 
edilerek, zamanında Meclis sekretaryasına veya yine Başkanlığına sunulmuş da değil. Yani, za
manlama olarak da geç gelmiş. 

Bakınız, bu antlaşmayı; Japonya, Başbakam ve 600 kişilik heyetle, Amerika Birleşik Devlet
leri, Başkan Yardımcısı ve 750 kişilik heyetle, 1986-1993 arası, yedi sene, fiilen katılarak izlemiş
ler. Türkiye'nin bir talihsizliği -diğer meselelerde olduğu gibi- bunu, Gümrük Müsteşarı ve 4 kişi
lik bir heyetle izlemiş. Yani, bu meselede, Türkiye'nin yeterince bilgi sahibi olduğu kanaatinde de
ğilim, kamuoyunun yeterince bilgilendiği kanaatinde değilim. 

Ayrıca, Sayın Cevat Ayhan'ın ve Sayın Tunç Bilget'in kanaatlerine, endişelerine aynen işti
rak ediyorum; bugün, GATT Anlaşması; ki, bu anlaşma, aynı zamanda, dünya ticaret örgütünün 
kuruluşuna bir vesile olacak, nihaî faslı odur, dünya ticaret örgütünün kuruluşudur -ki, yine ifade 
ettiniz- IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankasının yanında, dünya ticaretini organize ede
cek, çok önemli, çok ehemmiyetli, tarihî dönemeçlerden birini yaşamakta ülkemiz ve dünyamız ve 
burada da özellikle, bilgi toplumu olabilmeyi başarabilmiş, bilgi çağını yakalamış olan ülkelerin, 
bu antlaşmada, büyük hassasiyetleri -demin de ifade ettiğim gibi- verdikleri mesai neticesinde de 
gözlenmektedir. 

Onun için, gönül isterdi ki, Sayın Cevat Ayhan'ın da ifade ettiği gibi, Sayın Bakan çıksınlar 
buraya, Yüce Parlamentoya, içinde bulunulan durum nedir, niye biz bu anlaşmaya tarafız; anlatsın
lar. Ben, altını çizerek ifade ediyorum, bu antlaşmaya karşı olduğumuz manasına değildir bu söz
ler; Anavatan Partisi Grubu olarak bu antlaşmaya destek vereceğiz; Grup adına da, bu kanaatimi, 
ben, birazdan arz edeceğim; ama, böyle bir çalışma usulüyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lıştırılmasına, bu Meclis ve bu milletvekilleri müstahak değiller. Bunu, bir kanaat olarak arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Cevat Ayhan, işin tarihî seyrini, tarihî sürecini ifade ettiler -ki, doğrudur- yalnız, ben, 
GATT'la ilgili eksik kalan bir hususta bir bilgiyi arz etmek istiyorum. GATT'ın doğma ihtiyacı ve
ya GATT niye doğdu; yani, ihtiyaç neydi GATT'ın doğması için?.. Hatırlanacak olursa, 1929'da, 
Amerika'da başlayıp bütün dünyayı dalga dalga saran ekonomik buhran; ki, İkinci Dünya Harbi
nin çıkışı için de bir vesiledir ve İkinci Dünya Harbinden sonra da, dünya, özellikle içinde bulun
duğumuz bölge ve Avrupa, büyük bir ekonomik yıkımı, büyük bir ekonomik çöküntüyü yaşamış
tır ve bu ekonomik çöküntünün önüne geçmek için, İkinci Dünya Harbi yılları öncesinde de İkinci 
Dünya Harbi yılları sonrasında da korumacılık tedbirleri artırılarak, özellikle Avrupa'da, sınırlar 
kapatılarak, ticarî mallar ve hizmetler için yeni bir düzenleme yapılmak istenmiş; fakat, görülmüş ••$ 
ki, dünya birbirine ne kadar kapanırsa, sınırlar, koruma duvarları ne kadar yükseltilirsc, karşılıklı 
gerginlik, karşılıklı anlayışsızlık, karşılıklı işbirliğine gidilememe gibi bir durumla dünya karşı kar
şıya gelince, işte GATT, ismi üzerinde zaten, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması ola
rak, karşılıklı olarak bu korumacılıktan vazgeçilerek, dünyada bir globalleşmenin, dünyada bir kü
reselleşmenin, dünyanın kabul ettiği ortak evrensel değerlerin öne çıkarılarak, dünyanın, âdeta, si
yasî sınırları bir kenara, tek bir ülke gibi, karşılıklı ticarî ahlaka, karşılıklı ticari geleneklere sahip 
olarak dünya ticaretinin yönlendirilmesi. 

Yalnız, yine Sayın Bilget burada bir endişelerini ifade ettiler; bu, her zaman bire bir böyle mi
dir; bunu söylemek mümkün değil. İşin geleneklerini -ki, dünyadaki uygulama da belli- bir kenara 
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koyarsanız, bundan sonuç çıkarmak da mümkün değil. Ayrıca, böyle bir birliktelikte, işin doğası 
gereği, elbette kazançlı çıkan, elbette haklı çıkan veya buradan sonuç yaratmaya çalışan, yarın bü
yük devletler olursa, buna da şaşmamak gerekli; ama, her şeye rağmen şunu çok iyi idrak etmek la
zım -ki, bir doğru daha var dediniz- bugün dünyanın şartları, 1960 ilâ 1980 arasındaki şartlar de
ğil. Yani', istediğiniz malı, istediğiniz hizmeti üretip, dilediğiniz sınırlardan serbest geçirdiğiniz, di
lediğiniz ülkede, dilediğiniz miktarda pazarlayabildiğiniz bir dünya şartı yok şu anda. Özellikle, 
ikili görüşmelerimizde arkadaşlarımız hep bunu ifade ediyorlar -ki, kanaatleri aslında doğrudur-
Asya-Pasifik birliğindeki bir Tayvan'ın, bir Güney Kore'nin, bir Japonya'nın, bir Çin'in gelişme 
modelindeki gibi, Türkiye, teknoloji yaratabilen bir ülke değil; ancak, yaratılmış olan teknolojiyi 
alarak, farklı metotlarla; ki, önümüzdeki günlerde -bu, GATT antlaşmasının bir başka ayağıdır, 
mütemmim cüzüdür; ayrıca, Avrupa Gümrük Birliğine girerken de "olmazsa olmaz" şartlardan bir 
tanesidir- patent yasası da gelecek Meclis gündemine, görüşülecek; orada da, özellikle gelişmiş ül
keler, özellikle -başında arza çalıştığım gibi- bilgi toplumunu yakalayabilmiş ülkeler, fikrî ve sınaî 
mülkiyet haklarının korunmamasından dolayı, çok haklı olarak, her toplantıda veya her vesileyle 
düşüncelerini veya şikâyetlerini dile getirmekteler. Hatta, Amerika Birleşik Devletleri, fikrî ve sı
naî mülkiyet haklarının korunmayışından kaynaklanan yıllık zararının 65 milyar dolar civarında ol
duğunu ifade etmekte. 

Şimdi, Türkiyemiz, sanayii itibariyle; Türkiyemiz, altyapısı itibariyle, artık sanayide belli bir 
erginliğe kavuşmuş durumdadır. Özellikle, 1980 sonrası -ki, o günleri ve o günlere emeği geçen 
yöneticileri şükranla anmak istiyorum- serbest piyasa ekonomisine geçiş yönünde, Türkiye, gerek 
malî piyasalarını gerek finansal yapısını gerekse devletin sanayiden geriye alınarak özel teşebbü
sün öne çıkarılması suretiyle sanayiinde, sanayicisinde belli bir erginliğe kavuşmuş ülke durumun
dadır. Artık, biz, kendi insanımıza, kendi müteşebbisimize güvenmek, ona inanmak durumundayız 
ve Türkiye, artık, dünyada, yeni dünya düzeninde,.bu, meydana gelmiş, kazanılmış hakların, özel
likle fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının korunmadığı bir ülke olmak durumuna layık konumda de
ğildir veya layık değildir; yani, fikrî ve sınaî mülkiyet haklan, muhakkak, Türkiye'de de korunma
lıdır; bütün dünyanın geldiği nokta da bunu gerektiriyor. Korumazsanız ne olur; korumazsanız, ko
rumak durumunda kalırsınız; çünkü, GATT antlaşması; çünkü, Dünya Ticaret Örgütü, bir centil
menlik anlaşması değil; beraberinde yaptırımlarını getiren, beraberinde müeyyidesini getiren bir 
antlaşmadır. Yarın ne olur?.. Bu GATT antlaşmasına taraf olmayacak ülkeler için, malların veya 
hizmetlerin dolaşımı anında, sınırların kapatılması gibi, gümrük duvarlarının yükseltilmesi gibi, te
lafi edici vergilerin getirilmesi gibi çok önemli müeyyidelerini, çok önemli yaptırımlarını berabe
rinde getiren bir antlaşmadır; onun için, Türkiye, bu antlaşmaya katılacaktır, katılmak durumunda
dır; katılma kararını destekliyoruz; bu yönde yapılmış çalışmaları şükranla karşılıyoruz. Yalnız, 
GATT gemisi, 1945'li, 1947'li ve 1948'li yıllardan beri ,fırtınalı sularda hep ilerleyerek gelmiş; 
hatta, Hükümetin sunduğu, kanun tasarısının gerekçesinde, taviz ve taahhüt listeleri de bir paket 
olarak kabul edilmiş. Yani, burada, matematiksel bir sonuç gibi, iki kere ikinin dört ettiği gibi* bu 
anlaşmaya taraf olan ülkeler hadiselerde mutabık değiller veya muvafık düşünceleri de yoktur. 
Bundan sonra da pazarlıklar devam edecektir. GATT'ın bünyesinde kurulan konseyler aracılığıy
la, komiteler aracılığıyla, Bakanlar Konseyi aracılığıyla -ki, beraberinde kurulacak, yine Washinğ-
ton'da, bir patent konferansı olacak, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının korunduğu üniteler olacak-
buralarda Türkiye, daha önce yaptığı veya daha önce göstermiş olduğu ihmali göstermemek duru
mundadır; hadiseye çok iyi eğilmek durumundadır. 

Burada, bir kez daha, Sayın Bakanı ve Sayın Hükümeti uyarmak istiyorum; dünyamız, küre
selleşen; dünyamız, evrensellcşen, yerel değerlerin geride kaldığı, âdeta, devletlerin sınırlarının si
yasî sımr olarak kalacağı, ortak değerlerin dünyadaki geçerli değerler olarak kabul edildiği bir dün
ya ortamına giderken, Türkiye'nin hariciyesinin çok iyi desteklenmesi, dışarıdaki hariciye mensup
larının, ekonomik tasarruf tedbirleri veya benzeri tedbirlerle ellerinin, kollarının bağlanmaması ge
rekli. 
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Bugün, hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, artık, dünyadaki çalışmalar, birtakım lobilerle, birta

kım baskı gruplarının devreye girmesiyle yürümekte. Türkiyemiz, tarihî sorumlulukları itibariyle; 
içinde bulunduğu coğrafyasının gereği olarak belki sıkıntıları olmuş olabilir; ama, aynı zamanda, 
içinde bulunduğu coğrafyasının şartlarını çok çabuk lehine çevirebilecek imkânlara sahip. Geçen 
gün, Sayın Cumhurbaşkanı, veciz bir şekilde ifade ettiler "biz ne zaman ayağa kalkmak istesek, ta
rih eteklerimizden çekiyor, tarih varlığını hissettiriyor" dediler; çok doğru, çok yerinde bir söz. 

Bugün, Saraybosna'da, siz yok saysanız da kendiniz orada varsınız. İşte, Sırp asker, Bosnalı 
Müslüman esiri dünya kamuoyuna takdim ederken, başına fes koyarak "Osmanlı" olarak takdim 
ediyor. Çeçenistan'da kendinizi yok saysanız bile veya Kafkasya'da yok saysanız bile veya Orta
doğu'daki gelişmelerde veya Kuzey Irak'taki gelişmelerde yok saysanız bile, tarihinizin gereği, 
coğrafyanızın gereği, işin içindesiniz; hele, böyle, GATT gibi bir antlaşmada, meseleyi salt -bura
da bu endişeleri paylaşmamak mümkün değil; Sayın Tunç Bilget de ifade etti, Sayın Cevat Ayhan 
da ifade etti; aslında, zamanımız geniş olsa, bu hadise, birkaç gün konuşulacak; saatler boyu, gün
ler boyu konuşulacak bir hadise- milliyetçilik veya vatanseverlik düşünceleriyle veya salt o söy
lemlerin gerisine sığınarak dünyadaki realiteye göz kapamak, dünyadaki gelişmeleri görmemek 
mümkün değil. Onun için, alınması gereken kararlan, Türkiye, almak durumunda. Başta da ifade 
ettim, tekrar ifade ediyorum; GATT antlaşması bir centilmenlik anlaşması değil; beraberinde yap
tırımını, beraberinde müeyyidesini getiren bir anlaşma. 

Zamanım ne kadar var Sayın Başkanım? 
BAŞKAN - 5 dakikanız var efendim; zaten çalışma süremizin de bitmesine 5 dakika var; eğer 

1 - 2 dakika erken bitirirseniz... 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Devamla) - Hemen bitiriyorum efendim. 
Yine, Meclisimiz, eşzamanlı olarak, Rekabetin Korunması Kanununu geçirdi -ki, geçirmesi 

gerekliydi- tüketicinin korunmasına dair kanun tasarısı şu anda yürüyor ve patent kanunu tasarısı 
önümüzdeki günlerde komisyonlardan geçerek Genel Kurula inecek; onun da ivedi olarak geçme
si gerekli. Yine, Patent Kanununda çok önemli düzenlemelerin yapılması lazım. Zamanı gelince, 
sırası gelince o husustaki bilgilerimizi veya düşüncelerimizi de, ayrıca, Yüce Heyetinize arz ede
ceğiz. 

Yani, bütün bu düzenlemelerin peş peşe, hiç bekletilmeden, hemen yapılması gerekli. İhtiyaç 
hâsıl oldukça, muhakkak, kanunlar veya düzenlemeler yapılacak; ama -özellikle grup başkanvekil-
lerinc bu düşüncemi arz etmek istiyorum- Türkiye'nin önüne, istikbale yönelik hedeflerini koya
rak, bu hedefleri, zaman darlığına veya meseleyi sıkıştırmadan, geniş bir platform içerisinde, geniş 
bir zaman içerisinde konuşmamız gerekli, görüşmemiz gerekli. 

Bu anılan düzenlemeler, aynı zamanda, Dünya Ticaret Antlaşması veya Örgütü için gerekli ol
duğu kadar, ülkemiz insanı için de gerekli. Artık, ülkemiz insanının da, kazanılmış haklarının ko
runduğu bir ülkede yaşıyor olmanın gururunu, haklı olarak taşıması gerekli. 

Tekrar ifade ediyorum; fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının yanında, fikrî ve telif eserleriyle il
gili olarak, Millî Eğitim Komisyonunda bekleyen kanun tasarısının da, yine, eşzamanlı olarak, arz 
ettiğim kanunlarla beraber -ki, bunlar birbirinin mütemmim cüzü, yani birbirinden hiç ayrılmaya
cak hadiseler- onun da ivedi olarak Genel Kurula indirilmesi gerekli. 

Türkiye'nin o sahada da büyük eksikliği var; çünkü, yine, konuyla ilgili olan sayın milletve
killeri hatırlayacaklar, özellikle, Amerika'nın üzerinde ısrarla durduğu bir başka hadise de fikrî ve 
telif eserleri hakkındaki korunmayla ilgili hadise. Biliyorsunuz, Çin'de, son, bu düzenlemelerle il
gili, Amerika, korunmaya mazhar ülkeler kapsamında olmakla beraber, Çin'i uyarma durumunda 
kalmıştır; yani, bir sinema eseri, bir edebiyat eseri, hatta bilgisayar yazılımlarıyla ilgili olarak, son 
GATT düzenlemesine bunlar da alınmak istenmektedir. Onun için, endişelerimizi saklı tutacağız; 
endişelerimizde her zaman haklıyız; endişelerimizde hiç geri adım atmayacağız; fakat, dünyanın 
geldiği noktadaki realiteyi, gerçeği, hakikati de çok iyi idrak etmek, çok iyi kavramak durumunda
yız; buna göre gereken tedbirleri almak durumundayız. 
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Ben, bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyor, ilerideki görüşmelerde aynı husustaki 

kanaatlerimizi de arz etmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. (ANAP sırala- . 
nndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ölmeztoprak. 
Sayın milletvekilleri, aslında, bu antlaşmanın maddeleri basılmış, yalnız, ekleri basılmamış. 

Ekleri 600 sayfa... Başkanlık Divanında 5 nüsha olarak var. İsteyen milletvekili arkadaşlarımız ve 
gruplar, buradan alabilir. Tabiî, arkadaşlanmızm endişeleri haklı; ama, 600 sayfalık böyle bir eki 
bastırıp dağıtmanın da, gerçekten, epey bir külfet olduğunu sizler de takdir edersiniz. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, arkadaşları

mız dile getirdiler konuyu... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, isterseniz arkadaşlara bir danışalım... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Bir cümle söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Yalnız, çok az bir zamanımız var; ben, bir teklifte bulunayım diyorum.,. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, bir cümle söy

leyeceğim... 
BAŞKAN - Buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) -Arkadaşlar, "Hükümet bura

da açıklama yapmadı" şeklinde Hükümete atıfta bulundular. 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Bilgi verme hususunda... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta).- Bir dakika efendim... 
Hükümet açıklamasını yapacaktır; yani, Hükümet, Meclise açıklama yapmak durumundadır 

ve müzakerenin devamı süresinde bu açıklamaları yapacaktır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN - Uygun görürseniz, bugün, tümü üzerindeki müzakereleri bitirip 1 inci maddeyi 

geçelim; yarma, 1 inci madde üzerinde siz açıklamanızı yapın. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Siz bilirsiniz. 
BAŞKAN- Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 
İsterseniz; yani, eğer, şu konuyu da... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... Bir dakika,.. 
Şimdi, eğer, sayın arkadaşlarımız ısrarlı değilse -bu tasarı, tabiî, açık oylamaya da tâbi- bu ta

sarının müzakeresini bitirelim... • • ' . - ' • - . ' • ' 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yarın yapalım Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Yarın mı yapalım?.. Peki efendim. 
O zaman, zaten, çalışma süremiz bitmiştir. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26.1.1995 Perşembe günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere,, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 21.00 

" ' • ' • . . : . © _ — 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1 •. - Hatay Milletvekili Fuat Çay 'in, PKK'ya ait helikopter olup olmadığına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5360) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep edi

yorum. 
Saygılanmla. 

