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IÇINDEKILER 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

III. - GELEN KÂĞITLAR 

IV. - YOKLAMALAR 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/343) (S. Sayısı: 71) 

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

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

4. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftü-
oğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahi
yetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 
2/536) (S. Sayısı: 283) 
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5. - il İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

6. - 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) 

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

8. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

. (2/1142) (S. Sayısı: 699) 
9. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 

Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 
2/1095) (S. Sayısı: 798) 

10. - Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Mil
letvekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şa-
hin'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 
2/987) (S. Sayısı: 757) 

1 1 . - 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) 

12. - 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) 

13. - 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) 

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

15. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nlın Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına 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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16. - 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) 

17. - 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, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

18. - 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) 

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

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

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

22. - 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) 

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

24. - 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-
Jet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

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

26. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye 
ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sa
yısı .: 779) 
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Sayfa 
27. - Doğru Yol Partisi Grup başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraç

lar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili 
Adnan Ekmen, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şe
ner ve 126 Arkadaşının; Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Mil
letvekili Faruk Saydam'in; Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arka
daşının, Bankalardan Dövize Endeksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemeleri
nin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/1311,2/1328,2/1404) (S. Sayısı: 866) 3 5 3 

28. - Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletve
kili Nevzat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 
2/1302, 2/1335) (S. Sayısı: 867) 

29. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Müca
dele Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/515, 2/521,1/559) (S. Sayısı: 875) 354 

30. - Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili 
İsmail Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) 354 

31. - Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraç-
lar'ın; Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet 
Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatif- . 
leri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 
3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve İ196 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/1104, 2/1127,2/1479) (S. Sayısı: 876) • 

32. - Senirkent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve 
Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt- 37^-390 
çe Komisyonu Raporu (1/893) (S. Sayısı: 881) 

33.-İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı: 872) 

VI. -ÖNERİLER 
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 
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VII. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. - Bosna-Hersek'te işlenmekte olan insanlıkdışı vahşet ve soykırım karşı
sında, başta Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere, uluslararası kurum ve ku: 

ruluşların içine düştükleri aciz, umursamazlık ve ahlâk ilkelerine sığmayan tutum 
sonucu ortaya çıkan ıstırap verici son gelişmelere ilişkin TBMM bildirisi 

VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Edirne Milletvekili Evren 

Bulut'un, Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 

_ _ @ > . 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da toplanarak altı oturum yaptı. 

Birinci - İkinci - Üçüncü Oturum 
Bosna-Hersek'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM 

Başkam Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. N . 

Genel Kurulun 22.7.1995 Cumartesi günkü çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülmesine; 
Başkanlıkça gerek görüldüğünde ara verilmesine; saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olun
masına; 23.7.1995 Pazar günü de saat 10.30'da çalışmalara başlanarak, 861 ve 861'e 1 inci Ek Sı
ra Sayılı, Anayasanın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına ka
dar çalışmalann aralıksız sürdürülmesine; pazar günü saat 24.00'ten önce Anayasa çalışmalan ta
mamlandığı takdirde, diğer tasan ve tekliflerin görüşmelerine devam olunmasına; Genel Kurulun 
25.7.1995 Salı gününden itibaren tatile girmesine ilişkin DYP Grubu önerisi, yapılan görüşmeler
den sonra kabul edildi. 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, konuşmasında, 
Hükümete sataşması, 

Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, konuşmasında, 
ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi, 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, konuş
masında, Partisine sataşması, 

Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, konuşmasın
da, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi, 

Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'in, ko
nuşmasında, Partilere sataşması, 

Nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit de, Bosna-Hcrsek Sırp saldırılan ve zulmü karşısında 
Türkiye'nin alabileceği önlemleri belirlemek üzere açılması.kabul edilen genel görüşmenin, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesi nedeniyle yapılamaması ihtimaline dayanılarak alınması 
gereken tedbirlere ilişkin bir konuşma yaptı. 
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(10/218-219) Esas Numaralı Bösna-Hersek Araştırma Komisyonu Başkanlığının, meydana 

gelen son olaylar ve gelişmeler üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil ve ara verme süre
lerinde de Komisyon çalışmalarını sürdürmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 81 arkadaşının, sporun ve sporcuların sorunlarını 
araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/241) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngö-
rüşmesinin; sırasında yapılacağı açıklandı. 

"Gündemin Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

16 ncı sırasında bulunan 691, 
19 uncu sırasında bulunan 71, 
20 nci sırasında bulunan 82, 

21 inci sırasında bulunan 139, 
22 nci sırasında bulunan 134, 
23 üncü sırasında bulunan 283, • 
24 üncü sırasında bulunan 391, 
25 inci sırasında bulunan 66, 

26 ncı sırasında bulunan 201, 
27 nci sırasında bulunan 699, 

28 inci sırasında bulunan 798, 
Sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurul

da hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
29 uncu sırasında bulunan, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1007, 
2/1110,2/1312) (S. Sayısı: 861 ve 861'e 1 inci Ek) ikinci görüşmelerine devam olunarak, yapılan 
gizli oylamalar sonucunda; 

Teklif metnindeki 8 inci maddenin 7 nci madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 9 uncu maddenin 8 inci madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 10 uncu maddenin Anayasanın öngördüğü sayıya ulaşamadığından düştü

ğü, Teklif metnindeki 11 inci maddenin Anayasanın öngördüğü sayıya ulaşamadığından düştüğü, 

Açıklandı. 
Vefa Tanır 

Başkanvekili 
Cengiz Üretmen Abbas İnceayan 

Manisa Bolu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

' Işılay Saygın. 
îzmir 

Kâtip Üye 
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Dördüncü - Beşinci - Altıncı Oturum 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 
861 ve 861 'e 1 inci Ek) ikinci görüşmelerine devam olunarak, yapılan gizli oylamalar sonucunda; 

Teklif metnindeki 12 nci maddenin 9 uncu madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 13 üncü maddenin 10 uncu madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 14 üncü maddenin 11 inci madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 15 inci maddenin 12 nci madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 16 nci maddenin Anayasanın öngördüğü sayıya ulaşamadığından, düştüğü, 
Teklif metnindeki 17 nci maddenin 13 üncü madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 18 inci maddenin 14 üncü madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 19 uncu maddenin 15 inci madde olarak kabul edildiği, 
Teklif metnindeki 20 nci maddenin Anayasanın öngörüldüğü sayıya ulaşamadığından, düştü

ğü, 
Teklif metnindeki 21 inci maddenin, metindeki 16 nci maddenin düşmesi nedeniyle metinden 

çıkarıldığı, 
Teklif metnindeki 23 üncü maddenin 17 nci madde olarak kabul edildiği, 

Açıklandı. - . 
Teklif metnindeki 22 nci madde, yapılan işaret oylamasıyla, 16 nci madde olarak kabul edil

di-
Oturum Başkanı, TBMM Başkanvekili Mustafa Kalemli, yorucu, tarihî mesuliyetleri berabe

rinde getiren uzun Anayasa değişikliği çalışmalarına katkıda bulunanlara, emeği geçenlere teşek
kür ederek, bu çalışmaların, TBMM'ye yönelik ağır, haksız ve mesnetsiz hücumlara en güzel ce
vabı teşkil edeceğine ilişkin bir konuşma yaptı. , 

Teklifin tümünün, yapılan gizli oylama sonucunda, 360 oyla kabul edilerek, kanunlaştığı 
açıklandı. 

Alınan karar gereğince, 23 Temmuz 1995 Pazar günü saat 10.30'da toplanmak üzere, 
Birleşime 03.45'te son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
Işılay Saygın 

İzmir 
Kâtipliye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
Abbas İnceayan 

Bolu 

Kâtip Üye 
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II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak yedi oturum yaptı. 
Birinci - İkinci - Üçüncü Oturumlar 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
2 nci sırasında bulunan 111, 
3 üncü sırasında bulunan 112, 
4 üncü sırasında bulunan 116, 
5 inci sırasında bulunan 180, 
6 ncı sırasında bulunan 193, 
7 nci sırasında bulunan 322, 
8 inci sırasında bulunan 337, 
9 uncu sırasında bulunan 394, 

10 uncu sırasında bulunan 395, 
11 inci sırasında bulunan 404, 
12 nci sırasında bulunan 554, 
13 üncü sırasında bulunan 606, 
14 üncü sırasında bulunan 609, 
15 inci sırasında bulunan 624, 
16 ncı sırasında bulunan 691, 
18 inci sırasında bulunan 779, 
19 uncu sırasında bulunan 71, 
20 nci sırasında bulunan 82, 
21 inci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 283, 
24 üncü sırasında bulunan 391, 
26 ncı sırasında bulunan 201, 
27 nci sırasında bulunan 699, 
29 uncu sırasında bulunan 757, 
30 uncu sırasında bulunan 866, 
31 inci sırasında bulunan 867, 
32 nci sırasında bulunan 875, , 
33 üncü sırasında bulunan 827, 
S. Sayılı kanun tasarıları, teklifleri, yetki kanunu tasarısı, kanun hükmünde kararnamelere iliş

kin kanun tasarıları ve Meclis soruşturması komisyonu raporunun görüşmeleri, ilgili komisyon yet
kilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

28 inci sırasında bulunan, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasa
rısının (1/744, 2/1095) (S.Sayısı: 798) görüşmeleri tamamlandı, tümü açık oya sunuldu; oyların 
ayırımı sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Vefa Tanır 
* Başkanvekili 

Abbas İnceayan Işılay Saygın 
Bolu İzmir 

KâfıpÜye Kâtip Üye 
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Dördüncü - Beşinci - Altıncı - Yedinci Oturumlar 

Bosna - Hersek'te işlenmekte olan insanlık dışı vahşet ve soykırım karşısında, başta Birleşmiş 
Milletler ve NATO olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşların içine düştükleri aciz, umursa
mazlık ve ahlak ilkelerine sığmayan tutum sonucu ortaya çıkan ıstırap verici son gelişmelere iliş
kin TBMM bildirisi, Başkan tarafından okundu. 

23.7.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 881 Sıra Sayılı, Senirkent'te Vukubulan Sel 
Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Ka
nun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler" kısmının 35 inci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin 34 üncü sırasında bulunan, Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletveki
li İhsan Saraçlar'ın; Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi 
ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku
ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı 
Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporunun (2/1104,2/1127,2/1479) (S. Sayısı: 876) tümü üzerinde bir süre görüşül
dü; Hükümetin talebi üzerine, kanun teklifi, ilgili komisyona geri verildi. 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş, DYP Grubu adına konuşan Edirne Milletvekili Evren 
Bulut'un, konuşmasında, Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine 
Dair (1/893) (S. Sayısı: 881) ile 

İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin (1/888) (S. Sayısı: 872) 
Kanun tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Kamer Genç; 19 uncu Dönem IV üncü Yasama Yılı ça

lışmalarının sona ermesi münasebetiyle bir konuşma yaptı. 
Alınan karar gereğince, Anayasanın Başlangıç Metni ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun, Cumhurbaşkanınca, referanduma sunulmadan yayımlandığı takdirde 1 Ekim 1995 Pa
zar günü aksi halde; referanduma sunulup, yürürlüğe girmediği takdirde, 1 Eylül 1995 Cuma günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 19.16'da son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Işılay Saygın Abbas İnceayan 
İzmir Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın 

, Konya 
Kâtip Üye 

_ @ . 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
23 .7 .1995 PAZAR 

Rapor 
1. - Senirkent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin 

Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/893) (S. 
Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 23.7.1995) (GÜNDEME) 

• _ _ _ _ _ ® _ _ _ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYE: Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 147 nci Birleşimini açıyorum. 
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır... , ' ; . ' . ' " ' 
İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) - Kâtip üye eksik Sayın Başkan; yoklama yapamazsı

nız. 
BAŞKAN - Divanı teşekkül ettirmek için, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 10.33 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYE : Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

. _ ® . — — '. 
, BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 147 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Yüce Meclisimiz bu hafta, sabahlara kadar çalışmıştır. Bu çalışmada en çok yorulanlar da, Di

van üyeleri olmuştur. 
İkinci Oturumda da Divanı teşekkül ettirme imkânını bulamadım; onun için, saat 13.00'te top

lanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 10.56 

• © _ • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 147 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, Meclis, dün gece tarihî bir çalışma yapmış
tır; bu konuyu ifade etmek gerekir. 