Fuat Çay 
Hatay 

Bilindiği gibi devletin güvenlik güçleri bir ülkenin sınırlannı korumak, herhangi bir iç veya 
dış tehlikeye karşı ülkeyi savunmak için mevcut kuvvetlerdir. 

Tunceli'deki köylerin yakılması ve boşaltılması olaylarında görülen helikopterlerin güvenlik 
güçlerine ait olmadığı, Rusya, Afganistan ve Ermenistan'dan temin edilen PKK helikopterleri ol
duğu tarafınızdan ileri sürülmüştür. 

Bu sebeple: 
1. Elinizde PKK'ya ait helikopter olduğuna dair bir bilgi var mı, varsa şimdiye kadar neden 

açıklanmadı? Eğer yoksa köyleri yakılan muhtarlann iddia ettiği helikopterler kime aittir? 
2. Başka bir ülkeye ait olabileceği söylenen söz konusu helikopterler nasıl oluyor da dünyanın 

en güçlü ordulanndan biri olan Türk Ordusunu ve istihbaratını atlatıp rahatça yurt sınırlan içerisin
de dolaşıp köy yakabiliyor? 

3. Bir Tunceli köy muntarının çıplak gözle rahatlıkla gördüğü bir helikopteri Türk Silahlı Kuv
vetleri ve güvenlik güçleri ellerindeki radar ve diğer araçlarla nasıl tespit edememekte ve düşüre
memektedir? 

4. Bu güne kadar PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda hiç helikopter düşürülmüş müdür? Dü-
şürüldüyse kamuoyuna neden bilgi verilmedi? 

5. Operasyonlar sırasında görülen helikopterler PKK'ya ait değilse, köyleri yakan asker kıya
fetli kişiler İçimlerdir? 

6. Eğer bu konuda hiç bir bilgi ve belge yoksa bir Başbakan olarak böyle beyanatlar vermek 
ciddiyetle bağdaşır mı? 

• , T/C. 
içişleri Bakanlığı . -

Jandarma Genel Komutonlığı 
HRK : 7504-1502-94/ASYŞ. Ş. ŞtK. (11685) 23.1.1995 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 21 Kasım 1994 gün ve A. Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5360-

11799/43585 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Tunceli'deki köylerin yakılması ve boşaltılması olaylarında, 

olay yerinde görülen helikopterlerin güvenlik güçlerine ait olup, olmadığı konusu ile ilgili olarak 
vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Olıal Bölgesinde Güvenlik Kuvvetlerine ait Helikopterlerin görev uçuşları her zaman ol

maktadır. 

2. PKK terör örgütünün elinde helikopter bulunduğuna dair bir bilgi mevcut değildir, arz ede
rim. • , '. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Belko Limited Şirketi tarafından ithal edilen kömür
lere•ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nm yazılı cevabı (715610) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru':' 
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BİT olan BELKO İtd'nin ithal etmiş olduğu Güney Af

rika menşeili (Türk Koktaili adıyla anılan) kömürün ERN firması tarafından getirilen bölümünde 
kansorojen madde ihtiva etmekte olan PETROKOK ve Katranın katkı maddesi olarak kullanılmak 
suretiyle mevcut kömürün uçucusunun düşürüldüğü iddiaları mevcuttur. 

1. İnsan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden kansorojen madde ihtiva eden ve ERN firması ta
rafından getirilen BELKO İtd'nin organize ettiği kömürle ilgili olarak Çevre Bakanlığının herhan
gi bir görüşü alınmış mıdır? ' 

Bakanlığınızın bu yöndeki varsa görüşünün bir fotokopisini gönderebilir misiniz? 

2. •Ayrıca, bu yönde Çevre Bakanlığı herhangi bir denetlemede bulunmuş mudur? Bulunmuş 
ise denetleme rapor sonuçlarının neticesini açıklar mısınız veya denetleme raporlarının birer foto
kopisini gönderebilir misiniz? 

T C . ,-• • 

Çevre Bakanlığı 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 190. ÇKÖ. 007.0001-144/575 20.1.1995 

Konu: İthal kömür 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 27.12.1994 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/5610-12266-45338 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız Ek'inde Bakanlığımıza gönderilen Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 

soru önergesinde; Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Belko Limited Şirketi'nin ithal ettiği Gü
ney Afrika menşeili kömürün ERN firması tarafından getirilen bölümünde kansorojen madde ihti
va etmekte olan Petrokok ve Katranın katkı maddesi olarak kullanılmak suretiyle mevcut kömürün 
uçucusunun düşürüldüğü, ERN firması tarafından getirilen kömür ile ilgili olarak bakanlığımızdan 
görüş alınıp alınmadığı ve bu konuda Bakanlığımızca herhangi bir deneüeme yapılıp yapılmadığı 
sorulmaktadır. 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Maddelere İlişkin Tebliğ (93/16), 
(94/16) ve (95/16) ile bu Tebliğ Ek'lerinde yeralan maddelerden, teshin amaçlı linyit ve taşkömü-
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rü için kalite değerleri; kalori minumum 6000Kcal/kg, kükürt maksimum % 1, uçucu madde % 12-
22 ve toplam nem maksimum % 10'dur. Bu değerleri taahhüt eden firmalara Bakanlığımızca Kont
rol Belgesi verilmektedir. 

Bakanlığımızca Kontrol Belgesi verilen linyit, taşkömürü ve petrokok'tan Uluslararası Göze
tim Şirketlerince alman numuneler yine bu Şirketler marifetiyle MTA Genel Müdürlüğüne intikal 
ettirilerek analizleri yapılmakta ve analiz sonuçları Bakanlığımıza gönderilmektedir. 

Belko Limited Şirketinin Bakanlığımızdan Kontrol Belgesi alarak ithal ettiği Güney Afrika 
menşeili kömürün satıcısı (ihracatçı) Freightmart Ltd. olup, bu firmanın Türkiye temsilcisi ise ERN 
firmasıdır. Belko Limited Şirketi Bakanlığımızdan İthalat (93/16) ve (94/16) sayılı tebliğ hüküm
lerine göre çeşitli Kontrol Belgeleri almıştır. Fiilî ithalatı Belko tarafından gerçekleştirilen kömür
lere ait bazı analiz sonuçları yazımız Ek'inde gönderilmektedir. 

Bu kapsamda, Belko Limited Şirketinin Bakanlığımızdan, 7.1.1994 tarihli ve TM/DT-005/20 
sayılı müracaatlarına istinaden Kontrol Belgesi aldığı 36 000 Mton'luk kömürden fiilî ithalatı ger
çekleşen 26 629 Mton'luk kömürün MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan analiz so
nuçlarına göre kükürt oranı % 1.17 olarak tespit edilmiştir. 

Bu durumda, ithalatçıların kontrol belgesi alırken Bakanlığımıza verdiği taahhütnamenin (ii) 
maddesinin 3 üncü bendinde "Kükürt veya uçucu madde değerlerinin herhangi birinin limitlere ay
kırı bulunması halinde, malın CİF bedelinin % 60'ı Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'na gelir kayde
dilecektir." hükmü gereğince firmanın ithalatını gerçekleştirdiği malın CİF bedelinin % 60'ı tuta
rındaki meblağın Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'na gelir kaydedilmek üzere tahsili hususu günde
me gelmiştir. 

Ancak, Belko Limited Şirketi'nden alınan 26.6.1994 tarih ve TM/DT-307/908 sayılı yazıda, 
ithalatçı firma (Belko Ltd. Şirketi) ile İhracatçı firma (Freightmart Ltd.) arasında yapılan sözleşme 
gereği kömür kalite değerlerinin Bakanlığımızca belirlenen limitlere aykırı bulunması halinde uy
gulanacak ceza bedelinin aynı ilgili firmaya (Freightmart Ltd.) rücu edileceği, ancak yükleme li
manında Uluslararası Bağımsız Gözetim Şirketi tarafından yapılan analiz neticesinde kükürt değe
rinin % 0.55 olarak bulunduğu, bu nedenle adı geçen firmanın (Freightmart Ltd.) MTA analiz ra
poruna itiraz ettiği, sözkonusu ithalata ait yükleme ve tahliye limanında gözetim şirketleri tarafın
dan uluslararası standartlara göre hazırlanan şahit numenelerin MTA laboratuvarlarına gönderildi
ği ve analiz raporlarının bilahare Bakanlığımıza intikal ettirileceği belirtilmiştir. 

Belko Limited Şirketi'nin TM/DT-393/1240 sayılı ve 19.8.1994 tarihli yazısı Ek'inde Bakan
lığımıza gönderilen şahit numunelere ait analiz raporları incelendiğinde, sözkonusu kömürün kü
kürt oranının 1 inci numunede % 0.95,2 nci numenede ise % 0.99 oludğu belirlenerek, ithal edilen 
kömürün taahhütname muhtevasına uygun olduğu anlaşıldığından cezai bir işlem yapılmamıştır. 

Bakanlığımızca 1993 ve 1994 yılları içerisinde ERN firmasına Güney Afrika menşeili kömür 
ithalatı için Kontrol Belgesi verilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 
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T. C. 
MTA Genel Müdürlüğü 

Mnden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Dafkanlığı 
NUMUNE ANALIZ RAPORU 

l ı t e l Sahibi 

BELKO AŞ. A-AS tAmîi 
L«b. no. 

H-55955 
Rapor no. 

Sipariş no. 

İlgi, Proje no. (Kod no) 

Numune işareti 

Gemi Adı: Mehmet Emin 
Tonajı: 25.629 MT 
S a t ı c ı Firma : Freıghtmart Ltdo 

Analiz tipleri Orijinal kömürde Havada 
kuru kömürde Kuru kömürde S i f kömllrde 

Su 

KOI % 
.5,98 
16.64 

Uçucu madde % 

Sabit karbon % 
20,95 

.3-4SL.. 
.lT-°9. 
21.51 22 i 28 
57.95 60.02 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 

Yanar kükürt 

Ktildc Kliktin % 

Toplam kükürt % 

Gaz 

1„10 1.13 

73.0.7 
26.9.3 

-75.04. 
24.96 

1.17 

.77.72. 
22.2B 

Koklaşma özelliği 
S^yah toz ha l inde . 

Açagı kalori, Kcal/Kg 

Yukarı kalori, Kral/Kg 

.5931 
6139 

.6107.. 
6305 

6346. 
6530 

Açıklama ve Digcr analizler : 

Numune laboratuvarımıza öğUtUlmUş ve hazırlanmış 
olarak ee lmiş t i r .Or j ina l kömürdeki değerler Gözetim Firmasının 
verdiği % 5.98 toplam ou değeri kul lanı larak hesaplanmışt ı r , 

FB./ 

'Orijinal KnmUrde'ki değerler: Numunenin 
/tâ '<' 

lin Labnratuvara geldiği durumdaki değerlerdir. {,'*• .i / 

ız la» 

Fam N«. NS3J2 (Numuneler numune taklama yönetmeliğine göre laklanır.) 
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T. C 
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 

NUMUNE ANALİZ RAPORU 
İstek Sahibi 

BELKO 
Anl.r,28../..£./,9 9.4 

L»b. No. : 

H-56451 
Rapor No. 

Sipjrij No. 

İlgi, Proje No. (Kod No.) : 

Numune- İşareti: 

Vesa'el: Mehmet İSMİN 
Da te : 94 /01 /03 

Tonnage:- 25629 

Analiz Tipleri Orijinal Numunede I livada 
Kuru Numunede Kuru Numunede Susur., Ktilsiiz 

Numunede 

Kül 

Uçucu Milde % 

Sabit Karbon % 

2.20 
1 8 . 0 1 
1 6 , 7 6 

18 .42 
17 .14 
64.44 

TOPLAM 

Yanar Kiikilrt 

IS 

Külde Külün 

Toplam KiiHIrı 

81.04 
10 .96 

02 .86 
17 .14 

J * 

Koklaşma iucllipi 

Aşajtı Kalori, Kcal/Kp 

Yukarı Kalori Kcal/Kp 

Siyah toz halinde, 

6154 
6323 

..6.3.9.5. 
6465 

Açıklama w Dipcr ,ın.ıli/lc 

Hnmune l a b o r n t u v a r ı m ı z a öglitlilmUç vo haz ı r l anmzş 
olarölc ;;elnıi. ';tiı*. 

- PÜ . / Saygıltv^ft^JBO/a',." -?; 

Orijinal nıımıınçdcki drjU'rlcr, numunenin labomlııvara peldipi durumdaki ılıperlcrdir, 

Fcm No. N-S.ll2 (Numuneler numune saklama yümlımlipiııc göre saklanır.) 
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T. C. 
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Maden Aıınlizlcr! ve Teknolojili Dairesi Rnşknntıgı 

NUMUNE ANALİZ RAPORU 
istek Sahihi : 

BELKO 

Lab. No. : 

H-565450 
Rapor No. : 

Yjiı7 
Sipariş No. : 

8 5 6 
t!Bi, Proje No. (Koıl No.) : 

21.6.1994 t a r i h l i 
yazınız üzere . 

a 
'2 

"E • 
rrj 

.ıf 
U C 

•E 

Analiz Tipleri 

Su % 

Kül % 

Uçucu Mddc % 

Sabil Karbon % 

TOPLAM % 

Yanar Kükürt % 

Kilitle KükUrl % 

Toplanı Kllliirı -.'.',', 

Kok % 

Gaz "„' 

Koklatma ü/elliği 

Asagı Kalori, Kral/Kp 

Yukarı Kalori Keal/K|ç 

Numune- Isareli: 

Alfred H.KNIGHT 
Veasel: M/V M.EMİN 
Material : Kömür 
Quantity: 25629 M.T 
Port : Toros/GEYIIAN 
Se l le ra : PreİGhtmart 
Buye»a: BELKO 
Date: 07.02.1994 

Orijinal Numunede 

5.98 
17.84 
16.85 

_59.33 — 
100.1X1 

0.93 

77.17 
22.83 

Havada 
Kuru Numunede 

2,44 
18.52 
17.48 
6l.56_„. 

IIKI.(K) 

0.97 
80.08 
19.92 

Sjyah toz hal inde . 

5786 
5971 

6026. 
6196 

Ankara 

Kuru Numunede 

, . . - - ' 
18.98 
17.92 

63.10 
IIHI.OO 

0.9S 
82.C 8 
17.92 

6191 
6351 

.28/....6. /1994.. 

Susuz, kulsıtz 
• Numunede 

100.00 

Ayıklama \e Difer analizler 

Numune laboratuvarımıza ögütUİmUg ve hazırlanmış olarak gelmiştir.Orjinal kömürdeki değerler Gözetim 
Firması tarafından numune içinde verilen % 5.90 
toplam nem değeri ku l lan ı la rak hesaplanmışt ı r , 

"ayçı 

numunedeki değerler, numunenin laboraı livara pcKlipi durumdaki değerlerdir. 

Farm A'o. N-MJ2 (Numuneler numune saklama yönelmelisine ;:öre taklamr.) 
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T. C. 
MTA Genel Müdürlüğü 

Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Daşkanlıgı 

NUMUNE ANALİZ RAPORU 
İstek Sahibi 

BELKO AnkarJL2.../...l.../19..9.4 

Lab. no. 

H-55721 
Rapor no. 

Sipariş no. 

İlgi, Proje no. (Kod no) 

Numune ijareti 

Gemi Afli: M i l t a 
T o n a j ı : 35 .881 MT 
S a t ı c ı Firma: Pre ıgl ı t raar t Ltd. 

Analiz tipleri % Orijinal kömürde Havada 
kuru kömürde Kunt kömürde Saf kömürde 

,Su ' 

Kül 

Uçucu 'madde 

% 
% 
% 

•-5-5-S8 

...13,3X-. 

2 ,13 -
17*63 
19-52 

.13.-01.., 

-5^r •«ar -&2TQ5-
TOPLAM 100.00 

Yanar kükürt . % 

Kü!dt Kükürt % 

Toplam kükürt % 

^T5T 
•73İ-35" 
£1.65 

ü .50-
•80»o6-
19.64 

Gaz 

a'S 
••75-^r 
24.49 ' KokUjma özelliği 

_SAyah-tog hnH^fln 
Aja{fı kalori, Kcal/Kg 

Yukan kalori, Kcal/Kg 
•6105-
630a 6S?4'? 

.6507-
6687 

Açıklama Te Diğer analizler : 

Muraune laboratuva^- ıaaza öğütülmüş ve haz ı r l anmış o l a r a k 
g e l m i g t i r . O r . i i n a l leö.ntL'daiıi değerle .- «özetim. F i r / sas ı 
t a r a f ı n d a n v e r i l e n % 5.63 toplam au d e ğ e r i k u l l a n ı l a r a k . . 
bulunmugtur. 

K\_w-^»_s Say^3 

'Orijinal Kömürdel i defeder: Numunenin Laboratuvara feldiji durumdaki delerlerdir. 

K 

Ptrm N». NS3/2 (Numuneler numune taklama yönetmeliğine göre (aklanır.) 
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T. C. 
MTA Genel Müdürlüğü 

Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Daçlanhgı 
NUMUNE ANALİZ RAPORU 

İstek Sahibi 

BELKO A«km.i2.M—-./ı»94-

Lıb. no. 

H~557g°-
Rapor no. 

Sipariş no. 

1701 
Ügi, Proje no. (Kod no) 

29.12.1993 Tarihli 

Numune işareti 

Gemi Adı: îlarmlk-2 
. T 0n2jx : 25.391.30 &£ 

ü n t z c ı i'ir.Mo: j ' rGi^htrr.art Lt<?.. 

Analiz tipleri % Orijinal kömürde Havada 
kuru kömürde Kuru kömürde Saf kömürde 

Su 

Kül 

Uçucu madde 

% 
% 
% 

•••5«75 
.-17..44-. 
..20-22... 

-2*77 : 

..2CL.o.6..... 
..ı..:..5Q- •• 
..21...45 

Sabit karbon 

-7onr rao •5ST • « * * ' 
100. 100.00 

Yanar kükürt 

Kü'de Kükürt % 

Toplam kükürt % 

=ê 3= 
Gaz 

-7.4,-95. 
^ ^ ş , 
•7ĞV37" 
2 ? . 6 3 2'J. 37 *T; 

Siyah t,öz ha l inde^ . 

-^-£7-

•73-^5" 
21 .45 Koklaşma özelliği 

Aşağı kalori, Kcal/Kg 

Yukarı kalori, Kcal/Kg 
-5-954-
_£15£L 

.-6161-
6354 -£535_ 

Açıklama ve Diğer analizler 

U,,mune laboratuvnr.\;::.xf;a ögUtillmiiş ve ..a z ı r l a n m ı ş 
' o la rak g e l a i 5 t i r . O r . l i . n n l kö.:ü.-d3::i d e ^ a r l o r Jösatira Pi r~iaa ı 

t a r a ı ' ı ndan v s r i l e n % 5.75 toplam su de , .e r i kL:ilanılara3c 
h o s a p l a a ı n ç ı t ı r . 