BAŞKAN - Sayın Balyalı, bunu en güzel ifadesini, şiir gibi, siz yapıyorsunuz. Bir fırsat bul
duğum zaman, Meclis tatile girmeden evvel size bu konuda imkân sağlayacağım. 

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

Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlere başlıyoruz: ı 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

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

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

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

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

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

6.- 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) 

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

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

- 3 2 6 -



T.B.M.M. B:147 2 3 . 7 . 1 9 9 5 0 : 3 
BAŞKAN - 71,82, 139,283,391,201,691,699, sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin mü

zakeresine başlayacağız. 
Plan ve Bütçe Komisyonu temsilcileri var mı? Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir.. 
9. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 

29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) (1) 

BAŞKAN - Şimdi, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

. Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde, 15 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, 

maddenin oylanmasında kalmıştık. 
Şimdi, 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiş

tir. 
Madde 16'yı okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 16. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Orman Bakanlığınca bir yıl 

içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Grubum adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özer. , 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) -r Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

sözlerimin hemen başında, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu gece sabaha karşı anayasa değişikliklerini başarmış olma

lından dolayı, başta Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. 
Aynca, geceyi uykusuz ve zor şartlarda geçirmiş olmamıza rağmen, Meclisimizin, bu saatte tekrar 
çalışıyor olması da, ayrı bir başarının göstergesidir; bundan dolayı da tüm arkadaşlarımı tebrik edi
yor ve bu basanlarımızın devamını diliyorum.(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı hakkında, tekrar huzurla
rınızı işgal etmiş olmaktan fevkalade üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum; ancak, ben, bu ko
nuda birikim sahibi bir insan olarak, bu Meclisi, kısa da olsa bilgilendirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasansının temelinde, sadece, cari Orman Kanununun fonla ilgi
li maddesinin kaynaklarına ait değişiklik vardır; bunun dışındaki 17 madde üzerinde yapılan deği
şikliklerin tamamı cari mevzuat içinde mevcuttur; bu nedenle, Meclisin, uzun zamandan beri, bu 
konuyla işgal ediliyor olmasını fazla bulduğumu söylemek istiyorum; bu bir. 

İkincisi, yine Anavatan Partisi İktidarları döneminde, cari mevzuat içerisinde, ağaçlandırma ve 
ormaricılığımızın özelleştirilmesi maksatlı çok önemli yasa değişiklikleri yapılmış ve yönetmelik 
hazırlanmıştır. Bir millî ağaçlandırma seferberliği başlatılması maksadıyla çıkarılacak bu kanunda, 
yeniden yönetmelik yapılıyor olması, elbette kanun gereğidir; ama, Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa Birliği ülkeleri, EFTA ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri mevzuatını içeren ve ülkemiz şartla
rını da bunlarla kombine eden bir ağaçlandırma yönetmeliği, elan Orman Bakanlığı bünyesinde bu
lunmaktadır ve bu yönetmelik, bu hizmeti fazlasıyla görecek durumdadır. 

(1) 798 S. Sayılı Basmayan 16.3.1995 tarihli 87 nci Birleşim Tutamağına eklidir. 
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O bakımdan, ümit ediyor ve inanıyorum ki, Bakanlık ve ilgililer, bu yönetmeliği kendilerine 

müşir kabul ederler; aksi halde, bu yönde başarılı olma şansları yoktur. 

Değerli arkadaşlar, özel ormancılığın özendirilmek istenildiği bugünlerde, ülkemizle dünya ül
keleri arasındaki kıyaslamayı sizlere arz etmek istiyorum: Hepinizin malumu olduğu üzere, ülke
mizde 20,2 milyon hektar olan ormanlarımız, ülkemiz genelinin dörtte birini teşkil etmektedir ve 
bu ormanlık alanların mülkiyet açısından değerlendirilmesi yapıldığı zaman, ormanlarımızın yüz
de 99'unun devletimize ait olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde, 199 adet kadar ve 22 bin hektar ka
dar olduğunu tahmin ettiğim özel orman bulunmaktadır; bu da, ülkemiz genelindeki özel orman 
alanlarının yüzde l'ine tekabül etmektedir. Üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliğine üye olan ül
kelerin özel orman alanlarının yüzde 60 seviyesinde olduğunu, Amerika'da ise yüzde 61 seviyesin
de olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, ülkemizdeki orman işletmeciliğinin temelinde mülkiyet prob-
.leminin yattığını, bu mülkiyet probleminin çözümlenmeden bu olayda başarı kazanmanın mümkün 
olmadığını önemle söylemek istiyorum; ancak, burada çok önem verdiğim bir konuyu size izah et
meden geçemeyeceğim: 

Değerli milletvekilleri, orman işletmeciliğindeki temel olay, tıpkı çiftçilerimizde olduğu gibi, 
partneri dava sayısını artırmaktır. Bugün, Almanya'da, ülke geneli itibariyle yüzde 60'ları aşan se
viyede orman vardır; ancak, mülkiyet sahibi itibariyle olaya bakıldığı zaman, yüzde 99'una yakını
nın özel mülk olduğu, şahısların elinde olduğu görülecektir. Bu bakımdan, eğer, ormanlarımızı bü
yütmek ve geliştirmek istiyorsak, mutlaka orman mülkü sahibi ve orman işletmeci sayısının çoğal
tılması lazım geldiğini önemle vurgulamak istiyorum. Ülkemizde, yüzde 1 seviyesinde bulunan bu 
miktarın yeterli olmadığını belirtmek istiyorum. Özel ormancılığın mutlaka teşvik edilerek, bu 
maksatlı -Bayındırlıkta olduğu gibi- birimlerin oluşturulması ve analizlerinin yapılması lazım gel
diği kanaatindeyim. Bu yönde oluşacak özel sektörle, bu olayın ülkemizde tutulacağını vurgulamak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde 11-12 milyon hektar seviyesinde ağaçlandırma potansiyelinin 
bulunduğu; ancak, bunun, takriben 6 milyon hektar kadarının hemen ağaçlandırmaya müsait oldu
ğu gözlenmektedir. Bu tempoda gidildiği sürece 6 milyon hektar kadar alanın ağaçlandırılmasının, 
50 yılı aşacağı kanaatini taşımaktayım. O bakımdan, bu olaya, mutlaka, özel sektörün ve köylüle
rimizin katılması lazım geldiğini önemle vurguluyorum. Çıkarılacak yönetmeliğin, halihazır, elde
ki yönetmelikle beraber değerlendirilip bu yönde paralellik sağlanması halinde başarılı olacağını 
ifade ediyor, Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü

zakeresi daha önceki birleşimlerde başlamış ve halen devam eden 798 sıra sayılı,1 Millî Ağaçlandır
ma Seferberlik Kanunu Tasarısının 16 ncı maddesiyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. 

Önce; Meclisin, uzun süren, fevkalade yorucu bir mesaisinden sonra gerçekleştirilmiş olan 
anayasa değişikliklerinin, milletimiz için hayırlı olmasını dilerim. Biz, Refah Partisi olarak, o ka
nunun müzakeresinde, muhalefetimizi memleketin hayrına olacak şeklide, açık seçik, ortaya koy
duk; netice, Meclisin iradesi takarrür etti; hayırlı olsun. İnşallah, Anayasadaki, millete sıkıntı ve
ren diğer maddeler de, en kısa zamanda olgunlaştırılır, Meclise getirilir ve değiştirilir; Meclis, mil
letin gündemine hâkim olur. 
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Muhterem arkadaşlar, müzakere ettiğimiz Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısının, 

bu maddesinde "Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Orman Bakanlığınca bir yıl 
içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir" denilmektedir. Aslında, kanun tasarısı, ağaçlandır
mayla ilgili mevcut fona yeni gelir kaynakları temin etmektedir. Çeşitli yatırımlardan ayrılan pay
lar, devlet harcamalarından ayrılan paylar; özel şahısların ve kurumların harcamalarından ayrılacak 
olan paylar, bu fona aktarılarak, fonun gelirleri artırılmakta ve millî ağaçlandırmanın kısa zaman
da gerçekleştirilip memleketin erozyondan kurtarılması hedef alınmaktadır; burada da uygulama
nın merkezi, Orman Bakanlığıdır. 

Bakanlığın, bu fonu dikkatli, verimli, bilgili ve disiplinli bir şekilde kullanması gerekmekte
dir. Bu tip fonlardan ve fonların kullanılışından, hatta, diğer kamu kuruluşlarında da, istihdama dö
nük birtakım projelerin yürütülmesinden duyduğumuz rahatsızlığı, muhtelif maddelerin müzakere
sinde, değerli arkadaşlarımız arz ettiler. 

Biz, Meclis olarak -o parti, bu parti mühim değil- icraya güvenmek istiyoruz; yani, icranın, 
hakkaniyet ölçüleri içerisinde yürütülmesini istiyoruz; ama, maalesef, Türkiye'de, denetimden kaç
mak kolay olduğu için ve Meclisin denetim gücü de çok zayıf olduğu için, iktidarlar, kendilerine, 
millete hizmet için verilmiş olan yetkiyi ve kaynakları keyfî şekilde kullanmaktadırlar. Bu keyfî 
kullanım, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, ormanla ilgili projelerin uygulanmasında, çeşitli 
kamu kuruluşlarının geçici işçi statüsündeki personelin istihdamında önümüze çıkmaktadır. Bir 
ufak mahallî seçim olsa -araseçim- hemen, seçim olan yerlerde -iktidarda (A) partisi, (B) partisi ol
ması mühim değil- vaatlerde bulunulmakta, Karayollarına bu beldeden, ilçeden on, PTT'ye yirmi, 
falan yere şu kadar personel alınacak diye taksimat yapılmakta ve onlar işe alınmakta, seçimden iki 
üç ay sonra da, hepsi sokağa atılmaktadır. 

Tabiî, bunlar, bizim, Meclis olarak ve milletvekili olarak, idareye güvenimizi sarsmaktadır; 
yani, idarenin, hakkaniyet ve dürüstlük ölçüleri içinde yürütülmesi lazım. 

Bugün, hepimizi üzen ve dün gece de, Başkanlığa riyaset eden Muhterem Kalemli'nin, anaya
sayla ilgili müzakerenin hitamında, Meclisin çalışmalarını takdir eden, efkârıumumiyeye duyuran 
ve Meclise karşı birtakım seviyesiz beyanları da takbih eden -zımnen- üslubunu, hepimiz, burada, 
iştiyakla alkışladık; ama, Meclise karşı bu güven sarsılmasının ve birtakım ölçüsüz beyanların kay
nağı, aslında, Meclisin, memleketin gündemine hâkim olmamasıdır. Onsekiz seneden beri enflas
yon, pahalılık, işsizlik, geçim sıkıntısı içinde çırpınan millet, Meclis, Hükümeti niye denetlemiyor, 
niye bu işlerin hesabını sormuyor diye, neticede, hesabını bize soruyor. 

Bu oturuma girmeden önce, bir değerli arkadaşım, kuliste sohbet ederken, başından geçen ola
yı anlattı; ben tafsilatına girmeyeceğim: "Çeşitli halk tabakasından insanların olduğu özel bir yer
de, ben milletvekili olduğumu söylemedim, sonunda birisi, milletvekili olduğumu söyleyince, ora
da eğitimli bir hanım 'çık buradan, senin burada işin yok, sen, şöyle şöyle yapan bir Meclisin mil
letvekilisin' diye, âdeta, beni oradan kovmaya kalktı. Sonra kendisine uzun uzun bilgi verince, bu 
yanlış bilgisini tashih etmeye yöneldi" diye ifade etti. 

Şimdi, burada söylemek istediğim şudur: Yani, bu fonun, yaklaşan seçimlerde keyfî kullanıla
cağı, keyfî ve partizanca istihdam için kullanılacağı istikametinde endişeler var. Bu kürsüden, bu, 
beyan edildi. Temenni ederiz ki, Muhterem Orman Bakanımız ve onun teşkilatı, katiyen bu istika
mette bir tasarrufa yönelmesinler. 

ADİL AYDIN (Antalya)-Bir şey olmaz... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Temenni ederiz olmasın; ama, geçmişte çok olduğu için, "süt

ten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" düşüncesiyle, tereddütlerimizi, burada ifadede fayda görü
yoruz. 
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Ormancılık ve ormanların korunmasıyla ilgili bu sahada tecrübesi olan, müktesebatı olan, il

mî olan arkadaşlar uzun uzun bilgi verdiler. Nihayet, Meclis kürsüsü bir ilim kürsüsü de değildir. 
Bu meselelerin ilmini bilen çok değerli üniversite hocalarımız var, bakanlık camiasında yetişmiş 
fevkalade değerli uzmanlarımız var. Ormanların yönetimini, verimli kullanılmasını, değerlendiril
mesini, yetiştirilmesini, korunmasını başarıyla uygulayan memleketler de var. Hikmet müminin 
malıdır, nerede bulursa oradan alır; ama, bendeki kanaat şu ki, Türkiye'nin bütün kamu kuruluşla
rında olduğu gibi, orman meselesinde de biz, bilgiyi, yerinde, disiplinli ve verimli bir şekilde kul
lanmıyoruz ve neticede, birtakım, üzüntü verici, memlekete, insanlara, memleketin kaynaklan he
der oluyor istikametinde kanaat verici gelişmeler karşısında da, ümidimizi kaybediyoruz. 

Tekrar ifade ediyorum: Bu kanun tasarısı, memleket için çok mühim bir kanun tasarısıdır; ha
yırlı olsun, uğurlu olsun; güzel güzel uygulamayı Cenab-ı Allah nasip etsin. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekileri, iki aylık bir tatile gireceğiz. Kimsenin dili şişmesin diye söz kesmiyorum; 

ama, konuştuğumuz madde şu: "Bu kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Orman Bakan
lığınca bir yıl içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." Burada söylenecek laf, bir yıl azdır, 
fazladır, iki aydır, üç aydır... Yoksa, anakonuya tekrar dönüp de tümü üzerinde konuşulur gibi ya
parsanız, bilmem, nasıl usul olur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir sayın konuşmacı milletvekili, bir yerdeki top
lantıda milletvekili olduğu fark edildikten sonra kovulduğunu falan söyledi. Milletvekilleri, Türki
ye Büyük Millet Meclisini temsil eden ve halkın oyuyla buraya gelen insanlardır. Milletvekillerinin, 
şu kürsüye çıkıp da "bir yerde milletvekili olduğumuzu söyleyince kovuluyoruz" demesi, yanlıştır. 
Bu gibi laflar, Mecliste, hem de televizyondan söylenmemesi gereken laflardır. Bu kadar olmaz. Bu 
Meclisin itibarını hepimiz koruyacağız. Yani, bir geri zekâlının bir yerde çıkıp da milletvekiline söy
lediği lafın, bütün milletvekillerinin itibarını azaltmak için bu kürsüye getirilmemesi gerekir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Niye gocunuyorsun Sayın Genç, bir geri zekâlı söy-
lemişse söylemiş?!. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, buyurun. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
798 sıra sayılı yasa tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında, birkaç hususa değinmekten kendimi alamayaca
ğım. Bunlardan bir tanesi, dün, Yüce Meclisin gerçekleştirdiği Anayasa değişiklikleridir. Bu konu
da iki bakımdan bahtiyarım. Bunlardan birincisi; Yüce Meclisin müesses nizama saygılı partileri, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı partileri, buna saygılı olmayan partileri elimine ederek, bu ana
yasa değişikliğini gerçekleştirmiştir. Bu, benim birinci bahtiyarlık konumdur. (ANAP, DYP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ OĞUZ (istanbul) - Sayın Başkan, bu söylenenler maddeye uygun mudur? Bunlar tasarı
da var mı? 

BAŞKAN - Sayın Maruflu... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - İkinci bahtiyarlık konum da; cümle âleme bu Meclis, Ana

yasayı değiştirebileceğini ispat etmiştir/Özellikle basının bazı kalemlerinin -ki, daha uyanamamış-
lar herhalde, Anayasa görüşmeleri geç bittiğinden- bugün dahi Meclis hakkında kötü ifadeleri var
dır; ama, yarın nasıl olacaklarını merak ediyorum. Meclisin Anayasayı değiştirmeye ehil olduğu, 
kadir olduğu meydana çıkmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı çok önemlidir. Bu yasa, tabiî, iyi 

uygulanabildiği takdirde bir anlam ifade edecektir. 
Şimdi, mülkiyet yönünden Türkiye'deki ormanların yüzde 99'unun devlete ait olduğunu bili

yoruz. Bakınız, Avrupa Topluluğunda, ormanların yüzde 60'ı özel mülkiyete aittir, Amerika Birle
şik Devletlerinde yüzde 61'i özel mülkiyete aittir ve hepimizin bildiği gibi, bu ülkelerde, orman 
varlığı, o ülkenin iktisadî değerleri içinde büyük ağırlık ve öncelik taşımaktadır. 

Türkiye'de ormanlarımızı korumak için, Anavatan Partisinin temel felsefesi olan, ormanların 
özel mülkiyete aşamalı geçmesinde yarar görüyoruz. Şu andaki orman işletme alanının 22 bin hek
tar ve özel işletme sayısının da 199 olduğu ifade ediliyor, bunu öğreniyoruz; ancak, bunun yeterli 
olmadığını söylemek istiyorum; çünkü, Büyük Meclis, Hükümet, Orman Bakanlığını, her yıl, bir
çok imkânla ve araç gereçle teçhiz ediyor. Orman Bakanlığının elindeki imkânlar fena değil; ama, 
buna rağmen, orman varlığının özellikle korunmasında, istenilen düzeye gelmediğimizi görüyoruz. 
Bunun yegâne çaresi -benden evvel, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Özer'in de ifade 
ettiği gibi- mülkiyet sisteminde değişiklik yapmak ve ormanlarda özel mülkiyeti teşvik etmek ol
malıdır. Bunu yaparken de, özel işletmeciliğe her türlü teşvikin verilmesinde fayda vardır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabiî, bu yasa çıktığında, belki, ilk nazarda, bir ölçüde, bir mer
hale kat edilecektir; bundan şüphemiz yoktur; ama, ben, bu tasarının geneline şöyle bir baktığım
da, Türkiye'de orman varlığının idamesi için yeterli olmadığını gördüm. Bunun, ileride düzeltilme
si gerekmektedir. Bakın, şimdi, bu tasarı çerçevesinde, 16 ricı madde, yeni bir yönetmelik çıkarıl
masından söz etmektedir. Bu yeni yönetmeliğin, tasarıdaki esaslarla ve şu andaki, mevcut yönet
meliğin eksiklerini giderici tarzda yeniden düzenlenmesi ve düzenlendikten sonra da uygulanması, 
fevkalade önem arz etmektedir. 

Bizim temennimiz, tasarının, yönetmelikle ilgli bu maddesinin iyi uygulanması ve bu uygula
ma içinde de, Türkiye'nin orman varlığını geliştirici yönde her türlü tedbirin alınması istikametin
dir. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, hepinize, sözlerimin sonunda sevgiler ve saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, Sayın Maruflu kişisel konuşmasını yaptı; şimdi, söz sırası, şahsı 
adına, Sayın Kapusuz'undur. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben, müteakip madde için arz ettim. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. 
Görüşmekte olduğumuz ve sonuna geldiğimiz, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasa

rısının 16 ncı maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz edeceğim. 
Bu madde, yönetmelikle ilgili maddedir. "Bu kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, 

Orman Bakanlığınca bir yıl içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir" denilmektedir/Elbette, 
pratiğe ve tatbikata inebilmek açısından, özellikle böyle bir yönetmeliğin bir yıl bile gecikmeden, 
acilen yapılması lazım; çünkü, bir yıllık süre -önümüzdeki dönem ağaçlandırma seferberliğine baş
lanılacağı göz önünde tutulacak olursa- uzun bir süredir; daha kısa zamanda yapılmasında fayda 
vardır. . 

Ancak, biraz önce konuşma yapan değerli sözcü arkadaşım, âdeta hasta bir tip gibi, çıkar, ge
rekli gereksiz sataşma içerisinde bulunur; ama (RP sıralarından alkışlar) müesses nizama bağlılık
tan söz edenlerin, akşam, anayasa değişiklik teklifinin oylamasında, tavırlarıyla Anayasayı ihlali 

- 3 3 1 -



T.B.M.M. B:147 2 3 . 7 . 1 9 9 5 0 : 3 
nasıl uyguladıklarını; bir önceki oylamada "siz nasıl olur da açık oylama yaparsınız" diye basbas 
bağırıp kavga yapanların, ondan sonra gizli oylama yapılırken, hiç çekinmeden, oylarını açık bir 
şekilde, hatta bir kâtip üyenin zarfa açık olarak koymak suretiyle ilan şeklinde yapmış olmakla ne 
derece Anayasaya uygun hareket ettiklerini, millet ve biz, topluca, görmüşüzdür... 