'Orijinal Kömürde*ki değerler: Numunenin Laboratuvara geldiği dunundaU değerlerdir. 

Ptm Nı. NS3J2 (Numuneler numune saklama yönetmeliğine göre saklanır.) 
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T. C. 
MTA Genel Müdürlüğü 

Mjden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı 

NUMUNE ANALİZ RAPORU 
istek Sahibi . . . . . . 

\ BELKO LTD.ŞTİ . 

Lab. no. 

H-55491 
Rapor no. 

Sipariş no. 

1371 

^î t .19^5 ta r ih l i 
y a z ı n ı z ü z e r e , 

K
ük

ür
tle

r 
K

ıs
a 

A
na

liz
 

• l î 
.3 e as 

"O 

Analiz tipleri % 

Su % 

Kül % 

Uçucu madde % 

Sabit karbon % 

TOPLAM % 

Yınar kükürt % 

Kü:je Kükürt % 

Toplam kükürt % 

Kok % 

Giz % 

Adffî /....U/19İ2. 

Numune işareti 

Geaıi Adı : Manolya-2 
. Tonajı : . 31.373.90 MOV 

S a t ı c ı Fi rma: Pre ı sh t raa r t L t d . 

Orijinal kömürde 

2 .38 
19 .08 
17 .82 
60.72 

100.00 

"1.0? 

.79.80 
on on 

Havada 
kuru kömürde 

100.00 

Kuru kömürde 

_ 

19.55 
13.25 
62.20 

100.00 

1 .04 

...„..8i.,.7.5.....„....„ 
1R.PR 

Saf kömürde . 

' 

100.00 

• — 

...—........ 

Koklaşma özelliği 

Siyah toz h a l i n d e . 
Aşağı kalori, Kcal/Kg 

Yukarı kalori, Kcal/Kg 

5.97? 
6143 

_J5.13J8 
6293 

- - • • • — 

Açıklama ve Diğer analizler : 

\^**S> F B . / S a y g ı l a r ı m ı z l a * 
\, V: 47248 • / * J ^ & \ 

'Orijinal Kömürde'ki değerler: Numunenin Laboratuvara geldiği durumdaki değerlerdir. | \ 4 * •••{;'• { - ' •>>' 

Ptrm No. N-8312 (Numuneler numune taklama yönetmeliğine göre «aklanır.) 
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(2) 
T. C 

MTA GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 

NUMUNE ANALİZ RAPORU 
istek Sahibi : 

Lib. No. : 

H-56916 
Rapor No. : 

Sipariş No. : - • • 

İlgi, Proje No. (Kod No.) : 

5 

K
ül

iln
le

r 
• 

it 
• ViL 
•rt-. 

Açı 

Analiz Tipleri 

Su '% 

Kül % 

Uçucu Mddc % 

Sabit Karbon % 

TOPLAM % 

Yanar Kükürt ';,', 

Külde Kükürt % . 

Toplanı Kükürt % 

Kok % 

Gaz % 

AnUralS /İD../1994... 

Numune- tçareti: 

Gemi Adi : T a h i r Kıran 
t o n a j ı : 24 .681 MT 
S Q t ı c ı Firma : F r e ı s h i r a a r t L td . 

, Orijinal Numunede 

3.96 
_ 1 5 . 1 0 i ! ; 

İ6Tİ2- '•"' 
64.82 

100.00 

0.60 

...75.92: 
20.08 

Havada 
Kuru Numunede 

2.19 
15 .38 
16.42 
66.01 

100.00 

0 .61 

. . . . .81,39 
16 .61 

Kuru Numunede 

-
İ 5 . 7 2 
16.79 
67.49 

100.00. 

0.62 

8.3*2: 
16.7< 

L 

3 

Susuz, Kiilsiız 
. Numunede 

-' 

1(10.00 

Kokunu,özelimi S i y a h ioc h a l i n d e • 

Aşağı Kalori, Kcal/Kı; 

Yukarı Kalori Kcal/Kı; 

;lama ve Diğer analizler : 

Kot: 
o l a rak ge] 

) F i r m a s ı tc 
' k u l l a n ı l a * 

6206 
6385 

Hunune l a b o 
. n i ç t i r . O r £ i : ı 
r a f ından ver 
•ak hesap lanc 

...1.6331 
6503 

ra t u v a r m a z a 
a l konürdeki 
i l e n % 3 .96 
ı j t ı r . 

6486 
. 6649 

ö^üt l i laüş ve 
d e l e r l e r Gc 
toplam nem d 

hazırlan.*:, 
zetrM 
e ğ e r i 

1 

Orijinal numunedeki değerler, numunenin laboratuvara geldiği durumdaki değerlerdir. 

form Ku. S-.V/2 " (Numuneler numune taklama yönetmeliğine {töre saklanır.) 
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3. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Turhal'ın hava kirliliği sorununa ilişkin soru

suve Çevre Bakam Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/5627) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarimla. 

Dr. Ahmet Feyzi înceöz 

Tokat 

1. Turhal İlçesinde hava kirliliğini önlemek amacıyla Bakanlığınızca bir işlem yapılamaz mı? 

2. Turhal İlçesi hava kirliliği dolayısıyla, bir mastır çalışma programı yapılamaz mı? 
3. Bakanlığınızca Tokat İl ve İlçelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 190. ÇKÖ. 0070002-146 20.1.1995 
Konu: Hava kirliliği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 27.12.1994 tarihli ve 5627-12296-45458 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız Ek'inde Bakanlığımıza gönderilen Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnce

öz'ün soru önergesinde, Tokat ili ve Turhal ilçesinde yaşanmakta olan hava kirliliğinin önlenmesi
ne ilişkin Bakanlığımızca yürütülmekte olan çalışmalar sorulmaktadır. 

Bilindiği gibi, ülkemizde ısınma, endüstri ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin 
önlenmesi ve kontroluna ilişkin esaslar, ilkeler ve standartlar 2.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Res
mî Gazete'de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) ile belirlenmiştir. 

Sözkonusu Yönetmeliğin (HKKY) 5 inci maddesi ile hava kalitesi ölçümlerinin yapılmasında 
yetkili kuruluş Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından illerimizde yapılan ölçümlerin so
nuçları, düzenli olarak aylık raporlar halinde Bakanlığımıza ulaştırılmakta ve bu veriler ülkemizde . 
hava kirliliğinin önlenmesine ilişkin politika, strateji ve önceliklerin belirlenmesine mesnet teşkil 
etmektedir. 

Tokat ilinde bir (1) istasyonda hava kalitesi ölçümleri yapılmaktadır. 1993-94 kış sezonunda 
Tokat ilinde kükürtdioksit (S02) ortalaması 161 mikrogram/m3, Partikül Madde (PM) ortalaması 
ise 134 mikrogram/m3 olmuştur. Bu değerler dikkate alınarak yapılan bir değerlendirmede, sözko
nusu dönemde Tokat, illerimizdeki S02 kirliliği bakımından 21., PM bakımından ise 10 uncu sıra
da yer almıştır. 

Ayrıca, yukarıda verilen değerler, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde öngörülen kış 
dönemi ortalama sınır değerlerinin altında kalmaktadır. 

Tokat Valiliğinden alınan hava kirliliğine ilişkin son değerler aşağıda verilmiştir. Görüleceği 
üzere, Tokat ilinde Kısa Vadeli Sınır Değerler son günlerde aşılmamış olup, Tokat Valiliği tarafın
dan Turhal ilçesinde sürekli ölçümlerin yapılmadığı Bakanlığımıza bildirilmiştir. 
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Ölçüm tarihi / S02 (mikrogram/m3) PM (mikrogram/m3) 

4.1.1995 270 131 , 
5.1.1995 - 240 161 
6.1.1995 240 161 
7.1.1995 320 246 
8.1.1995 203 122 

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatlan dışında, Bakanlığımıza ait üç (3) mobil hava kalitesi öl
çüm aracıyla bir program dahilinde illerimizde hava kalitesi ölçüm çalışmaları sürdürülmektedir. 

Günlük olarak izlenen bu değerler, sözkonusu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde belirtilen 
uyarı kademeleri seviyelerine ulaştığı durumlarda Valilikler, kente giren yakıtların (kömür, fuel-oil 
vb.) kontrol altında tutulması, gayrı sıhhi müesseselerin ve özellikle binalarda ateşçilerin ve yakma 
sistemlerinin valilik birimlerinin belediye ile müştereken ekipler oluşturarak denetlenmesi konu
sunda yetkili kılınmıştır. 

insan ve çevresini hava ortamındaki kirlenmelerden korumak, olumsuz etkileri gidermek ve 
etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için Valiliklerimizce 1994-95 ısınma döneminde alınacak 
tedbirlere rehber olmak üzere hava kirliliği kontrol tedbirleri (1994/10) sayılı Genelge ve 22 Ekim 
1992 tarih ve 21383 sayılı Resmî Gazetede Motorlu Taşıt Egzozlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin 
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (92/1) Bakanlığımızca yayımlanmıştır. 

Valiliklerimizin sözkonusu Gelege ve Tebliğ'e ilişkin uygulamaları Bakanlığımızca izlenmek
te ve gerekli durumlarda Valiliklerimiz yönlendirilmektedir. Bu kapsamda, Tokat Valiliği 8.6.1994 
tarih ve 21954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliği ile egzoz gazı ölçümü konusunda uygu
lanacak esasları belirlemiş ve ilde motorlu taşıt egzoz ölçümlerine başlanmıştır. Bu egzoz ölçüm
leriyle, egzoz emisyonu standartın üstünde çıkan araçların motor bakımları yaptırılarak hava kirli
liğine olan etkileri azaltılmaya çalışılmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 
4, - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Türk Savunma Sanayiine ilişkin sorusu ve 

Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/5675) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Ülkemizde özellikle son on yılda Savunma Sanayi alanında çok önemli yatırımları gerçekleş
tirdik. İç ve dış tehditlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu silah gücünün temi
ni için Savunma Sanayimizin yaşatılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu Nedenle Sorularım: 
1. Bugün ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada yaşayan olaylar Türk Silahlı Kuvvetlerimi

zin caydırıcı silah gücüne sahip olmasını zorunlu kıldığı gerçeği karşısında; 
Ekonomimizin içinde bulunduğu duruma rağmen, Savunma Sanayimizden bu şartlar altında 

kesinti yapılmasını doğru buluyor musunuz? 
2. Buna göre, savunma projelerinin yavaşlatılması ve ödemelerin zamana yayılıp, savunma 

kuruluşlarının küçültülmesi gibi çok tehlikeli bir plan yapılmakta mıdır? 
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Yapılmıyorsa, kaynakları Türk Lirası, mükellefiyetleri ise döviz bazında olan Savunma Sana

yii Müsteşarlığının işlevini yerine getirebilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? Veya alınacaktır? 
3. 3233 Sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Kuruluş Yasasının 10 uncu maddesinde öngö

rülmüş bulunan programlı finansman görevleri aksadığı, Savunma Sanayinde, ödemelerdeki gecik
melerden etkilenen projeler var mıdır? Varsa bu konuda 1994 yılında neler yapılmıştır ve 1995 yı
lı için ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

4. 1995 yılında bütçe kesintilerinden etkilenen projeler olacak mıdır? Olacaksa bunlar hangi 
projelerdir: 

T. C. •• 
Millî Savunma Bakanlığı 

Sayı: 1995/10-AÖ 23.1.1995 
Konu :Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi :TBMM Bşk.lığının 2 Ocak 1995 tarihli ve KAN. KAN. MD. A.01.0.GNS. 0.10.00.02-

7/5675-12414/45771 sayılı yazısı. 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

na verilen ve İlgi ile cevaplandırılması istenilen "Türk Savunma Sanayii'ne İlişkin" Yazılı Soru 
Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu Tarafından Verilen "Türk Savunma Sanayii'ne İliş
kin" Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1.Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve malî şartlar, her alanda olduğu gibi savunma sa
nayii alanında da bazı tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Ancak alınan bu tedbirlerin Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin caydırıcı silah gücüne olumsuz etkide bulunmamasına büyük önem atfedilmiş 
ve savunma sanayii alt yapısının teşkiline yönelik projeler önceliğini büyük ölçüde muhafaza et
miştir. 

2. Savunma projelerinin ekonomik gerekçelerle yavaşlatılmaması veya ödemelerin zamana 
yayılıp savunma kuruluşlarının küçültülmesi mecburiyeti ile karşı karşıya kalınmaması için azamî 
gayret sarfedilmektedir. Bu cümleden olarak, savunma sanayiimizde ekonomik şartlar gereğince 
alman tedbirler, önceliklerin belirlenmesi ve bu önceliklere göre uygulama planlarının yapılması 
ile sınırlı kalmıştır. 

Diğer taraftan; 1994 yılının ilk yarısında ekenomide görülen olumsuz gelişmelerin, ödeme 
planlarını büyük ölçüde döviz bazında yapan Savunma Sanayii Müsteşarlığının faaliyetlerini etki
lediği bilinen bir husustur. Ancak, bu etkilemeyi dengeleyebilmek amacıyla Savunma Sanayii Des
tekleme Fonu'na ilave gelir yaratacak ve mevcut Fon gelirlerinin artmasını sağlayacak tedbirler 
üzerinde önemle durulmaktadır. Konuya ilişkin yasal düzenleme çalışmaları sürdürülmekte olup, 
en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenilmektedir. 

3. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan projeler çerçevesinde Fon kaynakları
nın akışında ortaya çıkabilen bazı aksaklıklara paralel olarak, ödemelerde gecikmeler olabilmekte 
ise de, bu gecikmelerin projeler üzerindeki olumsuz etkilerinin asgarî düzeyde tutulmasına çalışıl
maktadır. 1995 yılının, alınmakta olan tedbirler neticesinde, Fon gelirlerinin artış göstereceği ve 
mevcut açığın önemli ölçüde azaltılacağı bir yıl olacağı ümit edilmektedir. 
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4. SaVunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan Projeler çerçevesinde Türk Silahlı 

Kuvvetleri önceliklerinin belirlenmesi çalışmaları 1994 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Fon gelirle
rindeki yetersizlik dikkate alınarak, Tanker Uçağı ve F-4 modernizasyonu projeleri Millî Savunma 
Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığına aktarılmış, 35 mm. Uçaksavar Topu Atış Kontrol Sis
temi, Mayın Avlama Gemisi ve F-5 modernizasyonu projelerinin 1994 yılında alınan bir karar ile 
ilave finansman imkânı yaratıldığı takdirde yeniden ele alınması kararlaştırılmış, önceliğini kaybe
den Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ve patriot projeleri ise iptal edilmiştir. Dolayısıyla, 1995 
yılında bütçe kesintilerinden etkilenen başkaca bir projenin olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

5. - Hatay Milletvekili Fuat Çay 'm, yakıldığı ve boşaltıldığı iddia edilen köylere ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5701) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
FuatÇay 

Hatay 
1985 yılından bugüne kadar terörle mücadele amacıyla yapılan uygulamalar sonucunda yıllar 

itibariyle kaç köy boşaltılmıştır? Kaç köy yanmıştır? 
Yanma ve boşaltma sonucu kaç vatandaş göç etmiş ve bu insanlar nerelere yerleştirilmiştir? 
Toprağını terk etmek zorunda kalan vatandaşa devlet tarafından maddî ve manevî tazminat 

ödenmiş midir? 
Bundan sonraki göçlerin önlenmesiyle ilgili olarak bir çalışma var mıdır? Varsa nedir? 
Evi boşaltılanlara yeni mesken vermeyi düşünüyor musunuz? 
Köylere ve mezralara dönmesi tehlikeli olan oradaki insanların mallarının bedelini ödemeyi 

düşünüyor musunuz? 
• • • ' ' - T . C . •' ' 

İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 

HRK : 7504-5-95/ASYŞ.Ş.ŞİK. (53) 23.1.1995 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :TBMM Başkanlığı KAN. KAR. MD.'nün 2 Ocak 1995 Gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/5701-12442/43800 sayılı yazısı. 
1. Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, 1985 yılından bugüne kadar terörle mücadele amacıyla ya

pılan uygulamalarla ilgili olarak verdiği soru önergesi incelenmiştir. 
2. Olağanüstü hal bölgesinde, yasadışı bölücü terör örgütünün baskısı sonucu boşalan ve terö

ristlerce yakılan köylerle ilgili bilgiler Ek-A'da, vatandaşlarımıza iskân için yapılan konut yardım
ları ile ilgili bilgiler Ek-B'de sunulduğunu bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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OLAĞANÜSTÜ HAL DÖLGESİKDE VE KÜCAVİR İLLERDE 

YASADIŞI BÖIÜCİÎ TERÖR ÖRGÜTÜNCE {YARILAH-YIKILAR) KÖY VE KEZ 

İLLER 

ADIYAMAN 

BATMAM 

-
BİKGÖL 

îBİTLİS 

İDİYARBAKin 

|ELAZIĞ 

HAKKARİ 

MARDİN 

KUŞ 

SİİRT 

IşiRNAK 

1TUNCELİ 

JVAK 

İT 0 P L A n 

TAHAKEH 
YAKILAH-YIKILArr 

KÖY 

— - . 
— 

2 1 

2 1 

15 

1 

— • 

24 

— 

. 21 

9 

3 

- — 

1 1 5 

KEZRA 

— 

— " 

54 

17 

2 3 

2 

'— 

20 

1 

15 

6 

2 

— 

1 4 0 

KISMEN 
YAKILAtf-YIKILAN 

KOY 

— 

— 

— 

2 

12 

'— 

. ' • — 

— 

— 

— 

11 

" — 

2 5 

MEZRA 

— 

— 

1 

— • ' 

2 

. _ ' 

—' 
— 

—-
— 

— 

2 

5 

YAKILAH-YIKILAN 
KÖY VE MEZRALARDAN 

GOÇ EDEN 

HANE 

. , — ' 
' . 

1 . 6 3 2 

2 

2 . 4 6 6 

61 

• _ . 

1 . 2 5 7 

t 

1 . 0 0 1 

105 

4 6 6 

- • - - • • 

7 . 0 8 4 

NÜFUS 

• — • . 

8 . 1 8 3 

64 

1 0 . 7 5 8 

5 4 3 

— 

7 . 6 1 8 

2 8 

6.SOS 

1 . 7 0 0 

1 . 9 2 6 

1 
NEDE 

TER. 

-

-

1 6 2 5 

2 

2465 

6 1 

-

1256 

4 

990 

Î 9 5 

4 6 6 

-

3 7 . 7 5 2 'A364 

EK 

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

ROT : D i ğ e r h a n e s i n e i ş l e n e n l e r , (Köyün b o ş a l m a s ı n d a n d o l a y ı b a k ı m s ı z l ı k t a n y ı k ı l 



VATANDAŞLARA YAPILAN KONUT YAPIM YARDIH ÇİZELGESİ 

i ti 

BİTLİS 

Bİ2ÎGOL 

UtYl lOAKIR 

HİKTİRİ , 

: 1 

İ L Ç E S İ - K Ö Y Ü 

MEtKEZ 

HİSAH 

HİZAK 

KSIKSZ 

CH3JÇ-HEEÜCEZ 

GSNÇ-MERKEZ 

SQLHAH-KEEtKE2 

îiĞr-îffiaKsz 

nııp 

KEMEZ-KIRIKDA.Ğ 

ÇUEDSCÂ-ÇICLI 

KONUT 
SAYISI 

20 

2 ? 

33 
50 

56 

LOO 

52 

10 

200 

24 
60 

1 

VERİLEN. ÖDENEK 

MİKTARI 

600 .000 .000 . -
400 .000 .000 . -
87O.0O0.0OO.-
560 .000 .000 . -

1 .650 .000 .000 . -
1 .000 .000 .000 . -
1 .250.000.000. -
1*000.000.000.-

500 .000 .000 . -
î . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
1.000.000.000.— 

750.COQ.OOQ.-
560 .000 .000 . -

2 .000 .000 .000 . -
1 .500 .000 .000 . -
1 .500 .000 .000 . -
1 .000.000.000. -
1 .500 .000 .000 . -

520 .000 .000 . -
520 .000 .000 . -
200 .000 .000 . -

4 .000 .000 .000 . -

750 .000 .000 . -
3 .000 .000.000. -
3 .000.000.000. -
4.000.000.000*-: 

500 .000.000. -
1 .200.000.000.-

900 .000 .000 . -

TARİ Mİ 

25.08.1994 
10.10.1994 
25.08.1994 
10.10.1994 
23.09.1994 
O8.O8.i994 
06.09.1994 
17.11.1994 
09.12.1994 
03.06.1994 
07.07.1994 
05.09.1994 
09.11.1994 
08.08.1994 
11.11.1994 
09.12.1994 
08T08.1994 
05.09.1994 
09.11.1994 
17.11.1994 
31.10.1994 
05.10.1994 

ıi'db.'̂ f' 
07.09.1994 
17.10.1994 

.11.1999 
21.09.1994 
16.05.1994 

Terör n 

Terör n 

Karlite 
Terör n 

îîeyikâe 

Terör n 

Terör n 

î l ç e Mer 
î l*de y 

Terör n 

Oğp.1 v 
Afefcsya 

http://750.COQ.OOQ.-
http://O8.O8.i994


İLİ 

ZİSZÂSİ 

OTŞ 

K İ E D İ H 

ŞIRIîAJC 

İLÇESİ -KÖYÜ 

Herkes-T.Çanafcl 
• Herkes-gır ıkâa ğ 

-

• ' - • 

MERKEZ 

'MERKEZ • ' . 

HEBKE2 

IÎERXEZ 

HERKEZ . 

• HERKEZ" •• 

KSHKEZ-AKÇAÎ 

KONUT 
SAYISI 

. 23 
39 

-

53 

39 

27 

21 

7 

7 

5 5 

• 

VERİLEN ÖDENEK * 

MİKTARI j TARİHİ 

1.150.000.000. -
1 .560 .000 .000 . -

-

1.000.000.000. -
590 .000 .000 . -

1 .000 .000 .000 . -
170.000^000.-

8 lO.000.000. -

630 .000 .000 . -

210 .000 .000 . -

210 .000 .000 . -

1 .000 .000 .000 . -
1 .000 .000 .000 . -
- 850 .000 .000 . -
1-500.000.000.-

06.10.1994 
17.11.1994 

: " .-

-
07.07.1994 
06.09.1994 

09.08.1994 
17.10.1994 

23.08.1994 

24.08.1994 

24.08.1994 

24.08.1994 

03.05.1994 
05.07.1994 m-.ım 

'[ • - • 

A 

Kahtalif Kö 
Çtüoırca-îîar 

Guneyçan ve 

Gîmeyçan Kö 

Cevis&üsü K 

Cuçlükonafc 
Guneyçaa kö 

Cevizdüaü K 

Keaerli Köy 

Güneyli KÖy 
Köylerinden 

http://8lO.000.000.-


İLİ 

ŞIRHİK 

• 

• 

İ L Ç E S İ - K Ö Y Ü 

M5RKTZ-TOHÇA.TI 
nERKEZ-JOIHÇATI 
KF3?KE7.-XUttCATI 
KSaKEZ-MJHÇATI 

KEHKE2-KIJHÇATI 

KEHKEZ-KIZILStf 

BESTOŞŞEBAP-
TAŞARASı 

B3ÎTÜŞŞSBAP-
TAŞARASI 

BSITÜŞŞEBAP-
BAŞABİH 

BStTÜŞŞESAP-
1WAHK 

CİZRE-0ÜZ07A 

SİI^Üİ-iîEBKEZ 
DORÜKIU-fertKÖr 
CSTtAH KİZRASI 

KONUT 
SAYİSİ 

1 
1 
3 

256 

48 

18 

4 

102 

32 

5 

117 

137 

VERİLEN ÖDENEK 

MİKTARI 

15.OOO.OOO.-
30.000.000.-
90 .000 .000 . - ' 

2 .000 .000 .000 . -
2 .000.000.000. -
3 .680.000.000.-

3.080. '000.000.-
1.000.000.000.-

440.000.000.-

540 .000 .000 . -

60 .000 .000 . -
120.000.000. -

3 .060.000.000.-
i . 530 .000 .000 . -

960.000.000.-
320.000.000.-

150.000.000.-

2 .000 .000 .000 . -

2I000.000.000. -
2.110.000.0CO.-

T ARİ m 

30.05.1994 
04.11.1954 
n . l O . î n a A 
05.07.1994 
08.08.1994 
06.03.1994 

04.11.1994 
08.08.1994 
06.09.1994 

21.09.1994 

21.10.1994 
23.08.1994 

28.07.1994 
06.09.1994 

24.08.1994 
17.11.1934 

25.08.1994 

23.08.1994 

09.08.1994 
04.11.1994 

A 

Alkerser Köyü 
Terör nedeniy 

GuneyçaatKoça 
göç e d e n l e r . 

Kumçatı 'da y 
Güneyçant-Çif 

Terör nedeniy 

Kutluca Köyün 

Oymkaya Köyü 

Koyunoba Köyü 

Tuşluca Köyün 

Kahlebana Hez 
Ulaş Köyü,Kur 

Düzalari JSyü, 
Köyü Z ı r ı ç t a n 

http://2I000.000.000.-
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Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına 

Dair Yetki Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Mustafa Küpeli 
Âli Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 

Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Orhan Kilercioğlu 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
173 
172 

— 
1 

— 
255 
22 

(Kabul Edenler) 

Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 

Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 

Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 

Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 

Kanunlaşmıştır. 

Abbas İnceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

Ahmet Şeref Erdem 

Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 

Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

İbrahim Gürdal 

Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 

Rahmi Özer 

ÇANKIRI 
. Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 

M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Salih Sümer 

-401 



T.B.M.M. 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

. Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İSPARTA 

Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 

Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Namı Çağan -
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 

B : 7 2 2 5 . 1 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 

Hasan Hüsamettin Özkan 

İsmail Sancak 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 

Ersin Faralyalı 

Mehmet Köstepen 

Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. SabriGüner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 

Mustafa Dağcı 

Salih Kapusuz 

Seyfı Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 

1995 0 : 2 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
AlaettinKurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 

Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Osman Nuri Özbek 

Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 

MALATYA 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 

ÜmitCanuyar 

Tevfik Diker 
Akın Gönen " ' • - ' • 

Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 

Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 

- 4 0 2 -



T.B.M.M. 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 

İlyasAktaş 

Cemal Alişan 
Nafiz Kurt 

İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 
Azimet KöylÜoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 

ADANA 
UğurAksöz 
M. Halit Dağh 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 

B : 7 2 2 5 . 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başpl 

Muhtar Mahramlı 

Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 

Mehmet Ali Yılmaz 

(Çekinser) 
İSTANBUL 
Emin Kul 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Hamdi Eriş 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlü , 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal (B.). 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 

- 4 0 3 -

.1995 0 : 2 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Tevfık Türesin 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 



T.B.M.M. 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Mustafa Doğan 
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GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar --
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar (B.) 
Ali Su 
M. Jstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Elaettin Elmas 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
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Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaettin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
AykutEdibali 
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T.B.M.M. 
Abdullah Gül 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Nevşat Özer 

ADANA: 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 
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Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
ibrahim Ansoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
irfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 

(Açık Üyelikler) 

1 DİYARBAKIR 4 
2 İSPARTA 1 
1 İSTANBUL 2 
1 MARDİN 3 
1 

İ9S 0:2 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrczak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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SÖZLÜ SORULAR 

*1. — İstanbul Mlilletvekili HaLit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

*2.— İstanbul Milletvekili Halit .Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekiillermin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

* 3 . — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'run Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/365) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn bazı gazetelerde yer alan «Ada
nanda Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/368) 

*11. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleıre ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

. gesi (6/377) 

13', — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

14. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*15. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dagcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

*16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*17.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

*18. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ün, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

19; — Kayseri Milletvekili Saliih Kapusuz'ün, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT sine alındığı iddia edilen işçilere 'ilişkin Ulaşti'rma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) , 

*20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

21. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

22. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

23. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkm Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

— 3 — 
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/*25. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptali edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü som 
önergesi (6/507) 

26a — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

27.— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

29. — İstanbul Milletvekili Halat Dumankaya'nm, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilKdn 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/521) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

33. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

34.— Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

35j — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

36. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğ'ine ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/540) 

*37. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

•• — 4 — 
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*38, — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

*40.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişlkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/7115) (1) 

*4i. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

42. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın,' 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

43. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çclebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

, *44. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
vo kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

45. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

47. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

51. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

— 5 — 
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52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yaıkın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
iilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*53, — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerline gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

56 İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*57, — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

*58. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

61. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

62. — İstanbul MüUetvekiIi Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine iDişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*64. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin . Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*65. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesr(6/783) (1) 

66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*67. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şalıin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) . 

68. —-. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

70. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*71. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemline ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

*72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilam yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

75. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm 
mubayaasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

76. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

77. —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

78. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

79. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*80. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

81. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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*82. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki ti İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
ran olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

83. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nün, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

*84. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara* 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

85. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

86. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlı ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komîisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/634) 

91. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

92. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

93. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/639) 
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95. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*96. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

100. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*101. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

102. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

103. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*104. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

106. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

107. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

108. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

*109. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

110. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge. 
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 
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111. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

112. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/663) 

113. __ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

114.-— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez ilçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü-
. nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

119. __ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

121. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

122. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

123. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

124. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

125. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 
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126. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/675) 

127. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

128. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

130. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

131. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*132. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

133. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

134. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

135. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

140. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 
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143d — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) \ 

144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

145. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

146. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

147.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*148. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

149. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

150H— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınma Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

*153. _ istanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

154. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

155. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

157. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844). (1) 
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159. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öüergesi (6/738) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tanm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

165d — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 

166. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

167.1 — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

168. — îstan'bul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

169. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

170., — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

171. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, bir Devlet Bakanına.ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

173. •.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 
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175. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

176. — Kaıhramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

178., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

180. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

181. — Kahramanmaraş Milletvekili, Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

182. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

183. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sümerbarik'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

184., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/767) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına (ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

187. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet. Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

188. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve V.İP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

189. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

190. —- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

— 14 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

191. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

192..— İstanbul Milletvekili Halil Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

193. — İstanbul Mtilletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

195. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

196. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

197. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

198. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

199. -r- Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

200. —• Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) ' / 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

202. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

203. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

204. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı. köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 
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206. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

207. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

208. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santralli ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

209. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alüminyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) " 

211. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

212. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlafcbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) , 

213. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

214. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/8İ1) 

215. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili oJarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

216. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

217. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

218. -—Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

219. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

22D. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 
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221. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

222. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

2'23. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

224. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

225. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

226. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

227. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin.Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

228. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1). 

229. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

230. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

231. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

232. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

233. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 
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234. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

235. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

236. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

237.— İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Gaziantep İlindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

238. —r Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

239. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1075) (1) 

240. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü.soru önergesi 
(6/828) 

241. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

242. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

243. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

244. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

245. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924)• (Jl) 

246. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 
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247^ — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) / 

248. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

249. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

250. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

251. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

252; — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

253. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

254. — Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

255. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ye Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1). 

256. —Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

257. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

258. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

259. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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260. —Kahramanmaraş Milletvekili HasanDikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

261. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

262. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

263. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

264. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerim
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

265. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru 
önergesii (6/854) 

266. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp, gö'bürülme-
diğıne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

267. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

268. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

269. — İzmir Milletvekili Timur Demirin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

. 270j — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

271. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personelline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi (6/856) 
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273. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

274. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

275j — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

276. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

277. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) 

278. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

279. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

280. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

281. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

282. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vaikıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

283. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü som önergesi (6/864) 

284. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/865) 

285. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

286. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/867) 

287. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/868) 
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' 288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü< 
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

289. — İstanbul Milletvek'ili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

290. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

29.1i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

292. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) ' ' '. . 

293. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

294. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

295. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

296. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

297. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) -— 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

299. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan ıhabcrde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) 0 ) 

300. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

30L — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

302. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait.araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 
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303. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

304. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

305. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik •• Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

306. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

307a — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

308. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

309. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

310. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

311. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

312. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen, kredilere ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

314. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 'bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

315. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

316. — Istan'bul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

317. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

318. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'uns Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 
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319. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1077) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

321. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1) 

323. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

324. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku-, 
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (1) 

325. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

326. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

327. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahiri'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

328. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

329. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

330. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmcce Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

331. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

332. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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333. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

334. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

335. — Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

336. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önerge
si (6/1015) (1) 

337. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in* MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

338. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) • 

339., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

340. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

341. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

342. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

343. —> istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soaı önergesi (6/1018) (1) 

344. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

345. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

346. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

347. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/957) 
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348. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Iralk bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

349. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

350. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esen-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

351. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Ka-
raçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

352. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) ' 

353. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

355. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

356. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

357. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim 
Olkulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 

359. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

360. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
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361. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

362. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

363. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

364. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

365. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

366. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (1) ' 

367. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ 11 Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 

368. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

369. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

370. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî 
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni. vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

372. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

373. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl Başkanının İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

374. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

375. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın^ Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
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376. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

377. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

378. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

379. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

380. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

' 381. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

382., — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/983) 

383. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

384. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri 
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 

385. "— iBilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

386. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) 

387. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

388„ — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

389, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

390. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1) 
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391. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

392. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

393H — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

394. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

395. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi (6/1179) (1) 

396. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alinan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

397. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 

398. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

399. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

400. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

401 < — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

402. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

403. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İş arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

404. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 
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405. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

406. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

407.̂  — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın» Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

408v — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1190) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

410. — Kayseri Milletvekili Salib Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 

411. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Riva - Şile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) '(1) 

412. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî İdareler seçimlerinden 
önce bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

413. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

414.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

415. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

416. —. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

417< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 
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418. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

419.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

420. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

421. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

422. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

423. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

424. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

425. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

426. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

427. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

428. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

429. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1038) 

431. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, -Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin-Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 
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435. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

437. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Banik ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (3) 

438. —. Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

439. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1) 

440. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) 0 ) ' 

441. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

442. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

443. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşar Vekiline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

444. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

445. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 

446. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1264) (1) 

447. — İzmir Milletvekili Cengiz Bıılut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

448. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.İ.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

449. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 

450. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

451. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1) 
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452. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Turban Genel Müdürünün usul
süz atamalar yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1267) (1) 

453. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1268) (1) 

454. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Turban Genel Müdürlüğüne dı
şarıdan emekli sözleşmeli personel alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1269) (1) 

455. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

456. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

457. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

458. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

459. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Refah Partisinin Bosna için topla
dığı yardım parasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) (1) 

460. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1) 

461. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1) 

462. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1) 

463. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1276) (1) ' 

464. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, hayalî ihracata karışmış şirketlerin 
mahkemeye veriliş tarihleri ile sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1277) (1) 

465. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

466. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

467. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
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468. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cem'i'l Tıınç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden 
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1279) (1) 

469. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

470. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

471. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

472. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1) 

473. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

474.— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

475. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt 
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1) 

476. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedenliyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

477. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

478. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

479. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

480. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

481. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

482. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, hayalî ihracat iddiasıyla savcılıklara 
intikal ettirilen dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1290) (1) 
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483. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1) 

484. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

485. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1) 

486. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

487. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/1295) (1) 

488. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

489. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1) 

490. —• Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, faaliyetlerine son verilen bazı bankala
rın mevduat sahiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1298) (1) 

491. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Bağ-Kur'un içinde bulunduğu malî 
sıkıntıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1299) (1) 

492. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 

493. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

494. —- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

495. — Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1) 

496. — • Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

497. -— Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

498. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, enerji politikalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1305) (1) 

499. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

500. — Kayseri Milletvekili jŞaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir sahsa ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 
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501. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/1307) (1) 

502. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Bağ - Kur üyelerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1308) (1) 

503. — İstanbul Milletvekili Selçuk . Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

504. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1) 

-505. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1310) (1) 

506. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan siözlü soru önergesi (6/1311) (1) 

507. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-ÇeEk'in, bir firmadan 
olan alacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1312) (1) 

508. — Bilecik Milletvekili Mehmet: Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in bir firmaya 
zamanında teslim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1313) (1) 

509. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1314) (1) 

510. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

511. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

512.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te iş akdi fes
hedilenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1317) (1) 

513. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1) 

514. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdürlüğünün neden taşınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1319) (1) 

515. -— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Torpilli 'Genel Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1320) (1) 

516. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1) 

517. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

518. — Bilecik .Milletvekili..Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1323) (1) 
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519. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in, şirketlerle 
yaptığı satış sözleşmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1324) (1) 

520. — Bilecik Mülletvekili Mehmet Seven'in, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait otolara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1325) (1) 

521. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimenkullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

522. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Şeker Fabrikalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) (1) 

523. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1328) (1) 

524. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

525. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) 

526. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

527. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkinvest firmasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1332) (1) 

528. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

529. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Er öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/1333) (1) 

530. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

531. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik A.Ş.'nde per
sonel maaşlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1335) (1) 

532. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/1336) (1) 

533. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Celal Bayar Üniversitesi Rektörünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) (1) 

534. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) 

535. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Açık Öğretim Fakültesi mezunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1339) (1) 

536. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Hrdemir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 
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537. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından siözlü soru önergesi (6/1071) 

538. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

539. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

540.— Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

541. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

542. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

543. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

544. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

545. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

546. — İstanbul Milletvdkili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.İ.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

547. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Başbakan'ın ABD Başkanı Clinton ile 
yaptığı görüşmenin zapta geçirilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1344) (1) 