HACI FÎLlZ (Kırıkkale) - Konuya gel. Görüntüden rahatsız mı oldun?!. 
SALlH KAPUSUZ (Devamla) - Size teşekkür ediyorum. Sizlerin bu konumunuzu, bu tutu

munuzu anlamakta da zorluk'çekiyorum. 
Biraz önce, müesses nizama bağlı olduğunu iddia eden bir sözcü arkadaşımıza söylüyorum; 

müesses nizam bu memlekette Anayasadır; yapılan bütün işlerin Anayasaya uygun yapılması la
zım. Sizin çıkarmış olduğunuz anayasa değişikliği bile Anayasaya uygun değil; ama, diyeceksiniz 
ki, bu Anayasayı alkışlayanlar var. Hatırlarsınız, bu Anayasayı olduğu gibi, 1960" tan sonra yapı
lan Anayasayı da büyük bir çoğunlukla alkışlayanlar olmuştur; ama, unutmayın ki, bu konuda ka
rar, sadece sizin buradaki coşkulu tavrınız değil, milletin ve bu memlekette yaşayan insanların ve
receği karar olacaktır. Bu tozpembe günler tez geçer, ondan sonra bu millet neyi değerlendirmeye 
alır biliyor musunuz; onsekiz senedir kronikleşmiş, milleti inim inim inleten... 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Maddede bunlar var mı Sayın Başkan!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...enflasyon, hayat pahalılığı, yok edilen ortadirek, batırılan 

KİT'ler, sokaklarda yürüyen işçi ve memur, mağdur edilen insanları göz önünde bulundurduğunuz 
takdirde, neyin alkışlandığını, milletin meselelerine nasıl yakınlık duyduğunuzu,"millet karara bağ
layacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bugünkü basında bile bu anayasa değişikliğinin delik deşik oldu
ğu konusunda beyanlar yaygındır. 

Ben, bu tasarıyla ilgili şunu söylemek istiyorum: Bu tasarıyı (Millî Ağaçlandırma Seferberlik 
Kanunu Tasarısını) başından beri destekledik; elan da destekliyoruz; yani, yeterli sayıda olsanız da 
olmasanız da, bu kanunun burada çıkması konusunda katkımız olacaktır. 

MEHMET CEBİ (Samsun)-Destekleme!.. Destekleme!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Başkanlık Divanından ve özellikle Parlamentonun üyesi olan 

değerli arkadaşlarımdan, 2 madde çıktıktan sonra gündemde olacak konuların neler olduğunu öğ
renmek istiyorum. Şu anda dışarıda bekleyen dövİzzedelerin'problemini, inşallah, bugün burada 
görüşür ve bir karara bağlarız. Arkasından, görüşülmesi lazım olan çok önemli birkaç konu daha 
var; eğer, onları getirirseniz, bu çalışmaların devamından yanayız; yoksa, oturduğunuz yerden mü
dahale etmekle bir şey temin edemezsiniz; şayet, söyleyeceğiniz faydalı fikirleriniz varsa, getirir
siniz, memnunuyetle dinleriz. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Senin söylediklerinin hangisi faydalı !.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, işte... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bağlayalım, vaktimiz kalmadı. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Arkadaşlarımızın da fazla rahatsızlık duymasına gerek görmüyorum. Özellikle, bu yapılacak 

yönetmelikle... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
...orman köylülerinin bugünkü sıkıntılı durumlarının göz önünde bulundurularak, onlara yöne

lik, onların hayat seviyelerini, geçim sıkıntısı içindeki yaşama şartlarını biraz daha düzenleyici ha
zırlıklar yapılır, yönetmeliklerde ona yer verilirse, mağdur edilmiş olan orman köylülerimiz, bu ka
nun vesilesiyle olsun birazcık nefes alma imkânına sahip olurlar kanaatindeyim. 
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Sayın Bakan, özellikle de, bu yönetmeliğin, bir yıl beklemeden, derhal yapılarak devreye ko

nulması için gerekli katkılarınızı sizden bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Şimdi, bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

798 sıra sayılı kanun tasarısına, 17 nci madde olarak, aşağıda yer verilen maddenin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Çevik Süleyman Hatinoğlu Gürhan Çelebican 
Ankara Artvin İstanbul 

Emin Kul Elaattin Elmas 
İstanbul İstanbul 

"Madde 17: a) 9 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen hallerde alınacak yüzde 2 oranındaki 
paylar; Kanunun yürürlük tarihine kadar, ithali yapılıp satılmamış bulunan ürünler için de aynen 
uygulanır, 

b) 9 uncu maddenin (b) bendinin 1,2,3 numaralı fıkralarına göre alınacak paylar ise, kanunun 
yürürlük tarihinden önce tahsisi yapılmış ve fakat fiilen teslim edilmemiş ürünler için de aynen uy
gulanır. 

c) 9 uncu maddenin (c) ve (h) bendleriyle alınması öngörülen paylar, kanunun yürürlük tari
hine kadar başlanılmamış veya bitirilmemiş proje bedelleriyle (d) bendinin 1,2 ve 3 numaralı fık
raları ve (e) bendinde belirtilen hallerde alınması öngörülen paylar alıcı tarafından kısmen veya ta
mamen, bedeli ödenmemiş ve (h) bendine göre kirası tahsil edilmemiş satışlar ve kira bedelleri için 
de aynen uygulanır. 

Gerekçe: Kanunun öngördüğü işlemlerden kesilecek payların ürün bedelleri, proje bedelleri ve 
kiralar konusunda kanunun yürürlük tarihinden sonra önemli ölçüde değişiklik yaratacağından spe
külatörlere fırsat vermemek ve bu yoldan bir vurgun ortamının doğmasını önlemek, engellemek, 
hakkaniyetle, kararlı bir uygulamanın eşitlik içinde yürürlüğe konmasını sağlamak bakımından, yu
karıda yer verilen düzenleme yapılmıştır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okuttuğum önerge yeni bir madde ve devamlılık öneriyor. 
EMİN KUL (İstanbul) - Hayır efendim, geçici madde olarak öneriyor. 
BAŞKAN - Geçici madde durumunda değil bu. 
EMİN KUL (İstanbul) - Geçici madde durumunda efendim. 
BAŞKAN - Eğer, Komisyon, benim anladığım gibi anlıyorsa, ekseriyetini toplayıp karar ve

rirse, o zaman, yeni bir maddedir; müzakere açarım. 
Şimdi, Komisyona soruyorum: Sayın Komisyon, ayrı mı düşünüyorsunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 

Başkanlık Divanıyla aynı düşünüyoruz. Bu, yeni bir maddedir. Ek madde olabilir veya yeni mad
de olabilir. Komisyon çoğunluğumuz da yok; o yüzden, katılamıyoruz. 

BAŞKAN - İşleme koymuyorum. '• 
EMİN KUL (İstanbul) - Geçici madde efendim, yeni madde değil. 
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BAŞKAN - Efendim, zapta geçirdim. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, izahat verme imkânını dahi vermediniz. Bu, bir soy
gunu önleyecek geçici maddedir. Aksi halde, bu kanun, bu yönüyle, şaibeli kalır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Efendim, zapta geçti. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, son iki maddeyi sunuyorum. 
EMİN KUL (İstanbul) - Bir soygun yapılacak; bu, bir soygunu önleyecek ve size gelir sağla

yacaktı. Geçici maddedir. Önerge sahibi olarak geçici madde dediğim halde, kendiniz karar veri
yorsunuz... 

- BAŞKAN - 17 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 

MADDE 17: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Şöz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, bunun nesinde konuşacaksınız, anlamıyorum. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Çok kısa olarak... 

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

Ben de bir hatıramı zabıtlara geçireyim. 1954 yılında, ilçe doktorluğu yaptığım zamanlarda 
dostların düğününe giderdik. Bir eczacı Ahmet Tozoğlu vardı -inşallah ölmemiştir, kulakları çın
lasın- onu oynamaya kaldırırladı. Saz ekibi sorardı Ahmet'e "ne çalalım" diye; o da "ben bir oyun 
bilirim; ne çalarsanız çalın, onu oynar otururum" derdi. 

Madde ister yürürlük olsun ister süre olsun, ben size söz veriyorum, siz bildiğinizi okuyorsu
nuz... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Buyurun Sayın Maruflu, söz verdim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Maruflu bildiğini oynayacak bakalım, ne çalarsan çal... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sen de, bildiğini oyna. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Ben bildiğimi oynarsam, siz pişman olursunuz. 
BAŞKAN - 17 nci madde üzerinde konuşuyorsunuz Sayın Maruflu; sürenizi başlatıyorum. 
Buyurun. : 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Ağaçlandırma 
Seferberlik Kanunu Tasarısının 17 nci maddesi üzerinde konuşuyorum. 

Şimdi, Sayın Başkan beni bağışlasın, ben bir ormancı çocuğuyum; Orman Bakanlığında uzun 
yıllar görev yapmış, rahmetli, olmuş bir insanın çocuğu olduğum için, orman konusu, benim çok ya
kın ilgi alanıma giriyor. O nedenle kendimi alamıyorum; orman deyince içim titriyor; özellikle, ya
nan ormanları görünce, tahrip edilen ormanları görünce daha fazla içim titriyor. Bu sabah televiz
yonda bir program vardı -izleyenler görmüşlerdir; Ertürk Yöndem'in programı- PKK militanları, 
hiç kılları kıpırdamadan, ormanı nasıl yaktıklarını anlatıyorlar; işte "buradan kundakladık, 5 yer
den kundakladık" diye... Benim aklıma şu geldi; bizim burada geçenlerde çıkardığımız bir yasa var; 
temenni ediyorum ki, bu yasada öngörülen yeni hükümler, bu orman yangınlarını, orman kundak
lamasını bir Ölçüde caydirıcı özellik taşır. 

• Ben, önemli gördüğüm bir hususa değinmek için söz aldım, fazla da vaktinizi almak istemiyo
rum; zaten sondan bir önceki madde. Şimdi, burada, geçen hafta görüştüğümüz Yedinci Beş Yıllık 
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Kalkınma Planının orman sektörüyle ilgili bölümünü hatırladım. Kalkınma Planına baktığımız za
man, burada bir acayiplik var değerli milletvekilleri. Orman sektöründe, Yedinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında, 200 bin hektarlık bir ağaçlandırma öngörülüyor. Bu 200 bin hektarı 5'e böldüğü
nüz takdirde - yani yıllık miktarını bulmanız için- yılda 40 bin hektarlık bir ağaçlandıma yapılacak. 
Bu ağaçlandırma, bana göre, çok yavaş; bu şekilde gidildiği takdirde, Türkiye'de netice alınması 
mümkün değil. Bu da gösteriyor ki, özel kesimi, özel ormancılığı mutlaka devreye sokmamız la
zım. Yani, bu hedefi ben küçümsemiyorum. Zaten, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, sadece 
orman sektöründeki değil, tüm hedefler, ekonomik ve sosyal hedefler Türkiye için yeterli değil, kü
çük tutulmuş; ama, bu da daha fazla olabilir. Yalnız, bunun yollarını bulmada, biraz evvel söyledi
ğim gibi, mülkiyet yapısının, Amerika'da ve Avrupa Topluluğu ülkelerinde olduğu gibi değiştiril
mesi büyük önem taşıyor. Bunu yaptığınız takdirde ve özellikle teşvik tedbirleriyle, hibeyle destek
lediğiniz takdirde, Orman Bakanlığı da işi sıkı tutarsa, görülecektir ki, bu tasarının ve Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının bu hedefleri gerçekleşecektir. 