548. —İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

549. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1096) 

550. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

551. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/1098) 

552. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

553. — Ankara M'illletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 
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554. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

555. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba-
bakandan sözlü soru önergesi (6/1346) (1) 

556. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sermaye piyasasındaki aracı kuru
luşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1347) (1) 

557. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1348) (1) 

558. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

559. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar ve Çalköy'de 
kutlanan Zafer Bayramı törenlerinin Kütahya Valiliğince organize edilmesi konusunda 
bir çalışma .yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) (1) 

560. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 

561. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'm yazılı matbuatlarının 
yaptırıldığı yerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1353) (1) 

562. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

563. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürünün 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna gönderdiği bir yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1355) (1) 

564. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

565. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

566. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

567. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

568. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Marina Mü
dürünü teftişle görevlendirilen müfettişe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1360) (1) 

569. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğü tara
fından ihaleye sunulan Kuşadası Akaryakıt İkmal istasyonuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1361) (1) 
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570. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

571. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 

572. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 

573. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sağlık Meslek Liseleri giriş sınavları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1365) (1) 

574. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, özelleştirme programına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/1366) (1) 

575. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in,: göreve 'başladığı günden itibaren de
ğiştirilen ve görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1367) (1) 

576. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) ' 

577. — 'Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 'bir müşavirine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1368) (1) 

578. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

579. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Basın - Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinde görevli personele ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi' (6/1369) (1) 

580.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

581. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

582. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

583. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) ı(l) 

584. — 'Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik bölgesinde banka hesapları
na el konduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1373) (1) 

585. — (Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük 'bir gazetede yayınlanan 
«İskenderun'da soygun» başlıklı hahere iliş'kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

586. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günilük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105). 
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587. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

588. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üye
lerinin geçecekleri yol güzergâhlarının trafiğe kapatılması uygulamasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1375) (1) 

589. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

590. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, altyapı yatırımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1377) (1) 

591. — Bilecik MÜlletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1378) (1) 

592< — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1379) (1) 

593. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilirle imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1380) (1) 

594. —• Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

595. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396) d ) 

596ı — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, oğlunun öğretmenini danışman ola
rak atadığı iddiasına ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1397) (1) 

597. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

598. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş - Ayvalı 
ve Klavuzlu barajlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1398) (1) 

599. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

600. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

601. — İstanbul 'Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki iddialara İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

602. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

603. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1) 
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604. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

605. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

606. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

607. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

608. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü tsoru önergesi (6/1115) 

609. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Deevlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

610. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

611. — İstanbul Milletvekili Halit Dumamkaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

612. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

613. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen 'kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

614. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişlcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

615. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki 'bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

616. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, basında «Kraliçenin büyük 
oyunu» 'başlığı ile yeralan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (1) 

617. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

618. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya (kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

619.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

620. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevendin, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 
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621. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

622. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.KJB.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 

623. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

624. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

625. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

626. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

627. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

628. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

629. —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

630. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in^ ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

631. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

632. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

633. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

634. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, bazı hastanelerde kullanılmış 
materyallerin yeniden kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1410) (1) . 

635. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı, iha
lelere ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

636. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 

— 43 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

637. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, TRT'de yayınlanan «Din ve 
Ahlak» programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1413) (1) 

638. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Beyşehir Gölü'nün korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (1) 

639. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nm, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

640. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 

641. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

.642. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

643. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Tanıtma Fonu'nun faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1417) (1) 

644. •— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1418) (1) 

645. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

646. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141) 

647. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

648. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sîoru önergesi (6/1144) 

649. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1) 

650. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncel ileli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) (1) 

651', — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayserfde 27 Mart Mahallî Seçim
lerinde görev alan sandtk görevlilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1421) (1) 
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652. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

653. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

654. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

655^ — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) 

656, — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) . 

657., — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/115.0) 

658. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

659. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

660. — Trabzon Milletvekili Kemaleltin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1) 

661. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

662. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

663. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli İl Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1426)0) " • ' . . • 

664̂  — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 

665. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Almanya'da çalışan işçilerimizin tasarruf
larının Türkiye'de değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1428)0) 

666. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

667. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı kamu bankalarının verdikleri 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1430) (1) 
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668. —Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DC-9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

669. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206) 

670. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, T.S.E. Genel Sekreteri hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) (1) 

671'. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

672. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendirler'in, Turban Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

673. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

674. •— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

675. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

676., — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

677. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

678. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) 

679. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

680. —• Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

681. — Adana Milletvekili ttbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

682. — Bilecik Milletvekili Me'hmet Seven'in, yurt dışından getirilen yatların ül
keye giriş - çıkış sürelerine bir sınırlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1439) (1) . 

683. — Giresun Milletvekili Yavuz .Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

684. —. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

685. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1) 

686. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 
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687. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

688. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

689. — tzm'ir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) • 

690. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219) 

691. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

692. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

693. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

694. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

695. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

696. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

697. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

698. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

699. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

700. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

701. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

702. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 

703. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

704. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) 
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705. — Czı'nir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine,ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) . ' ' ' " . ' • 

706. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

707. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

708. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

709. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

710. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/^^ 

711. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

712. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/1241) 

713. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

714. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) 

715. —'Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Sabancı'ya ayrıcalık» başlıklı bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1245) 

716. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

717. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi1» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) 

718. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

719. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
sorti önergesi (6/1249) 

720. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1250) 

721. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve. İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 
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722. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

723. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) . 

724. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamak» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

725. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

726. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

727. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

728. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, askerliklerini Doğu Anadolu Bölgesinde 
yapanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1258) 

729. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) 

730.-— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile'bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

731. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

732. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 

733. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 

734. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi' (6/1381) 

735. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergli borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

736. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/1383) 

737. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1384) 
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738. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385) , 

739. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

740. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

741. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

742. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın,. asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

743. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

744. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) 

745. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

746. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

747. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

748. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) 

749. —- İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesJ! (6/1441) 

750. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nıun, İstanbul'un su sorununa ve Istı-
ranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) . 

751. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443). 

,752. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, ıgeçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 
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1. — 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) 

2İ — 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) 

3. -'-— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

4. — 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, tmar, 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) 

5. — 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) 

6. — 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 7. — 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
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 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Medldelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — 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 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski 'Bakanları Işın Çele'bi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konuikman, Mdımet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişüeri Eski Bakanı 
Lûtfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eskii 'Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 10.1.1994) 

14. — 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 15.— 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) 

16. — 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) 
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17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 49i 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 18. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (Ŝ  Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) . 

19. — 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 Plakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — 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 21. — 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) 

22* — 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) 

23a — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2,1992) 

24. — 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) 

25. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı': 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

26. — 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 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Tasarisı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — 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) 

29. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.199.4 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) 

30. — 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 31. — 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 32. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı :562) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 33. — 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 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 36. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 37. — • Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X -38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi: 14.6.1994) 

X 40. — Türikiye 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 41. — 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 42. — Türikiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı: 681) (Dağıtma tarihi:. 15.7.1994) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. Sa
yısı : 695) (Dağıtma tarihi: 8.9.1994) 
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452 — 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 46. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesfine Dalir Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora 01/631, 2/728) '(S. Sayısı : 406) • (Dağıtma tarihi : 
3U2.1993) 

47. — 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) 

48. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtıma tarihi : 
24.3.1994) 

49. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülıga 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 : 24,3.1994) 

50.j — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turnan Tayan ve SosyaJldemokrat 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 Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

52. — 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 Elkatauş ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin "2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
lifif ve Adalet Komisyonu Rapora (2/180, 2/184) (S, Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 
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53. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

54. __ Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 

55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.11993) 

56. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfilk Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan "ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) {Si Sayısı : 321) {Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

57. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan vo Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

58. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazlife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

59. — 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) (Dağılma tarihi : 12.2.1993) 

60. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan vo Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 61. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 
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62. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Veırilmesine Dair Kanunun Bir Maddesiinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi :; 26.1.1993) 

X 63. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/îl 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) 

65. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

66. —Türküye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992): 

67. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

68. — 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 Iliş'kin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S;l Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

69. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

70. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
İH 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) 

71. — Manisa Milletvekilli Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 indi ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma taırM : 27.4.1992) 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde-
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sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73j — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan m, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

74. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

75s — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teıklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

76. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S< Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
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 : 21.9.1992) 

78. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — 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) 

80. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

8.1« — 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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82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da'ir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyosi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu R.aporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş̂ -
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — 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) 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. —'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 Tezlceresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

91. — 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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92. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

93. — Elazığ Miletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

94., — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

95. — 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) 

96. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlıı ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 ııci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes'ine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

97. — 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) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

99. — 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) 

100. — 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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101. — 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) 

102. — 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) 

103. — 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) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S, Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — 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) 

106. — 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) 

107. —Hatay Milletvekili Mehmet Dönendin, 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) 

108<— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi•': 16.2.1993) 

109. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden. Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

110. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

111. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı tmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

112. — 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 Haklcmda Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

113. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

114. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun" Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

115. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek. 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

116. — 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) 

117. — 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) 

118., — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

119. — 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) 

120. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

121. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 
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122. — 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) 

123. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 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) 

124. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

125. — 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) 

126. — 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) 

127. — 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) 

128. — 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) 

129.— 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) 

130. — 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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131. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

132. — Manisa Milletvekili Tevfik 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) 

133. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ye 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) 

134. — 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 135. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

136. — 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 Balcıtar'ın, 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) 

137. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

138. — 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 139. — 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) 

140. — 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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141. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Mitili Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

142.— Bursa' Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.197İ Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin DeğiştirMmes'i Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

143. — Şırnak 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) 

144. —'• 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) 

145. — 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) 

146. — 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) 

147. — 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) 

148. — 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 Korunması Hakkında Kanunda .Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

149. — 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) 

150. — îcra 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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151. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — 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) 

153. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

154. —- 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) 

155. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Afyon-Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

157. — 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) 

158. — 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) 

159. — 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) 

160. — 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) 

161. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
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Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğaldan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

162. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili 'Leyla Zana'nın 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) 

163. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

164.— 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) 

165. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

166. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

167. — 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 168. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmtiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

169. — 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) 

170. — 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) 

171. — 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 172. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 

Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
ilgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

173.— Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

174. — 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) 

175. — 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) 

176. — 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) 

177. — 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) 

178. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunumın 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

179. — 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 180. — 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
rilmesi 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 181.— 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) ' : 

182. •— 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) 

183. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sânayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

184. — tş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

185. — 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) 

186. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

187. —Seferberlik ve Savaş Haline llişkün 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) 

188. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

. X 189. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde,,Bent ve Fıkralarının Değiştiril-. 
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra Ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

190. — 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) 

191. — 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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192. — Yükseköğretim Kurumlan 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) 

193. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhurüyeti 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 195. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

196. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (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) 

X197. — 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) 

198. — 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 199. — Türkiye Cumhuriyeti ilo 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 200.— Türkiye Cumhuriyeti'ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 201. — 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 202. — 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 203. — 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 204. — 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) 

205. — 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) 

206. — 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 207. —- 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 208. — 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 : 14.1 U994) 

X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

210. — 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 211. — Türkiye (Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

212. — 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 Kanun 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) 

213. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 214. — 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 215. — 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 216. —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) 

217. — 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) 

218. — 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 219. — Türkiyo Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alman 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 220. — 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) 

— 73 — (72 nci Birleşim) 
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X 221.— 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) 

222. — 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 Köyişlerü komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

223. — 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 İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

224. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

225. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu 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) 

226. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel idaresi 
Kanununda Değişiklik-Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 227. — Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/800) (S. Sayısı : 760) (Dağıtma tarihi: 16.1.1995)'.', 

228. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Sosyaldemokrat. Halkçı Parti Grup Başkanı, Ankara 
Milletvekili Seyfi Oktay ile Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/1234) (S. Sayısı : 761) (Dağıtma tariihi : 18.1.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 



Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 772) 

Kamu Personeli İle Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında 
Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/821) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 20.1.1995 
Sayı: B.02.0.KKGI 101-8371 364 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurıılu'nca 18.1.1995 tarihinde kararlaştırılan "Kamu 

Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki 
Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
• Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile diğer personelin yürütmekte oldukları ka
mu hizmetlerinin etkinliğini artırmak; bu personel ile emeklilerin malî ve sosyal haklarında iyileş
tirmeler yapmak ve ücret sisteminin adil bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere Bakanlar Kurulu
na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesini öngören bu Tasarıda, Anayasanın 91 
inci maddesine uygun olarak yetki kanununun amacı, kapsamı, gözönünde bulundurulacak ilkeler 
ile yetki süresi belirtilmekte ve bu süre içinde Bakanlar Kurulunun birden fazla kanun hükmünde 
kararname çıkarabil mesi öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu Kanunun amacının, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve diğer 
personelin çalışmalarında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şe
kilde yürütülmesini sağlamak üzere bunların ve emeklilerin malî, sosyal ve diğer haklarında iyileş
tirmeler yapmak için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek ol
duğu belirtilmektedir. 

Madde 2. - Yetki Kanununun kapsamını belirleyen bu maddede kanun hükmünde kararname
lerin hangi kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapabileceği gösterilmekte
dir. 

Madde 3. - Bu madde ile, kanun hükmünde kararnamelerin hazırlanması sırasında gözönün
de bulundurulacak ilkeler belirlenmektedir. 

Madde 4. - Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin süresi altı ay olarak belirlenmekte ve yetki 
süresi içinde Bakanlar Kurulunun birden fazla Kanun Hükmünde Kararname çıkartabileceği hük
me bağlanmaktadır. 

Madde 5. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 6, - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/821 

Karar No.: 101 25.1.1995 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 20.1.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve aynı tarihte Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen "Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî 
ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 
24.1.1995 tarihinde yaptığı 33 üncü birleşimde Hükümeti Temsilen Maliye Bakanının Başkanlığın
da Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla in
celenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin çalışma
larında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak üzere söz konusu personel ile emeklilerin malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yap
mak amacıyla Bakanlar Kuruluna altı ay süre ile birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi verilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
- Tasarının geneli üzerindeki müzakereler sırasında verilen bir önerge ile tasarının Anayasa

ya uygunluğunun tespiti amacıyla öncelikle Anayasa Komisyonunda görüşülmesi istenmiştir. Ya
pılan görüşmelerde söz konusu yetki ile memur ve emeklilerin malî ve sosyal haklarında iyileştir
meler yapılmasının amaçlandığı, kaldı ki, İçtüzüğün 39 uncu maddesi uyarınca, Komisyonların 
kendilerine havale edilen tasan veya tekliflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup 
olmadığını tetkik etmekle yükümlü olduklan, bu nedenle söz konusu yetki kanun tasarısının Ana
yasa Komisyonuna havale edilmesine gerek olmadığı mütalaa edilerek Önergenin reddine karar ve
rilmiştir. 

Bu görüşmeleri takiben; 
- Personel rejimine ilişkin düzenlemelerin Kanun Hükmünde Kararnameler yerine ayrıntılı 

olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışılarak, çıkarılacak kanunlarla düzenlenmesinin daha 
yararlı olacağı, 

- Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren bu tasarının Anaya
sanın başlangıç bölümünde yer alan "Kuvvetler ayrımı" ilkesine aykırı olduğu, ayrıca 91 inci mad
dede kararname kapsamına giren konuların belirlendiği, konunun bu kapsamda bulunmadığı, 

- Personel rejiminin köklü bir sistemle düzenlenmesinin uygun olacağı, 
- Bütçe görüşmeleri sırasında kaynak yetersizliği nedeniyle iyileştirmelerin sınırlı tutulduğu, 

bugün bu imkânın nasıl sağlandığı, 
- Memur ve emeklilerin malî ve sosyal haklarının ivedilikle iyileştirilmesinin kaçınılmaz ol

duğu, bu konunun siyasî malzeme olarak kullanılmaması gerektiği, 
- Memurların ve emeklilerin malî sorunlarının ancak memura sendika hakkı verilmesi suretiy

le çözümlenebileceği, 
şeklinde eleştiri ve görüşleri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 772) 
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- Tasan ile yapılacak iyileştirmelerin, değişik hizmet sınıflarında görevli 930 bin Kamu çalı
şanını, 911 bin memur emeklisini ve 2.2 milyon işçi emeklisi olmak üzere toplam 4,5 milyon ka
mu görevlisini kapsadığı, 

- Kamu görevlileri için bütçe kanunu dışında iyileştirmeler de düşünüldüğünün daha önceden 
belirtildiği, 

- İyileştirmeler için gerekli malî kaynağın bir kısmının bütçeden sağlanacak tasarruflarla, bir 
kısmının ise gelir tahsilatlanndaki artışlarla karşılanacağı, 

ifade edilmiştir. 
Bu görüşmeleri takiben tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin 

görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

- Amaç başlıklı 1 inci maddesi, sağlık personelinin mecburî hizmete ilişkin yükümlülüklerini 
de kapsama dahil edecek şekilde yeniden düzenlenmek suretiyle, 

- Kapsam başlıklı 2 nci maddesi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Teşkilatlannın yürütme yetkilerinin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanına ait olması nedeniyle, 1 inci fıkrada yer alan kararnameler ibare
sinden sonra, söz konusu teşkilatların kapsam dışında tutulmalarına ilişkin bir hükmün ilave edil
mesi, aynca 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel düzenlemenin kapsama alınması suretiyle, 

- "İlkeler" başlıklı 3 üncü maddesi, "Süre" başlıklı 4 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütme
ye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri aynen, 

kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz ayrıca, kamu personeli ile emeklilerin malî ve sosyal haklarında iyileştirme

ler sağlayacak olan tasarının biran önce kanunlaşmasını teminen, İçtüzüğün 53 üncü maddesinin 2 
nci fıkrası uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 772) 



Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Muhalefet şerhim ekli. 

Üye 
İbrahim Arısoy 

Niğde 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Üye , 

M, Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Üye 
Selçuk Maruflu 

İstanbul 
Muhalefet şerhim ekli. 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

Kâtip 
HayrıDoğan 

Antalya 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
Muhalifim. M.Ş. Ekli. 

Üye 
Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Zeki Er gezen 

Bitlis 
Muhalifim. 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Mehmet Alp 
Kars 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 772) 
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Üye Üye 
Mehmet Ali Yavuz Mustafa (İnaldı 

Konya Konya 
Muhalifim. M.Ş. eklidir. 

Üye Üye 
Mustafa Yılmaz Münir Doğan Ölmeztoprak 

Malatya * Malatya 
Üye Üye 

Yahya Uslu Nevşat Özer 
Manisa Muğla 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye Üye 

Yaşar Topçu Hasan Peker 
Sinop Tekirdağ 

Muhalifim. İmzada bulunamadı. 
Üye Üye 

Vahdet Sinan Yer likaya Ur al Köklü 
Tunceli Uşak 

MUHALEFET ŞERHİ 
821 Sıra Sayısı ile görüşülmek üzere Komisyonumuza gelen "Kamu Personeli ile Emeklilerin 

Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanun Tasarısının, Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda evvelce verdiği kararlara aykırı olması sebebiyle, Tasarı konusu iyileş
tirilmelerin Kanun Hükmünde Kararname ile değil, Kanunla yapılması görüşündeyiz. 