Ben bunları sizlere arz etmek istedim. Sözlerimin sonunda, bu duygu ve düşüncelerle, saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Sayın Ali Oğuz... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Balyalı, münasip bir yerde size söz vereceğim, acele etmeyin. 
AHMET PERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, hemen verin de rahatlasın. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oğuz. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Saym Başkanım, değerli arkadaşlarım; dün gece, neredeyse saat 

04.00'e yaklaşan bir mesai neticesinde, Anayasanın tadiliyle ilgili çalışmalarımızı bitirdik; noksan
larına rağmen, memleket ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum ve inşallah, 
bundan sonra gelecek Meclisin daha iyilerini, daha mükemmellerini yapmasını da temenni ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında son maddesine yaklaştığımız tasarının yürürlük maddesinde hu
zurlarınıza çıkıp da, sizlerin zamanını işgal etmeyi katiyen arzu etmezdim ve özür dileyerek ifade 
ediyorum; bir sataşmayla tahrik edilmeseydik, buraya çıkıp, bu birkaç cümleyi dahi ifade etmeyi 
zait görürdüm. (DYP sıralarından gürültüler) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - 24 saat oradasınız!.. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Ancak, öyle, marazlı, öyle, mazur görülecek insanlar var ki, o ma

razlarını mazur görmemiz gerekmesine rağmen, tahammül hududunu aşıyor ve huzurlarınıza çık
mak ihtiyacını duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu memleketin müesses nizamı, bindörtyüz yıllık Allah'ın nizamıdır; bu 
memleket Müslümandır ve İslamın icaplarına uyar. Bir de, müesses nizam var ki, faaliyetlerimizi 
ve partilerimizi düzenliyor. Bu da Anayasadır, ve Partiler Kanunudur. Bir Anayasa, bir Partiler Ka
nunu varken, müesses nizamın bazı partilerinin bazı partilerini elediği, sildiği, attığı şeklinde bura
da söylenen çirkin sözleri kınıyorum ve ayıplıyorum!.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada, biz, muhalefet görevi yapıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu, bizim göre
vimizdir; sevseniz de sevmeseniz de, seven olsa da yeren olsa da, biz, bu görevimizi buradan ya-. 
parız; ama, ne pahasına olursa olsun, evvelallah yaparız. Bizi de, bundan kimse çeviremez ve bilir
siniz, kalbur gibi de yüreğimiz vardır ve hiçbir şeyden de korkmayız evvelallah!.. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Müeses nizam bizi tasfiye edermiş de, bilmem ne yaparmış... Bunlar boş laflardır. Biz, kanun

la kurulmuş bir parti olarak, burada, gelir, görevimizi yaparız ve hiçbir şey de bizi engellemez, bu
nu ifade etmek istiyorum. 

HASAN B ASRİ ELER (Edirne)-Yanlış !.. 
ALÎ OĞUZ (Devamla) - 20 milyon insanin aç olduğu, pahalılık ve yoksulluğun had safhada 

olduğu, işçinin, memurun sokaklara döküldüğü, memurun coplandığı, hastalann hastanelerde rehin 
veya sokaklarda kaldığı, enflasyonun yüzde 150 olduğu, dışborcun 150 milyar dolar olduğu, içbor-
cun 900 trilyon lira olduğu, memurların coplanıp* köpeklere ısırtıldığı, memura, ancak bir karpuz 
parası kadar zammın teklif edildiği bir ortamda bir şey yaptığınızı zannetmeyin. Bu anayasa deği
şikliği bir şey getirmemiştir, bunu da ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ormanla ilgili konuya gelince, bu kanunun bir amacı var... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Ne bağırıyorsun!.. (DYP sırala

rından gürültüler) 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Yahu, sen de duyabiliyorsan bravo!.. Allahü ekber!.. (DYP sıraların
dan "Ne bağırıyorsun" sesleri, gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, yürürlük maddesinde, her şeyden evvel şunu ifade edeyim ki, bu kanun 
tasarısının bir amacı var. Bu kanun tasarısının amacı da, her şeyden evvel, memleketin her yerinde 
orman varlığının genişletilmesi ve korunmasıdır. Bunu amaçlayan bu kanun tasarısı, nihayet, son 
maddesine kadar geldi, arkadaşlarımız değerli görüşlerini ifade ettiler. Ben, inanıyorum ki, gerek 
yayılmasında ve tespitinde gerek yeniden kurulmasında ve korunmasında her türlü tedbir alınacak
tır. 

Ben, geçen konuşmamda da sizlere ifade ettim; korunmada birinci derecede mühim olan şey, 
yol... Yangına ulaşamıyorsunuz... Yangınların söndürülmesi hususundaki ikinci derecedeki önem
li husus araç gereç... Bunlar yapılmadan, sadece nutuk atmak veya kanun çıkarmak, ormanı koru
maz. Orman, bir bakıma da sevgiyle korunur. 

Buna riayet ettiğimiz takdirde, ormanlarımızın gelişeceğini ve korunacağını ümit ediyor, say
gılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sabahlara kadar çalışıyoruz; kimin ne 
hakkı var burada insanların başını ağrıtmaya!.. 

BAŞKAN - Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenlen.. Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, önergemiz var orada; önünüzde önerge var; yoklama 
istiyoruz... 

BAŞKAN - Efendim, önerge var bende. Müsaadenizle... 20 dakika evvel yoklama yaptım. 
Kanun tasarısı, açık oya tabidir; ikinci kez yoklama yapacağım; burada da, ekseriyeti görüyorum. 

Madde 18... 
EMİN KUL (İstanbul) - Yoklama yapmadınız; yarıda bıraktınız. 
BAŞKAN - Yaptım efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) - Yarıda bıraktınız... 
BAŞKAN - Yetersayı vardı da onun için bıraktım. 

EMİN KUL (İstanbul) - Şahsî kanaatinizle yarıda bıraktınız; yoklama yapmadınız. (DYP sı
ralarından gürültüler) 
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;BAŞKAN-Madde 18'i okutuyorum... 
Anladınız mı; nedir sıkıntım?!. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Anladık, anladık Sayın Başkan. Devam edin... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Meclisi böyle, kendi emelinize alet etmeyin Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, hayırlı bir iş yapıyoruz. Bir şey kaçırdığımız yok ki!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bu, seçim kanunu... Seçime 6 trilyonluk yatırım yap

mak için... 
BAŞKAN - Madde 18'i okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 18.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Sayın Nevşat Özer, bu madde üzerinde söz talebiniz var. Sayın Dumankaya, sizin 

daha sonra... 
EMİN KUL (İstanbul) - Niye yoklama yapmıyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, 20 dakika evvel yaptım. 
Sayın Ayhan, grup adına söz talebiniz var. 
Sayın Özer, buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul) - Çoğunluk yokken, çoğunluk var diye açtınız; yoklamayı yarıda kes

tiniz. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Otur yerine; sen mi idare edeceksin bu Meclisi?!. 
EMİN KUL (İstanbul) - Siz mi idare edeceksiniz Meclisi?!. Önerge veriyoruz; niye gereği ya

pılmıyor?.. (DYP sıralarından gürültüler) Sen göndermedin beni buraya!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, dışarıya çıkmayalım; rica ediyorum... 3 maddeyi de mi çı

karamayacağız bugün... 
EMİN KUL (İstanbul) - Yoklama yapmak mecburiyetindesiniz Sayın Başkan, niye yapmıyor

sunuz? | 
BAŞKAN - Değilim efendim; ekseriyet var; bakın bu tarafa... Arkadaşlar yerlerine oturmu

yorlar, ayaktalar da, ondan... 
Buyurun Sayın Özer. x 

ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi, en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Bu tasarının görüşmeleri sırasında, başımdan geçen bir hadiseyi anlatmadan geçemeyeceğim. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanımız Hüsamettin Cindoruk Be
yefendiyi bir ziyaretim sırasında, Değerli Başkanımız bana dedi ki: "Sayın Özer, TEMA Vakfı Baş
kanı Hayrettin Karaca Beyefendi ve ülkemizin işadamlarından Vehbi Koç Beyefendi, bu ağaçlan
dırma olaylarına çok duyarlılar. 

Bu kanunun çıkarılması yönünde yardımcı olunabilir mi" diye, bir özel beraberliğimiz içeri
sinde, benimle bir görüşme teati ettiler; ben de, Sayın Meclis Başkanımız, zamanınız varsa, bu ola
yı size kısaca izah edeceğim dedim ve bilebildiklerimi, Sayın Meclis Başkanımıza arz ettim. Sayın 
Meclis Başkanımız, benden, Grubumun ve şahsımın bu yöndeki katkılarını istedi; ben de, her an 
katkı vermeye hazır olduğumuzu, Sayın Vehbi Koç Beyefendiyle tanışmadığımı; ancak, Hayrettin 
Karaca Beyle, evvelden beri, bilişdiğimi, tanıştığımı, kendileriyle görüşerek, bu konuda yardımcı 
olacağımı ifade ettim... 
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HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Burası, hikâye kürsüsü mü?.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - ...ve Saym Karaca Beyefendiyle görüştüm, mutabık kaldım ve 
Karaca Beyden de, iktidar yetkilileriyle ve kamu görevlileriyle görüşmesini rica ettim. Bu vesiley
le, ayrıca, hem Karaca Beyle hem de Orman Bakanlığı kamu görevlilerinden bu işle ilgili olan ba
zı kişilerle görüştüm, dedim ki, getirdiğiniz keenlemyekûn; yanlış, bu vesileyle, yürürlük... 

MEHMET ^EBİ (Samsun) - Sayın Başkan, bunların tasarıyla ne alakası var... Hiç alakası 
yok!.. . 

BAŞKAN-Efendim, lütfen, dinleyelim, süresini kullanıyor... Bitirsin... 
Devam edin efendim. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Hem, Meclis Başkanımızın rica ettiği özel ilgililerle hem de ka
mu görevlileriyle yaptığım görüşmelerde, hem kamu görevlileri hem de diğer arkadaşlar, düşünce
mizin tamamen doğru olduğunu belirterek "ancak, bu olayda, eğer, sizin desteğiniz olacaksa, Ana
vatan Partisi Grubu ve şahsınız olarak, bize, sadece, fon kaynaklarının artırılması yönünde yardım 
ediniz; sizden, başka bir şey istemiyoruz" dediler. • '• ' 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığın görüşü bu; Bakanın görüşü bu; ilgililerin görüşü bu... Söz
lerimin başında da ifade ettiğim gibi, bir salma planı; tıpkı vergilerde olduğu gibi, bu olayda da sal
ma planı... O bakımdan, ben, bu olayda, Hükümetin hiçbir katkımızı kabul etmediğini, yardımlaş
mayı arzu etmediğini ve katılımcı rejim içerisinde, muhalefetin katkısını arzu etmediğini, size, ya
şadığım bir olayla naklettim. 

Değerli milletvekilleri, 17 500 köyün bulunduğu ormanlarımızda, tahminen, 9 milyon nüfus 
yaşamaktadır. Bu nüfusun ekonomik sorunlarını ve kadastro olaylarını çözmediğiniz sürece, bir 
hektar dahi ağaçlandırma yapma kabiliyetiniz yoktur. Bu itibarla, bu tasarıyla, bu işin özendirilme
si ve kurtarılması yönünde hiçbir öneriniz de yoktur. 

Arzu ederim ki, kullanacağınız her kuruşu, inşallah, bu maksatla kullanırsınız; ancak, orman 
köylülerimizin, orman idaresiyle iyi geçinmeleri imkânı itibariyle -daha önce de arz ettiğim gibi-
önceki yıllarda, askerî rejim döneminde getirilen 2924 sayılı Kanun, sonra, Anavatan İktidarı dö
nemlerinde 3763 sayılı Kanunla değiştirildi; ancak, bu kanunu da, Anayasa Mahkememiz, orman 
köylülerinin lehine, bozdu. Bu konudaki mevzuatı yeniden düzenleyen kanun teklifini, Doğru Yol 
Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ercan ve yine Doğru Yol Partisinden Sayın Melih Papuçcuoğlu 
önerdiler. Bu teklifin, Anayasa Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Anavatan Partisi olarak kat
kıda bulunacağımızı ifade ettik; ama, Hükümetten, Sayın Cevheri'nin imzasıyla aldığımız yazıda, 
Hükümet, kendi grubunun teklifini, Anayasaya aykırıdır diye geri çevirdi ve Orman Bakanlığı, il
gili bakanlık olarak, bu konuda, hiçbir katkıda bulunmadı. Maalesef, takriben, 5 milyon dönüm ka
dar alanı, 5 milyon kadar nüfusu enterese eden olayda, Hükümet yok. 

Siz, bir yandan ağaçlandırma yapacağınızı iddia ediyorsunuz, bir yandan da, orman köylüle
riyle ilgili problemi çözmüyorsunuz... Bu kafanızla, bir hektar dahi ağaçlandırma yapamazsınız. Zi
ra, Sayın Selçuk Maruflu Beyin ifade ettiği gibi, 6 milyon hektar potansiyel saha var. Yıllık hede
finiz 40 bin hektar. 6 milyon hektarı 40 bin hektara böldüğünüz zaman, 150 eder. Bu kafayla, bu 
işi, 150 yılda ancak bitirebilirsiniz, asırlara baliğ olur. Reel fiyatlarla değerlendirdiğiniz zaman ise 
bu, yüzlerce yıla baliğ olacak bir olaydır. O itibarla, getirdiğiniz tasarıda ilkeniz yoktur, prensibi
niz yoktur, dünyaya uyumunuz yoktur, globalleşmeniz yoktur; velhâsıl, değişimin temsilcisi oldu
ğunu iddia eden Doğru Yol Partisi, maalesef, bu olayda, tamamıyla! dünyanın tersine gitmektedir. 

Ben, huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum ki: Anavatan iktidarları döneminde, temel Or
man Kanununda yapılan değişikliklerle, yapmakta olduğumuz kanunla getirilmek istenen şeylerin 
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tamamı, hatta daha genişi getirilmiştir. Bu tasarıyla, hiçbir yeni değişiklik getirilmemektedir. Bu 
tasarıyla, maalesef, sadece, partizanca kullanabilmek maksadıyla kaynak aranmaktadır. 

Muhterem Heyeti, en derin saygılarımla selamlıyorum; teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. . - ' • , -
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele

ri; 23 Temmuz 1995 tarihi, Yüce Meclisimiz için önemli bir gün olmuştur, tarihî bir gün olmuştur; 
bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, anayasa değişikliği 360 reyle kabul edildikten sonra, 
milletimizin beklediği, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasarısının 
son maddesini görüşüyoruz. 

Bu ağaçlandırma yasa tasarısını, milletimiz beklemektedir. Milletimiz beklemektedir; çünkü, 
Türkiye çöl olmasın diyoruz; çöl olmaması için, bu yasanın çıkarılması gerekiyor. Türkiye'de eroz
yon olmasın diyoruz. Ülke topraklarının 500 milyon tonu, her yıl, denizlere, göllere akıp gidiyor; 
bu toprakların akmaması için, çare, bu yasa tasarısı. 

Cumhuriyet tarihinde, belki, Yüce Meclisin önüne, böyle, ulusumuzun bugünü, yarını için çok 
önemli olan bir yasa tasarısı gelmemiştir. Biz, TEMA'yla da, gönüllü kuruluşlarla da, tüm çalışma
ları sürdürerek geldik; ama, üzülerek ifade etmek istiyorum ki, iki ay önce çıkması gereken bu ya
sa tasarısı engellenmiştir. Hem ülkemiz çöl olmasın diyeceksiniz hem erozyon olmasın diyeceksi
niz hem yeni Senirkent'ler doğmasın diyeceksiniz, yeni heyelanlar yeni seller olmasın diyeceksiniz. 
hem de bu yasa tasarısına karşı çıkacaksınız... Bu olmaz!.. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısı, bir reform yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısı, bugün 50 
bin hektar olan ağaçlandırmayı, 300 bin hektar hedefine götürüyor; 1 milyar fidan üretimini getiri
yor; özel sektörü ve özel orman kuruluşunu getiriyor. En önemlisi, yıllardır, fakir orman köylüsün
den fonlarla, orman ürünleri üzerinden alınıp başka yerlere aktarılan paralar; yani, ormandan alı
nan paralar, ormana dönüyor. Bu yasa tasarısının temeli budur. Orman ürünlerinden kesilip, mak-
satdışı aktarılan paralar, ormanlarımızın geliştirilmesi için, bu fona çevriliyor; esas önemli olan ya
nı bu. Onun ötesinde, toplumun her kesimi, bu millî ağaçlandırmanın içerisine sokuluyor. Orman 
ürünleri üzerinden alınan bu fonların, orman ağaçlandırmasına dönmesiyle; orman köylüsüne bü
yük ölçüde istihdam imkânı doğuyor. 

Bugün, 200 milyon fidan, fidanlıklarımızda üretiliyor, bu rakam 1 milyara çıkacak. 50 bin ki
şi, bu fidanlıklarda çalışıyor; bu, 200 bine çıkacak. Bugün, 50 bin hektar ağaçlandırma yapılıyor. 
Bu tempoyla gidilirse, Türkiye'de, 150 yılda ancak bu erozyon önlenebilir; ama, toprağı bulabilir
seniz, 150 yıl sonra... İşte, bu yasa tasarısı, 300 bin hektar ağaçlandırmayı getiriyor ve 300 bin hek
tarla, 10 yıl gibi, 12 yıl gibi bir sürede, şiddetli erozyona maruz yerlerde, bu bela, bu büyük fela
ket frenlenmektedir, dizginlenmektedir. 

Bu nedenle, bu yasa tasarısı, hayatî önemi olan bir tasarıdır; bu, Meclisin çıkardığı ve belki 
Anayasa kadar önemli, kalıcı bir yasa olacaktır. Bu tasarı kanunlaştığında hem kaynağı temin ede
cek hem toplumun her kesimini bu meselenin içerisine sokacak hem de diğer önemli bir konu olan,. 
orman köylüsünü göçten kurtaracak; orman köylüsünün göçünü durduracaktır. Bu tasarı reform ta
sarısıdır; bu tasarı, ülkenin -bana göre- sosyal tasarısıdır ve önemli bir geleceği ilgilendiren tasarı
dır. 

Katkılarından dolayı Yüce Heyete teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP ve CHP sı
ralarından alkışlar) , 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. / 
Sayın milletvekilleri, bir şeye dikkat etmenizi rica ediyorum: Bugün Bosna-Hersek bildirisini 

okutacağım; onun için, herhangi bir dakika kaybını istemiyorum, yoklama falan gibi!.. 
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Sizleri burada oturtamadığım için, dönüp bakıyorlar, eksik diyorlar. Ben, beş dakikada bir sa

yıyorum, en az saydığım 158 kişidir; lütfen, beni de üzmeyin... 
Bir münafık giriyor araya; aman efendim, böyle mi idare olur... Gelin, siz idare edin!.. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) -Sayın Başkan, siz üzmeyin kendinizi. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (RP sıralarından^alkış-
•lar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının son 
maddesine gelmiş bulunuyoruz; bu madde, yürütmeyle ilgilidir. 

Tabiî ki, bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütecek. Sayın Orman Bakanı ifade ettiler "Orman teş
kilatında bu kanun nedeniyle, 50 bin istihdam, 200 bine çıkacak; ilave 150 bin kişilik bir istihdam 
gelecek" dediler; bu, memnuniyetle kaydedilecek bir husustur; hem ağaçlandırma seferberliği hem 
de işsizliğe karşı, kısmi de olsa, az da olsa bir imkândır. 

Ancak, bu imkân kullanılırken ben, Muhterem Bakanın dikkatlerini bir iki noktaya çekmek is
tiyorum; kendi seçim çevremde orman köylerini gezerken gördüğüm husus, aldığım şikâyet şu; 
muhterem arkadaşlarımız da aynı durumu tespit etmişlerdir: Bir orman bölgesinde orman köyleri 
var; orada ağaç kesilmekte, ormandan kesim yapılmakta, makta dağıtılmakta; ama, oradaki iş, taa, 
Türkiye'nin öbür ucundaki bir ilden gelen birtakım müteahhitlere verilmekte -müteahhit derken, 
kesim işlerini yapan, taşeronluk yapan birtakım gruplara verilmektedir- bu, şikâyet konusu olmak
tadır. Yani, biz, ormanla ilgili, gerek kesim gerekse dikim hizmetleri yapıyorsak; mutlaka, o orma
na en yakın yerlerdeki kooperatifleri değerlendirmemiz lazım. Kooperatiflerle mahallî orman teş
kilatları münasebetinde, belki yönetmelikten kaynaklanan, belki uygulamadan, icradan gelen birta
kım uyumsuzluklar olmakta ve şikâyetler almaktayız; bunu dikkatinize arz ediyorum^ 

ikincisi; orman köylerimiz fakirdir. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, benim de orman kö
yü çok olan ilçelerim var. Orman köylerinin yakacak ihtiyaçları var; bunlara ormandan odun vere-
miyorsak -ki, veremeyebiliriz; çünkü, ormanın imkânları giderek azalmaktadır- o takdirde, bu or
man köylerine mutlaka indirimli, destekli kömür verilmesi gerekir ki, bunlar, yakacak ihtiyacı İçin 
ormana bakmasınlar ve ormandan kesime özenmesinler. Yani, orman emvali veremiyorsak, mutla
ka, bunlara, ucuz, destekli, indirimli kömür tahsisinde bulunmakta fayda var. Burada bunun tafsi
latına girmek istemiyorum; ama, muhtelif ülkeler bunu yapıyorlar. 

Diğer bir konu: Burada daha önceki konuşmam sırasında, bir mlletvekili arkadaşın başından 
geçen bir olayı anlattım; muhterem bir arkadaşımız da bundan -haklı olarak- müteessir olduğunu 
ifade etti. Burada naklen yayın olduğu için, bunun umuma yayılması, tabiî, yanlış ve nahoş olayla
ra sebep olur diye, tepki göstermekte haklıdır. 

Ben bir olayı anlattım; belki maksadı da aşmış olabilir; ama, suimisal, misal değildir. Bu mil
let, seçtiği milletvekillerine hürmet eder, sever. Benim ifade etmek istediğim; bu Meclis, denetimi 
güçlü olarak yaparsa, gündeme hâkim olursa, bu Meclise duyulan sevgi, hürmet daha da artacak
tır; onu ifade etmek istedim. Tavzih etmek için bu açıklamayı yaptım. 