Ayrıca yapılacak olan ücret zammı, tavanı, tabanı ve uygulama tarihi belli olmadığı için me
mur ve kamuoyunu karmaşaya düşüreceği, Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki ve so
rumluluğundan adeta kaçırılmış gibi bir durum hasıl edeceği ve yetki yasalarıyla büyük yanlışlık
ların yapılacağı endişesi ile muhalif olduğumuzu arz ederiz. 

M. Nedim Budak Gürhan Çelebican 
Ankara İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu Nevşat Özer 
Artvin Muğla 

MUHALEFET ŞERHİ 
Memur ve emeklilerin durumunun iyileştirilmesi konusundaki Yetki Tasarısına aşağıdaki hu

suslardan dolayı muhalifiz. 
1. Tasarı Anayasanın 91 inci maddesine açıkça aykırıdır. 
2. Anayasaya aykırılık yönünden Anayasa Komisyonunda görüşülmesi teklifi yerindedir ve 

zaman kazandırıcıdır. Bunun reddedilmiş olması doğru değildir. 
3. Meclisin dışlanması ve Meclis bu konudaki tavrını ortaya koymasını engellemeye çalışmak 

Demokrasi Düşmanı bir takım mihraklara haklılık payı vereceğinden özellikle bu konuda büyük bir 
yanlışlık yapılmaktadır. 

4. Konuyu ilgilendiren ve Genel Kurulca getirilmiş Komisyonumuzun mesaisini almış birçok 
tasarı metni ile yine gündemimize getirilmiş ve geri çekilmiş ama üzerinde çalışmalar yaptığımız 
tasarı değerlendirildiğinde Hükümetin; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 772) 



a) Bu konulara hazırlıksız, prensipsiz ve ilkesiz bir yaklaşım içinde olduğunu, 
b) Meclis ve komisyonumuzun mesaisine değer vermediğini, 
c) Halledemeyeceği bu konu üzerinde oyalama politikası uyguladığını ortaya koymaktadır. 
5. Memur ve emekli kesiminin oyalamaya, bekletilmeye tahammülü yoktur. 
6. Yetki istemi esas itibariyle muhalefetin dışlanmasıdır; bu da başlıbaşına antidemokratik bir 

tavırdır. Hükümetin bü gibi tavırlarla geliştirdiği antidemokratik, despotizan, faşizan düşüncelere 
özellikle karşıyız. 

7. Tüm aldatmacalara özellikle son olarak Genel Kurulda sağlık personeline verilen sözün bir 
aldatmaca haline dönüştürülmesine katılmamız mümkün değildir. 

8. Tasan metni ve yazılı gerekçesi ortaya koymaktadır ki hükümet şimdiye kadar ki ücret po
litikaları ve uyguladığı personel rejimi ile kamu hizmetlerinin etkinliğini, düzenliliğini, süratliliği-
ni ve verimliliğini bozmuştur. Bunu açıkça itiraf etmektedirler. Bu tespit doğrudur. Ancak bû yet
ki tasarısı bu durumun devamını sağlayacaktır. Bu ise acı ve acıklı tablonun devam edeceğini gös
terir. Biz buna karşıyız. 

Bu metin bu konudaki muhalifimizin kısaca ifadesidir. 
ProfDr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 

Konya Bitlis 
MUHALEFET ŞERHİ 

Hükümetin, kamu personelinin malî ve sosyal haklarını düzenlemek için istediği Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisi talebi bir yasak savma havası içinde komisyona getirilmiştir. 

Türkiye, Çiller Hükümetinin elinde hiç hak etmediği bir duruma sokulmuş ve ekonomi son 3 
yılda felç olmuş, Dünya itibar sıralamasında en alt sıralara inmiştir. 

Vatandaş, memur, işçi, emekli, dul, yetim, maluller, fakrü zaruret içindedirler. Enflasyonun % 
150'ye ulaştığı, kalkınmanın % 6 oranında küçüldüğü bir ülkede, özellikle dar gelirliler geçim ve 
yaşam sıkıntısı içine girmişlerdir. 

23.1.1995 günü Ziraat Bankaları önünde toplanan Emeklilere, Devlet Radyo/TVsinden, hü
kümetçe maaşlarınız zamlı ödenecek denildiği halde, bu ödeme yapılmamıştır. Sözler tutulmamak
tadır, işsizler çığ gibi büyümektedir. Kış kıyamette evine yakacak, yiyecek alamayan vatandaşlar 

- vardır. ANAP zamanında kurulan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu (FAK-FUK FON) pa
ra yetersizliğinden çalışmamaktadır. ANAP döneminde Temmuz 1991'de çalışanlara, Türkiye'nin 
en büyük memur-emekli zammı yapılmış olduğu unutulmamalıdır. Anavatan Partisi memurunun, iş
çisinin, emekli, dul, yetiminin daima yanında olmuş ve onların refah ve mutluluğunu gözetmiştir. 

Ülke tam anlamıyla buhrana girmiştir. Ülke bu krizden gene Demokratik parlamenter sistem 
içinde çıkacaktır. Çözüm milletimizin seçtiği TBMM'dedir. 

Devlet Personel Yasası dejenere olmuştur. Her grup memur, mecburen ayrı ayrı, bölük pörçük 
kendini kurtarmaya çalışmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle, kamu personelinin tümünü kapsayacak dengeli, düzenli kapsamlı, yeni bir 
personel rejimi yasasına, ihtiyaç vardır. 

Ekonomiyi düzeltmedikçe, çalışanlara, emeklilere ne verirseniz verin, azdır. 
Başbakan Tansu Çiller yönetimindeki Türkiye'de ülkenin selameti için yapılacak iş, ekonomi

yi düzeltmek ve ülkeyi istikrara kavuşturmak için, bu Hükümetin görevi en kısa sürede bırakma-
dır. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 772) 
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HÜKÜMETlN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına 

Dair Yetki Kanunu Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin çalışma

larında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak üzere bunların ve emeklilerin malî ve sosyal haklannda iyileştirmeler yapmak amacıyla 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, genel bütçeli daire

ler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile il özel idareleri ve belediyelerin kur
dukları birlikler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve kefalet san
dıklarında istihdam edilen memurlar, kamu iktisadî teşebbüsleri veya iktisadî devlet teşekkülleri ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici ve ek geçici maddelerine göre aylık ödeyen kuru
luşlarda çalışanlar ile emeklilerin malî ve sosyal haklarını düzenleyen kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerin malî ve sosyal haklara ilişkin hükümleriyle özel kanunlarda veya teşkilat kanunla
rında mevcut malî ve sosyal haklara dair hükümlerde yapılacak değişiklik ve düzenlemeleri kap
sar. . 

İlkeler 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken kamu hizmetleri

nin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate ala
rak ücret sistemini adil bir şekilde geliştirmeyi, memurlar ve diğer personel ile emeklilerin malî ve 
sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapmayı gözönünde bulun
durur. 

Yetki Süresi 
MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren al

tı ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla Kanun Hükmünde Kararname 
çıkartabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 772) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin çalışma

larında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak üzere bunların ve emeklilerin malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler ile 21.8.1981 tarih 
ve 2514 sayılı Kanunda değişiklik yapmak amacıyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Karar
name çıkarma yetkisi vermektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler, (Cumhurbaşkan

lığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunlan ile 
diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin bu teşkilatlarla ilgili hükümleri hariç) genel büt
çeli daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile il özel idareleri ve belediye
lerin kurdukları birlikler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve kefa
let sandıklarında istihdam edilen memurlar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri veya İktisadî Devlet Te
şekkülleri ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun geçici ve ek geçici maddelerine göre aylık 
ödeyen kuruluşlarda çalışanlar ile emeklilerin malî ve sosyal haklarını düzenleyen Kanun ve Ka
nun Hükmünde Kararnamelerin malî ve sosyal haklara ilişkin hükümleriyle özel kanunlarında ve
ya teşkilat kanunlarında mevcut malî ve sosyal haklara dair hükümlerde yapılacak değişiklik ve dü
zenlemeler ile 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikleri kapsar. 

İlkeler 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Yetki Süresi 
MADDE 4. - Tasannm 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 772) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan -

Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Âktuna 
Devlet Bakanı 
M, Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö.Alpago 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

içişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakam 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
/. Attila 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
H.Çulhaoğlu 

Kültür Bakanı V. 
Ş. Ulusoy 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
Â . Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A.E. Kırathoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu -
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
B.Alagöz 

Millî Savunma Bakanı 
M'.Gölhan 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H.Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv, Bakam 
N. Matkap 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V. 
Ş. Erdem 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 772) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

:©i 
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Dönem: 19 Yasama Yiİı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 760) 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı île Dışişleri ve Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/800) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 22.12.1994 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0KKGI101-760I05770 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 

8.12.1994 tarihinde kararlaştırılan "Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş, Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Dünya ticaretini liberalleştirmek, uluslararası kurallar çerçevesinde gelişimini sağlamak ve or
taya çıkabilecek ticarî anlaşmazlıkların halli için mekanizmalar oluşturmak amacını güden Güm
rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) bünyesinde 20 Eylül 1986'da başlayan Urugu
ay Round Ticaret Müzakereleri, 12-15 Nisan 1994 tarihleri arasında yapılan bir toplantı ile sonuç
landırılmış ve ihdas edilecek "Dünya Ticaret Örgütü"nün Kuruluş Anlaşması, 15 Nisan 1994 gü
nü, ülkemizin de aralarında bulunduğu 104 ülke tarafından imzalanmıştır. Ülkemizin Anlaşma'ya 
koyduğu imza, "bilahare onay" koşulunu taşımaktadır. 

Kısaca "Nihai Senet" olarak adlandırılan "Uruguay Round Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri 
Sonuçlarını Kapsayan Nihai Senef'te yer alan hüküm gereğince, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 
Anlaşması, en geç 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla imzacı ülkeler, millî hu
kuklarında öngörülen onay işlemlerini bu tarihe kadar tamamlama yükümlülüğünü taşımaktadırlar. 

Daha önce GATT bünyesinde gerçekleştirilen Round'lann aksine, Uruguay Round paketi ül
keler tarafından bir bütün halinde, istisnasız kabul edilecektir. Paket, Dünya Ticaret Örgütü Kuru
luş Anlaşmasıı'nın eklerini teşkil eden, pekçok sayıda anlaşma, karar ve uzlaşı metinlerinden oluş
maktadır. Üye ülkeler tarafından Uruguay Round'a sunulan Taviz ve Taahhüt Listeleri de, Anlaş-
raa'nın birer ekini teşkil etmektedir. 

Ancak, anılan Listelerde, gelecekte ikili müzakereler sonucunda üzerinde karara varılacak bir
takım değişiklikler meydana gelmesi sözkonusudur. Ülkemiz açısından ele alındığında, Anlaş-
ma'nın ekini oluşturduğu için Resmî Gazete'de yayınlanacak Listelerde ileride ortaya çıkabilecek 
her değişikliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulması gerekecektir. Herhangi bir 
değişiklik vuku bulduğu takdirde, ülkemizin uluslararası düzeydeki taahhüdünü oluşturan Listeler-

Not ; Anlaşmanın Ekleri çok hacimli olduğundan bastırılamamıştır. Ekler ilgi tasarı 
dosyasındadır. 
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deki hükümlerin yürürlüğe girmesindeki gecikme ve uygulanışındaki aksamaların, ekonomik çı
kartanınız ve diğer Ülkelerle ilişkilerimiz açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı tabiidir. Öte yan
dan, bilhassa Meclis'in yoğun gündemi gözönüne alındığında, her değişikliğin Meclis onayına su
nulması, bu tür aksaklıklar doğurabileceği gibi, zaman ve emek kaybına da yol açacaktır. 

Bilindiği üzere, 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı "Milletlerarası Anlaşmaların Yapılması, Yürür
lüğe ve yayınlanması ile Bazı Anlaşmaların Yapılması için Bakanlar Kurulu'na Yetki Verilmesi 
Hakkında Kanun'un 2. Maddesinin son fıkrası, Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca yapılan iktisadî, ticarî, teknik ve idarî anlaşmalardan Türk Kanunlarında değişiklik getir
meyenlerin onaylanması için Bakanlar Kurulu Karanını yeterli kılmaktadır. Bu imkândan, Dünya 
Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun'da fayda
lanılarak, Ahlaşma'nın ekini oluşturan ülkemiz Taviz ve Taahhüt Listelerinde ileride ortaya çıka
bilecek değişikliklerin onaylanması için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi, bahsekonu aksaklık-
lann önüne geçilmesi açısından önemli görülmektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması incelendiğinde, Örgüt'ün, GATT'ın 1947 yılından 
beri süregelen statüsünü ortadan kaldırarak, Bretton-Woods kurumlarının -Uluslararası Para Fonu 

. (IMF) ve Dünya Bankası ile birlikte- üçüncü ayağını teşkil edeceği görülmektedir. Bu bağlamda, 
GATT'ın malî ve personel imkânları, kademeli olarak Örgüte devredilecek ve Örgüt işlerlik kazan
dıktan sonra da GATT mevcudiyetini kaybedecektir. 

Görev konuları itibariyle Dünya Ticaret Örgütü, GATT'dan çok daha geniş bir alana yayılan 
(fikri mülkiyet haklan, hizmetler, tekstil ve yatırımlar gibi) ticaret sorunlanyla sorumlu kılınmış
tır. 

Örgüt ayrıca, Uruguay Round sonuçlannın uygulanmasını gözetmek, çoktaraflı ticaret müza
kereleri için bir forum oluşturmak, üye ülkelere ilişkin periyodik incelemeler yapmak, Dünya Ban
kası ve IMF ile birlikte küresel ekonomik politikaların uyumunu sağlamak amacıyla işbirliği yürüt
mek hedeflerini içermektedir. 

Örgütün bir diğer önemli görevi de, gelecekte ticarî alanda ortaya çıkacak sorunların, ikili ted
birler yerine, çoktaraflı ortamda çözümlenmesi için oluşturulan "Anlaşmazlıkların Halli Mekaniz-
ması"mn yürütülmesidir. Uruguay Round sonunda bu alanda öngörülen hükümler uyarınca, aley
hinde başvuruda bulunulan ülkeye yönelik olarak ticarî tedbirlere varan yatınmlar uygulanabile
cektir. 

Ülkemiz, son dönemde ekonomik ve ticarî politikalarında gerçekleştirdiği reformların tabiî bir 
sonucu olarak, Uruguay Round Müzakerelerine aktif bir şekilde katılmış ve oluşan yeni yükümlü
lükler konusunda üzerine düşeni yapmıştır. 

Round'un başarılı bir şekilde sonuçlanmasının Türkiye açısından önemi büyüktür. Dünya 
ekonomisine entegre olma yolunda gayret gösteren ülkemizin, bu yönde tek başına bazı adımlar at
ması mümkün olmakla beraber, bu adımların diğer ülkelerle ahenkli bir şekilde ve uluslararası 
kurallar temelinde gerçekleştirilmesinin, bu süreci kolaylaştıracağı ve hızlandıracağı tabiidir. 

Aynca, ihracatının % 85'i sanayi mallanndan oluşan ve başta, müteahhitlik ve taşımacılık ol
mak üzere hizmetlerin bazı sektörlerinde uluslararası rekabet imkânlarına sahip bulunan ülkemizin, 
Uruguay Round sonuçlarının dünya ticaretinde yaratacağı yıllık 200-250 milyar dolarlık artıştan 
kendi büyüklüğü temelinde önemli bir pay alması beklenmelidir. 

Yunanistan'ın dışında GATT üyesi olmayan komşularımızın da bu kuruluşa ve bilahare, 
faaliyete geçecek Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesi ve dış ticaret rejimlerini uluslararası disipline 
açması, bölgemizdeki ticarî işbirliği imkânlarını büyük ölçüde artıracaktır. 

Bu mülahazalar ışığında, ülkemizin gerekli onay işlemlerini tamamlayarak Dünya Ticaret 
Örgütü bünyesinde yer alması, önem ve ivedilik arz etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 760) 
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, Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 11.1.1995 
Esas No.: 1/800 
Karar No,: 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı Komisyonumuzun 11.1.1995 Tarihli 6 ncı Birleşiminde Ekonomiden Sorumlu Devlet 
Bakanı Aykon Doğan, Bakanlık yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri ve Maliye Bakanlığı 
Temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

1986-1994 yıllan arasında devam etmiş olan Uruguay Round Çok Taraflı Ticaret Müzakere
leri sonucunda kabul edilen Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve eklerini oluşturan 54 An
laşma ve karar metni Ülkemiz tarafından bilahare onay kaydıyla imzalanmıştır. 

Bu örgüt bir yıllık geçiş süresini takiben Ülkemizin de taraf olduğu Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının (GATT) yerini alacaktır. 

Dünya Ticaret Örgütü, GATT'dan daha geniş alana yayılan ticaret konularım kapsayan bir ku
ruluş olacaktır. Örgütün bir diğer önemli görevi, gelecekte ticarî alanda ortaya çıkacak sorunlann, 
ikili tedbirler yerine, çok taraflı ortamda çözümlenmesi için oluşturulan "Anlaşmazlıklann Halli 
Mekanizmasının yürütülmesidir. 

Dünya ekonomisine entegre olma yolundaki Türkiye'nin bu yönde atacağı adımlarda ulusla
rarası bir örgütün desteğini alacağı ve Uruguay Round sonuçlarının dünya ticaretinde yaratacağı ar
tıştan pay alacağı düşünülerek, Tasan Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Tıavalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Fethi Akkoç 

Bursa 
Üye 

Orhan Kilercioğlu 
Ankara 

Üye 
Kamran İnan 

Bitlis 
Üye 

Şerif Ercan 
Edirne 

Üye 
B. Doğancan Akyürek 

İstanbul 
Üye 

Atilla Hun 
Kars 

Sözcü 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

İsmet Sezgin 
Aydın 
Üye 

Hüsamettin Örüç 
Bursa 
Üye 

A. Cemil Tunç 
Elazığ 
Üye 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

Üye 

Ali Eser 
Samsun 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/800 12.1.1995 
Karar No. : 92 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 22.12.1994 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi gereği sevkedildiği Dışişleri Ko
misyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı" Komisyonumuzun 
12.1.1995 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin başkanlığında, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, dünya ticaretini liberalleştirmek, uluslararası kurallar.çerçevesinde gelişimini 
sağlamak ve ortaya çıkabilecek ticarî anlaşmazlıkların halli için mekanizmalar oluşturmak amacı
nı güden Gümrük Tarifeleri ve Ticâret Genel Anlaşması (GATT) bünyesinde 20 Eylül 1986'da 
başlayan Uruguay Round Ticaret Müzakereleri 12-15 Nisan 1994 tarihleri arasında yapılan, bir top
lantı ile sonuçlandırılmış ve ihdas edilecek "Dünya Ticaret Örgütü"nün Kuruluş Anlaşması, 15 Ni
san 1994 günü, ülkemizin de aralarında bulunduğu 104 ülke tarafından imzalanmıştır. 