Bir diğer arkadaşımız da "müesses düzen partileri ve diizendışı parti" tabirini kullandı. Elbet
te, biz, müesses düzeni değiştirmek istiyoruz, düzeltmek istiyoru;. adaletli, dürüst, ahlaklı, verimli 
çalışan bir düzen getirmek istiyoruz. Bu, zaten, Türkiye'nin temel problemidir. Türkiye'de bugün 
yönetim tıkandı, yenilenme ihtiyacındadır. Kamu yönetimi, milletin umuduna, isteğine cevap ver
miyor. Evet; bu düzen değişmelidir. Bu sloganı, yıllarca önce, otuz sene önce, çok açıkça ifade 
eden başka partiler de vardı; ama, şimdi bu partilere ne olduysa, efsunlandılar; bunlar, düzenin 
çarkları arasında eriyorlar; bunu da kendilerine haber veriyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, bir faiz soygunu var yirmi senedir Türkiye'de; üretim yerine rant des

tekleniyor. Vergi zulmü var, enflasyon zulmü var, pahalılık zulmü var, işsizlik var, gelir transferi 
var. Halk fakirleştiriliyor, belli ve mahdut zümreler zenginleştiriliyor. Gelir dengesi bozulmuş; bu 
düzeni değiştirmek de bu Meclisin görevi, bizim inhisarımızda değil, hep beraber değiştireceğiz; 
ama, 19 uncu Dönem yetmezse, inşallah 20 nci dönemde güçlü olarak geleceğiz, bunu yapacağız; 
hepinizin de desteğini bekliyoruz. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın İnceayan. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanunun tasarısının bir 

amacının da, erozyonla mücâdele olacağını, az önce, burada, Sayın Bakanımız ifade ettiler. 
Tabiî ki, erozyonla mücadele başta ağaçlandırmayla yapıldığı gibi, aynı zamanda, mevcut olan 

ormanların korunmasıyla da bir nevî, erozyonla mücadele yapılır. 
Son yıllarda, Türkiye'de, Bolu, Zonguldak, Kastamonu gibi, orman bakımından en zengin olan 

illerimizde, bilhassa köknar ağaçlarına musallat olan bir kabuk böceği dolayısıyla, böcek erozyonu 
yaşanmaktadır. 

Bu konuşmam, böcek erozyonuyla ilgili olarak, burada dile getirdiğim üçüncü konuşma; ama, 
henüz ortada, böcek erozyonunun yol açtığı tahripleri giderici en ufak bir mücadelenin yapıldığını 
görememenin de üzüntüsünü çekmekteyim. 

Yeterli tedbirler alınmazsa, yakın bir tarihte, Bolu ormanları, Abant'tan Gerede'ye kadar, Bo
lu Dağından Yedigöllere kadar bütün millî parklarımız, bu böcek nedeniyle tahrip olacaktır; korka
rım ki, Bolu'nun turizm alanlarını da büyük şekilde tahrip edecektir. Böylelikle, bir böcek erozyo
nu neticesinde, Bolu Dağlarımız, o güzelim görüntüsünü kaybedecektir. Böcek erozyonuyla büyük 
bir afete maruz kalan o güzelim turizm alanları, Bolu'nun o güzel mesire yerleri, yaylaları, çıkarı
lacak bu kanuna birçok bakanlıktan, birçok fonlardan kesintilerle, büyük bir kaynak aktarımı yapı
yoruz; ancak, tasarıda, Orman Bakanlığımızca, böcek erozyonuyla ilgili, tabiî afet erozyonuyla il
gili, hiçbir şekilde, kaynak aktarıldığını görememenin üzüntüsünü çekmekteyim. 

Dileğim, Orman Bakanlığının, böcekle yapılacak mücadelede, gerek kimyasal gerekse biyolo
jik mücadele yanında, bu fonlardan kaynak aktararak, Türkiye ormanlarının, sadece yağmur, su, 
kar erozyunu, rüzgâr erozyonu değil, bir de, bu şekilde, böcek erozyonu ve tabiî diğer erozyonlar
la da mücadele için yeterli kaynakların çoğaltılması ve bu mücadelelerin yapılmasıdır. 

İnşallah bu tasarı kanunlaştıktan sonra, böcek erozyonuyla ilgili yeterli mücadele yapıldığı 
takdirde, Bolu ormanlarındaki kahverengi görüntülerin, tekrar yeşile çevrileceğini ümit ediyorum; 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.(Alkışlar) 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi... 
(ANAP ve RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

IV.-YOKLAMA 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Yoklama isteminde bulunan arkadaşların isimlerini alıyorum. 
Mahmut Oltan Sungurlu, Emin Kul, Nevşat Özer, Halit Dumankaya, Faruk Saydam, Halil İb

rahim Özsoy, Ali Kemal Başaran, Ahmet Kabil, Hüseyin Erdal, İbrahim Halil Çelik, 

Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
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BAŞKAN - Sonradan gelen sayın üyeler... 

Sayın Hannan özüberk, kâğıt gönderin efendim. 

Sayın Mustafa Kul... 

EMİN KUL (istanbul) - Zaten bir tomar var, eksik olduğu zaman kullanırsınız. 

BAŞKAN - Efendim, siz, bu Meclisin üyesi değil misiniz?! 

EMlN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, siz, bu Meclisin Başkanı değil misiniz? 

BAŞKAN - Burada sahtekârlık olsa, burada dalavere olsa,-size zerresi gitmeyecek mi?! Ne bi
çim insanlarsınız yahu!.. Hayret ediyorum yani!.. 

EMİN KUL (İstanbul) - Ben size hayret ediyorum! Dün de aynı işlemi yaptınız. 

BAŞKAN - İnsaf yahu!.. Kim, kendi çatısını kirletir?!. 

Efendim, kâğıt gönderin. 

Devamlı zan altında, bu Yüce Meclisi saygıdeğer tutamayız efendim; yapmayın! 

Efendim, sonradan gelenler kâğıt gönderin. v 

Bakın, ne kadar kişi, burada, yoklama istedikleri anda varken, bu dalavereye uyup dışarıya 
çıktılar; ama, yine de çoğunluk var. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, beni konuşturacağınız 5 dakikaydı... 5 dakika konuş
turmadınız... . . ' . • • ' 

BAŞKAN - Ekseriyet vardır efendim; görüşmelere devam ediyoruz. , 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
9. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 

29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve KÖyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) (Devam) 

BAŞKAN - 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yasa tasarısının tümü açık oya tabidir. 

Açık oyun, kupaların sıralar arasında dolaştırılarak yapılmasını oylarınıza sunuyorum... 

HALİT DUMANKA YA (İstanbul)-Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - Sayın Başkan, ne yapıyorsunuz?!. 

BAŞKAN-Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılmadan evvel, Sayın Dumankaya, kıymetli reyinin rengini söyleyecek; lütfen 
buyursun. (DYP sıralarından gürültüler) 

Hayır, kupalar dolaştırılmadan önce... 5 dakikadır; söylesin. 

3 maddeyi, harp eder gibi çıkarıyoruz, insaf edin! 

Buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın. Başkan, muhterem milletvekilleri; dün akşam 

burada, Anayasanın 16 maddesinin değişikliğini, Anavatan Partisinin ve diğer muhalefet par
tilerinin yardımıyla çıkardık. Şu anda, Sayın Başkanın tutumu gerçekten ibret vericidir. 
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MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, oyunun rengi bu mu! ' 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Önerge veriyoruz; yasal önergemizi işleme koymuyor. 
Üç gün evVel, oyumun rengini belirtmek üzere, söz için müracaat etmişim; oylamaya geçiyor, bana 
zorla söz veriyor. 

BAŞKAN - Verdim efendim, konuşuyorsunuz ya!.. Geç görmüş olabilirim... 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Elbette vereceksiniz. Bu, bizim hakkımızdır; muhalefet, 
burada, eleştirilerini yapacaktır. 

"Bu yasa tasarısı, Anayasa teklifiyle eşdeğerdedir" diyen Sayın Orman Bakanı, bakınız -şu an
da bu tasarıyı görüşmemiz de doğru değildir- yerinde oturmamaktadır. (DYP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN - îşte efendim, Orman Bakanı orada. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Buradayım, yerime geçiyorum. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, oradan laf atacağınıza; gelin/söy
leyeceklerinizi buradan söyleyin. 

Bakınız, bu yasa tasarısı Türkiye'ye ne getiriyor; şunu getiriyor: İki maddesi farklı; biri 9 un
cu madde, diğeri de 15 inci madde; diğer maddeleri Orman Kanununda vardır. Bu tasarıyla, DYP 
kanadı ortaklarını kandırıyor. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sizi kandırıyoruz, Allah'ın safı... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Nasıl kandırıyor... Eğer, bütçede para varsa, bütçeden 

Orman Bakanlığına para aktarılır, bu hizmetler yapılır; ama, ne yapılıyor; bütçede olmayan para, 
diğer yollarla alınmaya çalışılıyor. Nasıl alınmaya çalışılıyor; Devlet Su İşlerinin yaptığı ihaleler
den para almak suretiyle, Köy Hizmetlerine aktarılacak paradan almak suretiyle, Fakir Fukara 
Fonuna yatırılacak paralan almak suretiyle bir fon oluşturuluyor. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, bu Hükümet fonlara karşıydı; ama, öyle bir durum ki, 
bu fonları düzgün kullanması da mümkün değildir. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Dumankaya, Bayramoğlu'ndan bahset... , 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız, size bir rakam 
vereceğim; 27 Mart 1994 seçimlerinde, sadece Tekel Genel Müdürlüğünde, 26-27 Şubat, 6-7 Mart 
tarihleri arasında- 60 bin kişiyi imtihana sokmuş ve burada, 300 bin kişiyi kandırmıştır. Niçin kan
dırmıştır?.. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sayın Başkan, bu ne konuşuyor!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Nafiz Kurt'un soruma verdiği cevap budur; cevap 
buradadır. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Ne sınavı bu?.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Oyunun rengiyle ne ilgisi var!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - En az otuz yerde imtihan yapılmıştır. Samsun'da 10 bin 
kişi imtihana girmiştir. Onların oyunu almak için imtihan açılmış ve bu kadroları -seçim için— 
vereceğini söylemiştir; ama, kazanamadı... Tekel'de imtihan açılmış; ama, imtihana girenler alın
mamıştır... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, oyunuzun rengi mi bu!.. Nasıl renk bu; yeşil rru\ kırmızı mı; 
ne bu!.. 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Burada, endişelerimi belirtmek istiyorum; Sayın Bakan 

"bu fona, bu sene, 3,5 trilyon aktarılacaktır" diyor. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 

HALÎL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Bayramoğlu villarından bahset... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu rakam, gelecek sene 10 trilyon olacaktır; ama, bun
ları, sadece Sayın Bakan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

. BAŞKAN - Oyunuzun rengini söyleyin efendim. 

HALÎL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sayın Başkan, söz verme... 
~ HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, bir defa, siz, benim konuşabilmem için 

şu sıraları susturmak zorundasınız. (DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlar, sizi rahatlıkla dinliyorlar. ' 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, dinlemiyorlar; zamanımı alıyorlar. 

BAŞKAN - Efendim, siz, oyunuzun rengini söyleyin, inin. 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Biz, bu tasarıya niçin karşıyız; bu tasarı yasalaşırsa, par
tizanca ezilen orman köylüsü daha çok ezilecektir, işçi daha çok ezilecektir, memur daha çok 
ezilecektir. 

Şimdi, tasarının 15 inci'maddesine göre, hem Fakir Fukara Fonuna aktarılan para bu fona ak
tarılacaktır hem de Orman idaresinin vergi yükü kaldırılacaktır. O nedenle, benim oyumun rengi, 
kırmızı olacaktır. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve CHP sıralarından al
kışlar [!]) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, oyumun rengi beyaz; söz istiyorum; bana 
da söz verecektiniz... v 

BAŞKAN - Vereceğim efendim. (Gürültüler) 

Yapmayın... Son gün diye, şakaya mı aldınız... Şu tasarıyı oylayalım, ondan sonra vereceğim. 