Ülkemizin Anlaşmaya koyduğu imza, "bilahare onay" koşulunu taşımaktadır. Uruguay Round 
Çok Taraflı Ticaret Müzekereleri Sonuçlarını Kapsayan Nihaî Senet'te yer alan hüküm gereğince, 
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, en geç 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girecektir. Do
layısıyla imzacı ülkeler, millî hukuklarında öngörülen onay işlemlerini bu tarihe kadar tamamlama 
yükümlülüğünü taşımaktadırlar. 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması incelendiğinde, Örgüt'ün, GATT'm 1947 yılından 
beri süregelen statüsünü ortadan kaldırarak, Bretton-Woods Kurumlarının, Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve Dünya Bankası ile birlikte üçüncü ayağını teşkil edeceği görülmektedir. GATT'ın malî 
ve personel imkânları kademeli olarak Örgüt'e devredilecek ve Örgüt işlerlik kazandıktan sonra da, 
GATT mevcudiyetini kaybedecektir. 

Tasan ile; 
Görev konuları itibariyle GATT'dan çok daha geniş bir alana yayılan ticaret sorunlarıyla so

rumlu kılınan ve dünya ekonomisine entegre olma yolunda gayret gösteren ülkemiz açısından bü
yük önem taşıyan 'Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunma
sı ve Anlaşmanın ekini teşkil eden ülkemiz Taviz ve Taahhüt Listelerinde ileride yapılacak deği
şiklikleri onaylamak üzere, 31. 5. 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrası 
uyannea Bakanlar kuruluna yetki verilmesi öngörülmektedir. 

Yapılan görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddele
rinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi, Anlaş
ma en geç 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, "Bu Kanun 31.12.1994 tarihinden geçerli ol
mak üzere yürürlüğe girer." şeklinde yeniden düzenlenmiş, 1 ve 2 nci maddeleri ile yürütmeye iliş
kin 4 üncü maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 

Sözcü 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Üye 

Gaffar Yakın 

Afyon 
Üye 

Bilal Güngör 

Ankara 
Üye 

Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye' 

İbrahim Arısoy 
Niğde 
Üye 

Zeki Er gezen 
Bitlis 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Üye 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Üye 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 

Üye 

M. Nedim Budak 
Ankara 

Üye 

Melih Babuçcuoğlu 
Balıkesir 

Üye 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
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Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

(imzada bulunamadı) 

' Üye. ;: 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya. 

Üye ' 
NevşatÖzer 

Muğla 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Ural Köklü 
Uşak 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 15 Nisan 1994 tarihinde imzalanan "Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması" 
nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Anlaşma'nın ekini teşkil eden ülkemiz Taviz ve Taahhüt listelerinde ileride ya
pılacak değişiklikleri onaylamak üzere, Bakanlar Kurulu'na 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin son fıkrası uyarınca yetki verilmiştir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakam ve Başb. Yrd. 
M. Karay alçın 
Devlet Bakanı 

Y.Aktuna 
Devlet Bakam 
M.Gülcegün 

Devlet Bakanı 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S.Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M.Gölhan 

Dışişleri Bakanı V. 
M. Kar ay alçın 

Millî Eğitim Bakam 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı. 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakam V. 
H.Çulhaoğlu 
Kültür Bakanı 

T.Savaş 
Orman Bakam 

H. Ekinci 

Devlet Bakam 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Kö'ylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakam 
M. Moğulday 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

/. Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

H. Çulhaoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

M. Kö'stepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

N. Matkap 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

Ş.Ulusoy 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 



DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. - Dışişleri Komisyonu Metni
nin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Dışişleri Komisyonu Metni
nin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Bu Kanun 31.12.1994 tari
hinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Dışişleri Komisyonu Metni
nin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASI 

tşbu Anlaşmanın Tarafları: 

Ticaret ve ekonomik girişim alanındaki ilişkilerinin, hayat standardını yükseltmek, 
tam istihdamı ve istikrarlı bir şehide artan reel gelir ve gerçek talep hacmini sağlamak, mal 
ve hizmet üretim ve ticaretini geliştirmek, aynı zamanda da dünya kaynaklannın 
sürdürülebilir kalkınma hedefine en uygun bir şekilde kullanımına imkan vermek ve gere£ 
çevreyi korumak, gerek farklı ekonomik düzeydeki ülkelerin ihtiyaç, ye endişelerine cevap 
verecek şehide mevcut kaynaklarım geliştirmek amaçlanna hizmet etmesi gerektiğini göz 
önünde tutarak, 

Aynca, gelişme yolundaki ülkelerin ve bunlann arasında yer alan en az gelişmiş 
olanların artan dünya ticaretinde ekonomik kalhnma ihtiyaçtan ile orantılı bir pay elde 
etmelerini sağlamak amacıyla gayret harcanmasına ihtiyaç olduğunu göz önünde tutarak, 

Karşılıklı menfaat esasına dayalı ve gümrük tarifelerinde ve ticaretin karşılaştığı 
diğer engellerde önemli indirimler sağlayan ve uluslararası ticaret ilişkilerinde ayınmcı 
muameleyi ortadan kaldıran anlaşmalar akdetmek yoluyla bu amaçlara ulaşılmasına kathda 
bulunmayı arzu ederek, 

Dolayısıyla, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nı, geçmişte ticaret 
serbestleştirilmesinde elde edilen neticeleri ve Uruguay Round Çok Taraflı Ticaret 
Müzakerelerinin sonuçlannı içeren bütünleştirilmiş, uygulanabilir ve kalıcı bir çok taraflı 
ticaret sistemi geliştirmeyi kararlaştırarak, 

Çok taraflı ticaret sisteminin ana ilkelerini korumaya ve bu sistemin temelindeki 
hedeflere yaklaşmaya azmederek, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde I 
Örgütün Kuruluşu 

Dünya Ticaret örgütü (bundan sonra DTÖ olarak geçer) işbu anlaşma ile 
kurulmuştur. 

Maddell 
DTÖ'nttn Kapsamı 

1. DTÖ, Anlaşmanın eklerinde yer alan anlaşmalarda ve bunlara bağlı hukuki 
metinlerle ilgili hususlarda üye ülkeler arasında ticari ilişkilerin idamesi için ortak kurumsal 
yapıyı oluşturur. 

2. Ek 1, 2 ve 3'de yer alan anlaşmalar ve bunlara bağlı olan hukuki metinler (bundan 
sonra "Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalan" olarak geçerler) işbu Anlaşmanın mütemmim 
cüzünü teşkil ederler ve tüm üyeleri bağlarlar. 
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3. Ek 4'de yer alan anlaşmalar ve bunlara bağlı olan hukuki metinler (bundan sonra 
"Çoklu Ticaret Anlaşmaları"*** olarak geçerler) de taraf olan üyeler için bu Anlaşmanın bir 
parçasını teşkil ederler ve bu üyeleri bağlarlar. Çoklu Ticaret Anlaşmaları onları kabul 
etmemiş bulunan üyeler için yükümlülük veya hak yaratmazlar. 

4. Ek lA'da yer alan 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
(bundan sonra "GATT 1994" olarak geçer) Birleşmiş Milletler Ticaret ve İstihdam 
Konferansının Hazırlık Komitesinin İkinci Dönem toplantısında kabul edilen Nihai Senete 
eklenip müteakiben değiştirilen, düzeltilen veya eklemeler yapılan 30 Ekim 1947 tarihli 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasından (bundan sonra "GATT 1947" olarak 
geçer) hukuken farklıdır. 

MaddelII 
DTÖ'nün İşlevleri 

1. DTÖ işbu Anlaşmanın ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarının uygulanmasını, 
yönetimini ve işlemesini kolaylaştıracak ve amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunacak; 
ayrıca Çoklu Ticaret Anlaşmalarının uygulanması, yönetimi ve işlemesi için çerçeveyi 
sağlayacaktır. 

2. DTÖ, işbu Anlaşmaya ek anlaşmalarda ele alınan konularla ilgili çok taraflı ticaret 
ilişkilerinde üyeler arasında müzakere için bir forum teşkil^ edecektir. DTÖ ayrıca, 
Bakanlar Konferansında alınacak kararlara göre, üyeler arasında çok taraflı ticaret 
ilişkilerinde ek bir müzakere forumu ve bu müzakerelerin sonucunun tatbiki için bir 
çerçeve de oluşturacaktır. 

3. DTÖ, işbu Anlaşmanın Ek 2'sinde yer alan Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi 
Konusundaki Kural ve Yöntemleri Tespit Eden Mutabakat Metnini (bundan sonra 
"Anlaşmazlıkların Halline ilişkin Mutabakat" veya "DSU" olarak geçer) de yönetecektir. 

4. DTÖ, işbu Anlaşmanın Ek 3'ünde yer alan Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme 
Mekanizmasını (bundan sonra "TPRM" olarak geçer) da yönetecektir. 

5. DTÖ, Küresel ekonomi politikasının oluşturulmasında daha fazla tutarlılık 
sağlamak amacıyla, gerekli olduğu hallerde Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası ile ona bağlı kurumlarla işbirliği yapacaktır. 

MaddelV 
DTÖ'nün Yapısı 

1. En az iki yılda bir toplanan ve tüm üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir 
Bakanlar Konferansı olacaktır. Bakanlar Konferansı DTÖ'nün işlevlerini yerine getirecek 
ve bu amaçla gerekli tedbirleri alacaktır. Bakanlar Konferansı, bir üyenin talebi üzerine ve 
işbu Anlaşma ile ilgili Çok Taraflı Ticaret Anlaşmasının karar alma konusundaki özel 
hükümlerine uygun olarak, Anlaşma kapsamına giren konulardan herhangi birinde karar 
almaya yetkili olacaktır. 
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2. Tüm üyelerin temsilcilerinden oluşan ve gerekli oldukça toplanan bir Genel Konsey 
olacaktır. Bakanlar Konferansının toplantıları arasındaki dönemde, işlevleri Genel Konsey 
tarafından ifa edilecektir. Genel Konsey işbu Anlaşma ile kendisine verilen işlevleri de 
yerine getirecektir. Genel Konsey kendi tüzüğünü oluşturacak ve paragraf 7'de öngörülen 
Komitelerin tüzüklerini onaylayacaktır. 

3. Genel Konsey, Anlaşmazlıkların Halline İlişkin Mutabakat'ta öngörülen 
Anlaşmazlıkların Halli Organı'nın sorumluluklarını ifa etmek için gerektiğinde 
toplanacaktır. Anlaşmazlıkların Halli Organı'nın kendi başkanı olabilir ve bu 
sorumluluklann yerine getirilmesi için gerekli usul kurallarını oluşturur. 

4. Genel Konsey TPRM'de öngörülen Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme 
Organı'nın sorumluluklarını yerine getirmek için gerektiğinde toplanacaktır. Ticaret 
Politikalarını Gözden Geçirme Organı'nın kendi başkanı olabilir ve bu sorumlulukların 
yerine getirilmesi için gerekli usul kurallarını oluşturur. 

5. Genel Konseyin genel idaresi altında faaliyette bulunan bir Mal Ticareti 
Konseyi, bir Hizmetler Ticareti Konseyi, bir de Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklan 
Konseyi (bundan sonra "TRJPS Konseyi" olarak geçer) olacaktır. Mal Ticareti Konseyi, 
Ek lA'da yer alan Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarının uygulanmasını denetleyecektir. 
Hizmetler Ticareti Konseyi, Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması'nm (bundan sonra 
"GATS" olarak geçer) uygulanmasını denetleyecektir. TRIPS Konseyi, Ticaretle Bağlantılı 
Fikri Mülkiyet Haklan Anlaşması'nm (bundan sonra "TRIPS Anlaşması" olarak geçer) 
uygulanmasını denetleyecektir. Bu Konseyler, ilgili anlaşmalann ve Genel Konseyin 
kendilerine verdiği görevleri yerine getireceklerdir. Genel Konseyin onayı kaydıyla kendi 
usul kurallarını oluşturacaklardır. Bu Konseyler tüm üyelere açıktır. Bu Konseyler, 
işlevlerinin gerektirdiği kadar toplanacaklardır. 

6. Mal Ticareti Konseyi, Hizmet Ticareti Konseyi ve TRIPS Konseyi gerektiği kadar 
yardımcı organ oluşturacaklardır. Bu organlar ilgili Konseylerinin onayı kaydıyla kendi 
usul kurallarını oluşturacaklardır. 

7. Bakanlar Konferansı bir Ticaret ve Kalkınma Komitesi, bir ödemeler Dengesi 
Kısıtlamalan Komitesi ve bir Bütçe, Mali ve İdari İşler Komitesi oluşturacaktır. Bu 
Komiteler, işbu Anlaşma ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları uyannea ve ayrıca Genel 
Konsey tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getireceklerdir. Bakanlar Konferansı 
gerekli gördüğü görevler için ek Komiteler oluşturar. Görevlerinin bir parçası olarak 
Ticaret ve Kalkınma Komitesi, Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalannda yer alan en az gelişmiş 
üye ülkeler lehine olan hükümleri gözden geçirecek ve Genel Konseye gerekli tedbirlerin 
alınması amacıyla rapor verecektir. Bu Komiteler tüm üyelerin temsilcilerine açıktır. 

8. Çoklu Ticaret Anlaşmalannda öngörülen organlar bu anlaşmalarla kendilerine 
verilen görevleri yerine getirecek ve DTÖ'nün kurumsal çerçevesi altında faaliyette 
bulunacaklardır. Bu organlar faaliyetleri hakkında Genel Konseye muntazaman bilgi 
vereceklerdir. 
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MaddeV 
Diğer örgütlerle İlişkiler 

1. Genel Konsey, DTÖ'nünkilerle ilişkili sorumluluklan olan hükümetlerarası 
örgütlerle etkin işbirliği için uygun düzenlemeleri yapabilecektir. 

2. Genel Konsey, DTÖ'nünkilerle ilişkili konularla ilgilenen hükümet dışı örgütlerle 
istişare ve işbirliği için gerekli düzenlemeleri yapabilecektir. 

Madde VI 
Sekretarya 

1. DTÖ'nün, bir Genel Müdür tarafından yönetilen Sekretaryası olacaktır. 

2. Bakanlar Konferansı, Genel Müdürü atayacak ve Genel Müdürün yetki, görev, 
hizmet şartlan ile süresini tespit eden yönetmeliği kabul edecektir. 

3. Genel Müdürün ve Sekrctaryanın sorumlukları tamamen uluslararası niteliktedir. 
Genel Müdür ve Sekretarya mensuplan, görevlerinin ifasında herhangi bir hükümetten ve 
DTÖ dışında kalan herhangi bir makamdan talimat istemeyecek veya almayacaktır. DTÖ 
üyeleri Genel Müdürün ve Sekretaryanın sorumluluklannın uluslararası hüviyetine saygılı 
olacaklar ve görevlerinin ifasında onlan etkilemeye çalışmayacaklardır. 

MaddeVII 
Bütçe ve Katkı Paylan 

1. Genel Müdür, Bütçe, Mali ve İdari İşler Komitesi'ne DTÖ'nün yıllık bütçe 
tahminlerini ve mali durum raporunu sunacaktır. Bütçe, Mali ve İdari İşler Komitesi, Genel 
Müdürün sunduğu yıllık bütçe tahminlerini ve mali durum raporunu inceleyecek ve 
bunlarla ilgili olarak Genel Konseye tavsiyelerde bulunacaktır. Yıllık bütçe tasansı Genel 
Konseyin onayına sunulacaktır. 

2. Bütçe, Mali ve İdari İşler Komitesi, aşağıdaki hususlan kapsayan mali yönetmelik 
teklif edecektir: 

(a) DTÖ harcamalannı üyeler arasında paylaştıran katkı payları çizelgesi ve 
(b) ödemelerinde geciken üyelerle ilgili olarak alınacak tedbirler. 

Mali yönetmelikler imkanlar nispetinde, GATT 1947'nin kural ve uygulamalanna 
dayandınlacaktır. 
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3. Genel Konsey, mali yönetmeliği ve yıllık bütçe tasarısını DTÖ üyelerinin en az 
yansını kapsayacak şekilde 2/3 çoğunlukla kabul edecektir. 

4. Her üye, DTÖ harcamalanndaki payını Genel Konseyin kabul edeceği mali 
yönetmeliğe uygun bir şekilde kısa zamanda ödeyecektir. 

Madde VIII 
DTÖ'nün Statüsü 

1. DTÖ'nün tüzel kişiliği olacaktır; her bir üye, kendisine görevlerini ifa edebilmesini 
temirien gerekli hukuki kabiliyeti tanıyacaktır. 

2. DTÖ'nün görevlerini ifa edebilmesi için gerekli imtiyaz ve dokunulmazlıklar her 
bir üye tarafindan kendisine tanınacaktır. 

3. DTÖ'nün görevlileri ve üyelerin temsilcilerine de, aynı şekilde her bir üye 
tarafindan DTÖ ile ilgili görevlerim bağımsız şekilde ifa etmeleri için gerekli imtiyaz ve 
dokunulmazlıklar tanınacaktır. 

4. Bir üye tarafindan DTÖ'ye, görevlilerine ve üyelerinin temsilcilerine tanınan 
imtiyaz ve dokunulmazlıklar, BM Genel Kurulu tarafindan 21 Kasım 1947'de onaylanan 
İhtisas Kuruluşlanmn İmtiyaz ve Dokunulmazlıklan Anlaşması'nda öngörülen imtiyaz ve 
dokunulmazlıklara benzer hüviyette olacaktır. 

5. DTÖ bir merkez anlaşması yapabilecektir. 

MaddeDC 
Karar Alma 

1. DTÖ GATT 1947'de takip edilen konsensüsle karar alma yöntemini sürdürecektir.1 

Aynca belirtilen durumlar hariç, konsensüsle karar alınamadığında, ilgili konu hakkında 
oylamaya başvurulacaktır. Bakanlar Konferansı ile Genel Konseyin toplantılannda, 
DTÖ'nün her bir üyesinin bir oyu olacaktır. Avrupa Topluluklan'nın oy hakkını 
kuUandıklan durumlarda, oy sayılan, DTÖ'ye üye Topluluk üyesi ülke2 sayısına eşit 
olacaktır. Bakanlar Konferansı ile Genel Konseyin kararlan, işbu Anlaşmada veya ilgili 

1 Toplantıda hazır bulunan herhangi bir üye, alınacak karar resmen itiraz etmezse, ilgili orgamn 
kendisine sunulan bir konuda konsensüsle karar aldığı sonucuna varılacaktır. 
2 Her hal ve karda, Avrupa Toplulukları ile üye ülkelerin oy sayısı, Topluluklara üye devlet sayısını 
aşmayacaktır. 
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Çok Taraflı Ticaret Anlaşması'nda aksine bir hüküm olmadığı takdirde, verilen oylann 
çoğunluğu ile alınacaktır.3 

2. Bakanlar Konferansı ile Genel Konsey işbu Anlaşma ile Çok Taraflı Ticaret 
Anlaşmalannın yorumlannı onaylamakta tek yetkili merci olacaklardır. Bu yetkilerini, Ek 
l'de yer alan bir Çok Taraflı Ticaret Anlaşması'nın yorumu hallerinde, sözkonusu 
Anlaşmanın tatbikini denetleyen Konseyin tavsiyesi üzerine kullanacaklardır. Bir yorumun 
kabul karan üyelerin V* çoğunluğu ile alınacaktır. 

îşbu paragraf, X'uncu maddenin değişikliklere ilişkin hükümlerini aşındırmaya yönelik 
olarak kullanılmayacaktır. 

3. Olağanüstü durumlarda, Bakanlar Konferansı bir üyeye işbu Anlaşma veya Çok 
Taraflı Ticaret Anlaşmalanndan biri uyannca verilen bir yükümlülüğe aykınlık karan 
alabilir, ancak bu tür bir karar, işbu paragrafta aksine bir hüküm yer almadığı takdirde, 
üyelerin %'ünün4 oyu ile alınacaktır. 

(a) işbu Anlaşma ile ilgili aykınlık karan verilmesine yönelik talepler, konsensüsle karar 
alınması yöntemine uygun olarak Bakanlar Konferansı'nın dikkatine sunulacaktır. 
Bakanlar Konferansı, bu talebi incelemek için 90 günü aşmayacak bir süre belirleyecektir. 
Bu süre zarfinda konsensüse ulaşılamadığı takdirde, aykınlık karan üyelerin %'ünün oyu ile 
alınacaktır. 
(b) x Ek İA, İB veya lC'de yer alan Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalan ve ekleri ile ilgili 
aykınlık karan talebi, Mal Ticareti Konseyi, Hizmet Ticareti Konseyi veya TRIPS 
Konseyi'ne ilgileri nedeniyle ve 90 günü aşmayacak bir süre zarfında incelenmek üzere 
sunulacaktır. Bu sürenin sonunda, ilgili Konsey Bakanlar Konferansı'na rapor verecektir. 

4. Bakanlar Konferansı'nın aykınlık ile ilgili karan, bu karan gerektiren olağanüstü 
durumu, aykınlığın şartlannı ve sona ereceği tarihi belirtecektir. Bir yılı aşan aykınlık 

3 Anlaşmazlıkların Halli Organı olarak toplandığında, Genci Konseyin kararlan münhasıran 
Anlaşmazlıkların Halline İlişkin Mutabakatın 2. Maddesinin 4. paragrafı hükümlerine uygun olarak 
alınacaktır. 
4 Bir üyenin zamanında yerine getiremediği, geçiş süresi veya kademeli tatbik ile ilgili yükümlülükleri 
için ek süre talepleri konusundaki karar konsensüsle alınacaktır. 
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kararlan, verildikleri tarihten en fazla bir yıl sonra ve müteakiben, sona erişlerine kadar her 
yıl gözden geçirilecektir. Her gözden geçirmede, Bakanlar Konferansı aykırılığı gerektiren 
durumun hâlâ geçerli olup olmadığını ve aykırılığın şartlarının yerine getirilip 
getirilmediğini inceleyecektir. Bu yıllık incelemeye dayanarak, Bakanlar Konferansı 
aykırılık kararının süresini uzatabilir, şartlarını değiştirebilir veya karan sona erdirebilir. 

5. Çoklu Ticaret Anlaşması uyarınca alınmış olan yorum ve aykırılık dahil kararlar, 
ilgili Anlaşma hükümlerine tabi olacaktır. 

MaddeX 
Tadiller 

1. DTÖ'nün herhangi bir üyesi, işbu Anlaşmanın veya Ek l'de yer alan Çok Taraflı 
Ticaret Anlaşmalarından birinin hükümlerini tadil eden bir teklifi Bakanlar Konferansı'na 
sunabilir. Madde ÎV'ün 5inci paragrafında sıralanan Konseyler de, Ek l'de yer alıp tatbikini 
denetlemekten sorumlu oldukları Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarının tadil edilmesini 
Bakanlar Konferansı'na teklif edebilirler. Bakanlar Konferansı daha uzun bir süre tespit 
etmezse, tadil teklifinin Bakanlar Konferansı'na resmen sunulduğu tarihten itibaren 90 
günlük süre zarfında, Bakanlar Konferansı'nın tadil teklifinin kabul için üyelere sunulması 
karan konsensüsle alınacaktır. 2, 5 veya 6'ncı paragraflann hükümleri geçerli değilse, 
sözkonusu karar 3 veya 4'üncü paragrafların hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağını 
belirtecektir. Konsensüs sağlanabildiği takdirde^ Bakanlar Konferansı sözkonusu tadil 
teklifini anında kabul için üyelere sunacaktır. Belirlenen süre zarfında Bakanlar 
Konferansı'nın bir toplantısında konsensüs sağlanamadığı takdirde, Bakanlar Konferansı, 
üyelerinin 2/3 oyu ile sözkonusu tadil teklifini kabul için üyelere sunup sunmamayı 
kararlaştıracaktır. 2, 5 ve 6'ıncı paragraflarda öngörülen durumlar ile Bakanlar 
Konferansı'nın 3A oy çokluğuyla 4'üncü paragrafın hükümlerinin uygulanmasını 
kararlaştırdığı durumlar hariç, tadil teklifine 3'üncü paragrafın hükümleri uygulanacaktır. 

2. îşbu Maddenin ve aşağıda sıralanan Maddelerin hükümlerinin tadilleri ancak tüm 
üyeler tarafından kabul edildikleri takdirde yürürlüğe gireceklerdir: 

işbu Anlaşmanın Madde IX'u; 
GATT 1994'ün Madde I ve II'si; 
GATS'ın Madde 11:1'i; 
TRTPS Anlaşmasının 4'üncü Maddesi. 

3. 2 ve 6'ıncı paragraflardakiler hariç, işbu Anlaşmanın, veya Ek İA ve lG'de yer alan 
Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalannın hükümlerinin üyelerin hak ve yükümlülüklerini 
etkileyen tadilleri, bunlan kabul eden üyeler için üyelerin 2/3 tarafından kabul edildikten 
sonra, müteakiben de, diğer üyeler için değişikliği kabul ettikçe yürürlüğe girecektir. Bu 
paragraf uyarınca yürürlüğe giren bir tadili, Bakanlar Konferansı tarafından tespit edilen 
süre zarfinda kabul etmeyen üyenin DTÖ'den çekilme veya Bakanlar Konferansı'nın 
mutabakatı ile örgütte kalma hakkına sahip olacağı, üyelerin 3A çoğunluğu ile Bakanlar 
Konferansı tarafından kararlaştınlabilir. 
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4. 2 ve 6'ncı paragraftakiler hariç, işbu Anlaşmada ve Ek 1A ve lC'de yer alan Çok 
Taraflı Ticaret Anlaşmalarında yapılacak ve üyelerin hak ve yükümlülüklerini 
etkilemeyecek hüviyette olan değişiklikler, üyelerin 2/3'ü tarafından kabul edildikten sonra 
tüm üyeler için yürürlüğe gireceklerdir. 

5. Yukarıdaki 2'nci paragrafta öngörülen durumlar dışında, GATS'ın 1,11 ve IIFüncü 
Bölümleri ile ilgili eklerine yapılacak değişiklikler, kabul eden üyeler için sözkonusu 
değişiklikler üyelerin 2/3'ü tarafından kabul edildikten sonra, diğerleri için de tadili kabul 
ettikçe yürürlüğe girer. Bakanlar Konferansı, üyelerinin % çoğunluğu ile yukarıdaki 
hüküm uyarınca yürürlüğe giren tadillerin niteliğinin, bunları Bakanlar Konferansı 
tarafından belirlenen süre zarfında kabul etmeyen üyelerin DTÖ'den çekilmek veya 
Bakanlar Konferansı'nın izni ile kalmak hakkına sahip olmasını gerektirecek hüviyette 
olduğunu kararlaştırabilir. GATS'ın IV, V ve VI'ncı Bölümleri ile ilgili eklerinde yapılacak 
değişiklikler üyelerin 2/3'ü tarafından kabul edildikten sonra tüm üyeler için yürürlüğe 
girecektir. 

6. İşbu Maddenin diğer hükümlerine rağmen, TRIPS Anlaşmasının 71'inci 
Maddesinin 2'nci paragrafının şartlarına uygun olarak bu Anlaşmaya getirilecek tadiller 
herhangi bir ilave resmi işlem olmaksızın Bakanlar Konferansı tarafından kabul 
edilebilirler. x 

7. İşbu Anlaşmaya veya Ek l'de yer alan bir Çok Taraflı Ticaret Anlaşmasına 
yapılacak değişikliğe taraf olan bir üye, Bakanlar Konferansı tarafından öngörülen kabul 
süresi içinde DTÖ Genel Müdürü'ne kabul belgesini sunacaktır. 

8. DTÖ'nün herhangi bir üyesi Ek 2 ve 3'de yer alan Çok Taraflı Ticaret 
Anlaşmalarının hükümlerinin tadilini Bakanlar Konferansına teklif edebilir. Ek 2'deki Çok 
Taraflı Ticaret Anlaşmalarının tadilini onaylama kararlan konsensüsle alınacak ve bu 
tadiller Bakanlar Konferansı tarafından onaylandıktan sonra bütün üyeler için yürürlüğe 
girecektir. Ek 3'deki Çok Taraflı Ticaret Anlaşması'nı tadil etme kararlan Bakanlar 
Konferansı tarafından onaylandıktan sonra tüm üyeler için yürürlüğe girecektir. 

9. Bir ticaret anlaşmasına taraf ülkelerin talebi üzerine Bakanlar Konferansı, 
münhasıran konsensüsle olmak üzere, bu anlaşmayı Ek 4'e eklemeyi kararlaştırabilir. Çoklu 
Ticaret Anlaşmasına taraf üyelerin talebi üzerine, Bakanlar Konferansı bu Anlaşmayı Ek 
4'ten çıkarmayı kararlaştırabilir. ^ 

10. Çoklu Ticaret Anlaşmasına yapılacak tadiller, o Anlaşmanın hükümlerine göre 
yapılacaktır. 
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MaddeXI 
Asli Üyelik 

1. îşbu Anlaşmayı, ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarım kabul eden ve kendileri için 
.GATT 1994'e Taviz ve Yükümlülük Listeleri ve GATS'a Müşahhas Yükümlülük Listeleri 
eklenmiş bulunan, işbu Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihte GATT 1947'nin Akit Taraflan ve 
AvrupaTopluluklan, DTÖ'nünasliüyeleri olacaklardır. 

2. Birleşmiş Milletler tarafından en az gelişmiş ülke olarak tanınan ülkeler, sadece 
kendi kalkınma, mali ve ticari ihtiyaçlan veya idari ve yapısal kapasiteleri ile bağdaşan 
yükümlülük ve tavizler üstleneceklerdir. 

Madde XII 
Katılma 

1. Herhangi bir devlet veya dış ticaret ilişkilerinin ve işbu Anlaşma ile Çok Taraflı 
Ticaret Anlaşmalan'nın kapsamına giren konulann yürütülmesinde tam muhtariyete sahip 
müstakil gümrük sahası, kendisi ile DTÖ arasında üzerinde mutabık kalınacak şartlarla işbu 
Anlaşmaya katılabilecektir. Bu katılma, işbu Anlaşma ve ekindeki Çok Taraflı Ticaret 
Anlaşmalan için geçerli olacaktır. 

2. Katılma konusundaki kararlar Bakanlar Konferansı tarafından alınacaktır. Katılma 
şartlan ile ilgili anlaşma, Bakanlar Konferansı tarafından DTÖ üyelerinin 2/3 oyu ile 
onaylanacaktır. 

3. Çoklu Ticaret Anlaşmalanna katılma, ilgili Anlaşmanın hükümlerine göre 
yapılacaktır. 

MaddeXIIl 
Çok Taraflı Anlaşmaların Bazı Üyeler Arasında Uygulanmaması 

1. îşbu Anlaşma ve Ek 1 ile 2'deki Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalan herhangi bir üye 
ile diğer üyeler arasında, bu üyelerden biri Anlaşmaya taraf olduğunda diğeri nza 
göstermezse, uygulanmayacaktır. 

2. Birinci paragrafın GATT 1947'ye Akit Taraf olan DTÖ'nün asli üyeleri arasında 
uygulanabilmesi için, o Anlaşmanın XXXV'inci Maddesinin bu üyeler arasında öne 
sürülmüş ve işbu Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihte aralannda tatbik edilmiş olması 
gerekmektedir. 

3. Birinci paragraf, bir üye ve Madde XII uyannca taraf olan bir diğer üye arasında 
sadece Anlaşmanın tatbikine razı olmayan üyenin, taraf olma şartlanm içeren anlaşma 
Bakanlar Konferansı tarafından onaylanmadan önce Konferansa bilgi vermesi halinde 
uygulanabilir. 
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4. Bakanlar Konferansı, işbu Maddenin muayyen durumlarda tatbikini bir üyenin isteği 
üzerine gözden geçirebilir ve uygun göreceği tavsiyelerde bulunabilir. 

5. Bir Çoklu Ticaret Anlaşmasının bazı taraflar arasında uygulanmaması durumu, ilgili 
Anlaşma hükümlerine göre gerçekleşecektir. 

MaddeXIV 
Kabul, Yürürlüğe Giriş ve Depozit 

1. İşbu Anlaşma, Madde XI uyarınca DTÖ'nün asli üyeleri arasında yer almaya hak 
kazanan GATT 1947 Akit Taraflan ve Avrupa Topluluklan'nın, imza veya başka yolla 
kabulüne açıktır. Kabul, işbu Anlaşma ve ekindeki Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalan için 
geçerli olacaktır. İşbu Anlaşma ve ekindeki Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalan Uruguay 
Round Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri'nin Neticelerini İçeren Nihai Senedin 3'üncü 
paragrafı uyarınca Bakanlar tarafından tespit edilen tarihte yürürlüğe girecek ve Bakanlar 
tarafından aksine bir karar alınmadığı takdirde, bu tarihten itibaren iki yıl boyunca imzaya 
açık kalacaktır. İşbu Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra yapılacak kabuller, yapıldıklan 
tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

2. İşbu Anlaşmayı yürürlüğe girdiği tarihden sonra kabul eden ülke, Çok Taraflı 
Ticaret Anlaşmalan'nda yer alan ve Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra muayyen bir süre 
içinde tatbik edilecek taviz ve yükümlülükleri, Anlaşmayı yürürlüğe girdiği tarihte kabul 
etmiş gibi uygulayacaktır. 

3. İşbu Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar, metni ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalan 
1947 GATT AKİT TARAFLARI Genel Müdürü nezdinde depozit edilecektir. Genel 
Müdür bu Anlaşmanın ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalan'nın onaylanmış bir nüshasını ve 
her bir kabulün bir bildirimini, işbu Anlaşmayı kabul etmiş bulunan hükümet ve Avrupa 
Topluluklan'na sunacaktır. İşbu Anlaşma ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalan, ve bunlara 
getirilecek tadiller Anlaşma yürürlüğe girdiğinde DTÖ Genel Müdürü tarafından muhafaza 
edilecektir. 

4. Bir Çoklu Ticaret Anlaşmasının kabul ve yürürlüğe girişi, bu Anlaşmada yer alan 
hükümlerle belirlenecektir. Bu tür Anlaşmalar, yürürlüğe girdiklerinde GATT 1947 AKİT 
TARAFLARI Genel Müdürü tarafından muhafaza edilecektir. 

MaddeXV 
Çekilme 

1. Herhangi bir üye Anlaşmadan çekilebilir. Çekilme, gerek bu "Anlaşma, gerek Çok 
Taraflı Ticaret Anlaşmalan için geçerli olacak ve DTÖ Genel Müdürüne çekilme bildirimi 
yazılı olarak verildikten altı ay sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Çoklu Ticaret Anlaşmasından çekilme, o anlaşmada yer alan hükümlere göre 
belirlenir. 
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MaddeXVI 
Çeşitli Hükümler 

1. işbu Anlaşma ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarında belirtilen haller hariç, DTÖ 
GATT 1947 AIOT TARAFLARININ ve GATT 1947 çerçevesinde kurulan organların 
karar, usûl ve adetlerini takip edecektir. 

2. imkan nispetinde, GATT 1947'nin Sekretaryası DTÖ'nün de Sekretaryası olacak 
ve GATT 1947 AKİT TARAFLARININ Genel Müdürü, işbu Anlaşmanın VTncı Maddesi 
uyannca Bakanlar Konferansı bir atama yapıncaya kadar DTÖ Genel Müdürü görevini 
yerine getirecektir. 

3. îşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü ile Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarından 
birinin hükümleri arasında bir ihtilaf meydana geldiği takdirde, işbu Anlaşmanın hükümleri 
sözkonusu ihtilaf açısından üstünlüğe sahip olacaktır. 

4. Her bir üye, kanun,, yönetmelik ve idari usûllerinin, Anlaşmada yer alan 
yükümlülüklerine uygun olmasını sağlayacaktır. 

5. işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmüne çekince konamaz. Çok Taraflı Ticaret 
Anlaşmalarına çekinceler ancak bu Anlaşmalarda öngörüldüğü ölçüde konabilecektir. 
Çoklu Ticaret Anlaşması'na çekinceler, o Anlaşmanın hükümlerinde belirlenir. 

6. işbu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Yasası'nın 102'nci Maddesi uyannca 
kaydedilecektir. 
Marakeş'de onbeş Nisan bindokuzyüzdoksandört günü, her biri aynı ölçüde geçerli olmak 
üzere ingilizce, Fransızca ve ispanyolca dillerinde yapılmıştır. 

Açıklayıcı Notları: 

"Ülke" veya "ülkeler" bu Anlaşmada ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarında, DTÖ'ne 
taraf müstakil gümrük sahalannı da kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 
işbu Anlaşma veya Çok Taraflı Ticaret Anlaşmalarında "milli" kelimesi kullanıldığında, 
aksine bir ifade olmadığı takdirde, DTÖ'ne taraf müstakil gümrük sahalannı da 
kapsayacaktır. 
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