Kupalar dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN -Sayın milletvekilleri, iki aylık bir tatile gireceğiz. Dört şene gibi uzun bir zaman 
geçirdik. Siz, benim yerimde olsanız, bu Mecliste daha fazla yasa çıkarabilmenin gayreti içinde ol
sanız, elbette, ufak tefek kalp kırarsınız. Eğer, böyle bir şey yapmışsam, bilin ki, bu hassasiyetim
den dolayıdır; sizin adıhıza görev yaptığımdan dolayıdır. 

Bu, £on toplantıdır; onun için, iyi bir tatil diliyorum. 

Geçen günlerde, fazla bağırdıysam, hatır kırdıysam, özür diliyorum,("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Balyalı'nm konuşmasından sonra ara verip, görevi Sayın Genc'e teslim edeceğim. 

Buyurun Sayın Bâlyalı. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

EMlN KUL (istanbul) - Neye göre söz verdiniz Sayın Başkan; hangi hükme göre söz ver
diniz! Biz, yasal hakkımızı istiyoruz söz vermiyorsunuz, istediğiniz kişiye söz veriyorsunuz... 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, oylar toplanırken, Sayın Balyalı'nm, Yüce Meclise arz edeceği 
bir konu varmış; oradan dinleyeceğime buradan dinliyorum... Nedir Sayın Bal yalı? 
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EMİN KUL (İstanbul) - Ne kadar güzel, Sayın Başkan!.. Ne kadar adil bir yönetim!.. 

BAŞKAN - Kişiye göre efendim; kişi nasıl kabul ederse, öyle bir yönetimdir bu. 

EMİN KUL (İstanbul) - Benim açık önergemden dolayı bana söz vermiyorsunuz, istediğiniz 
kişiye söz veriyorsunuz... 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Millî 
Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısıyla ilgili, değerli milletvekilimin bu kürsüden yaptığı. 
güzel konuşmaları defaatle dinledim; bizatihi kendisine teşekkür ederim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

Burada, bu tasarının memleketimiz için önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu tasarıyla il
gili verilmiş bir sözüm var, Türkiye televizyonlarından, on günden beri halka hitap eden, benim de 
hemşerim olan Sayın Hayrettin Karaca'ya verilmiş bir sözüm var ve bu sözümü tutup burada 
konuştuğum halde, Türkiye Cumhuriyetine yayın yapan Meclis Televizyonu, şu anda bu yayını 
yapmıyor. 

Hayrettin Karaca, yaptığı, bu güzel, memleketsever, erozyonla, Türkiye'nin çölleşmesiyle il
gili konuşmasında, bü Meclisin, bu konuda duyarsız olduğunu, bütün kamuoyuna ifade etmişti. 
Ben de diyorum ki: Ey vakıf yöneticisi, benim hemşerim Hayrettin Karaca Bey, işte gördüğün bu 
Yüce Meclise, bu Yüce Millete güven; bu Yüce Meclis, bugün, bu kanunu çıkardı! 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, İçtüzüğün hangi maddesine göre veriyor
sunuz bu sözü?! 

BAŞKAN - Efendim, size aleyhte, Sayın Balyalı'ya lehte... 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Bütün Türk Milleti duysun; herkes bu Yüce Meclise 
güvensin; bu Meclis, erozyonla da enflasyonla da anarşiyle de mücadele edecektir; en büyük 
mücadelesi de, bu milletin kıymetli zamanını, burada, lüzumsuz yere işgal eden milletvekillerini 
bir daha seçmeyerek, onlarla da mücadele edecektir! Kulağınıza küpe olsun. Onun için, buraya 
gelin, ciddî şeyler söyleyin. 

Bu milleti kutluyorum, ilk defa kapsamlı değişti bu Anayasa; 

Meclisin gayesi, millet çekmesin tasa; 

Ey Yüce Türk Milleti, var ol, sonsuza kadar yaşa; 

Türkiye, dünyada, hep güreşsin başa. 

Saygılar sunarım.("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Sayın Toskay, yazınızı aldım. Ben, adınızı zikrederken, herhangi bir kasıtla zikretmedim. O 

gün, olay burada cereyan etti; siz, arkada olduğunuz için görmediniz; Sayın eski Başbakan bir 
rahatsızlık geçirdi, ben de, o rahatsızlık sırasında -iyi niyetli bir toplantı oldu burada; ama, Sayın 

.Osman Sevimli ile siz, arkadan, olayı görmediniz- raporun gecikmesi için değil, bir doktor olarak, 
bir kişinin fenalık geçirmesi karşısında, birleşime sadece 10 dakika ara verdim. Onun için, beni, siz 
de yanlış anladınız; çünkü, bir geciktirme kastım katiyen yoktu; ama, olay burada cereyan ediyor
du; siz, oradan görmüyordunuz; fakat, Sayın Şemsek, olayı o kadar güzel takip etti ki; ondan 
sorabilirsiniz. 

Bu yazınızdan da alınmış falan değilim; diyorsunuz ki; "ben, o manada verdiğinizi zannet
miyorum, oyalamak manasında verdiğinizi zannediyorum." Hiç öyle değil; bunu da böyle düzel
tiyorum; anlaştık mı?.. 
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TUNCA TOSKAY (İstanbul) ^ Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, buyurun. 
TUNCA TOSKAY (istanbul)''- Ben, size, o yazıyı, bana kürsüden cevap veresiniz diye gön

dermedim Sayın Başkanım. Benimle ilgili sözünüzü tavzih mahiyetinde gönderdim; özel olarak 
gönderdim. Eğer, zabıtlara geçirmek gibi bir niyetim olsaydı, aynı oturumda talepte bulunurdum. 
Mademki siz, bu şekilde konuşup, bu ifadelerinizi zapta geçirdiniz, müsaade ederseniz, ben de 
konuşmak zorundayım. 

BAŞKAN - Bu ifademe karşılık verilecek bir şey yok ki... 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) - Var efendim. 
BAŞKAN - Ne var?.. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) - Benim adımı zikrederek "içtüzüğü okuyunuz" diyorsunuz. 
BAŞKAN-Ben, onu, size demiyorum efendim... 

TUNCA TOSKAY (istanbul)-Tutanaklarda var Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - ...geçen gün, Sayın Toskay da böyle itiraz etti "nasıl ara verirsin" diye; içtüzüğün 
şu maddesini okuyun dedim, o günkü arkadaşıma... 

TUNCA TOSKAY (İstanbul)-Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Evet... , 

TUNCA TOSKAY (istanbul) - Siz bunu söylüyorsunuz Sayın Başkanım; ben de diyorum ki, 
ben, sizin, içtüzükteki yetkinize itiraz etmiyorum, sizin, birleşimdeki yönetim biçiminizi başka tür
lü değerlendirdiğimi size arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Ben de "yanlış değerlendirmişsiniz, kastım o değil; siz uzaktınız, olayı görmüyor
sunuz" dedim. Bundan daha güzel laf söylenir mi?.. 

TUNCA TOSKAY (istanbul) - Sayın Başkanım, aynı birleşimle ilgili tutanaklarda, Meclisin 
birleşimine ara verme konusunda iki tane farklı gerekçe ileri sürüyorsunuz. Birincisinde diyorsunuz 
ki... .'• '' ; ; •- • 

BAŞKAN - Efendim, yine aynısını söylüyorum. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) - Müsaade buyurun Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın eski Başbakanın bayılmasından dolayı endişeli gürültüler vardı tabiî; yani, 

kötü gürültüler değil... 

Efendim, teşekkür ederim. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy toplama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının açık 

oylamasına 225 sayın üye katılmış, 207 kabul, 17 ret, 1 çekinser oy kullanılmış ve böylece, tasarı 
yasalaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 15.05 - . ' . - ' 

. , — _ o • • 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 15.15 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 

. : © — — •' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 147 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

VI.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

v Danışma Kurulu Önerisi 
No: 187 Tarihi: 23.7.1995 

23.7.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 881 sıra sayılı Senirkent'te Vuku Bulan Sel Fe
laketi Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Ka
nun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler" kısmının 35 inci sırasında yer almasının Genel Kurulun onayına sunulması Danış
ma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Nevzat Ercan Hasan Korkmazcan 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Fuat Çay Şevket Kazan 

CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Söz isteyen varsa, lehte ve aleyhte ikişer kişiye söz vereceğim. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Önerinin lehinde söz istiyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Lehinde ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Baş, buyurun efendim. 
HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Bosna-Hersek'te ilgili bildiri 

vardı. 
BAŞKAN - Onu daha sonra okuyacağız. 
HASAN HÜSAMETİN ÖZKAN (İstanbul) - Şimdi okuyun. 
BAŞKAN - Okuyacağız efendim. 
Buyurun Sayın Baş. 
Süreniz 10 dakika. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisi 

hakkında görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 
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Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugünkü çalışmalarından sonra tatile girecektir. 

Bugün, son çalışmamızı yapmaktayız. Bu yasama yılının son çalışma gününde, Parlamentoda ön
celikli olarak görüşeceğimiz bu yasa tasarısı, Senirkent'te, İstanbul'da, Rize'de, Trabzon'da son 
günlerde meydana gelen afetlerden zarar gören, mağdur olan vatandaşlarımızın büyük beklentisi
dir. Bugün yapacağımız görüşmelerde, bu yasa tasarısının görüşmelerine öncelik verilmesinin ve 
bu yasanın öncelikle çıkarılmasının doğru olacağı kanaatindeyim; çünkü, bugünkü çalışmaların 
seyri içerisinde, parlamenterlerin bazılarının buradan ayrılması mümkün olabilir ve Genel Kurul 
çalışmaları da saat 24.00'e kadar devam etmeyebilir. 

Öncelikle bu yasa tasarısının ve arkasından da tarım kredi kooperatifleriyle ilgili yasa tasarı
sının görüşülmesinin doğru olacağı kanaatimi beyan eder, hepinize saygılar sunarım. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baş. 

Lehinde, Sayın Çelik; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kuru

lu önerisiyle gelen, tabiî afetlerle ilgili yasa tasarısının Yüce Meclisten bir an önce çıkarılmasını, 
hakikaten, gerek Van'da, Bitlis'te, İsparta'da, İstanbul'da, Rize'de, hatta Kütahya'da ve gerek diğer 
illerimizde meydana gelen sel felaketleri sonucu mağdur olan esnafın, köylünün, çiftçinin ve diğer 
kamu kuruluşlarının acılarına merhem ve ilaç olabilmesi için, şu anda Yüce Mecliste bulunan mil
letvekilleri olarak hep birlikte arzu etmekteyiz. 

Bu yasa tasarısını Meclise getiren, komisyonlarda görüşen değerli kardeşlerime huzurlarınız
da teşekkür ediyorum. . 

İnanıyorum ki, Yüce Meclis, Türkiye'nin, bu tabiî afetlerin meydana geldiği her yöresindeki 
insanlara elini uzatacak, şefkatini gösterecektir. 

Saygılar sunuyor; teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

VII. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
].- Bosna-Hersek'te işlenmekte olan insanlıkdışı vahşet ve soykırım karşısında, başta Birleş

miş Milletler ve NATO olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşların içine düştükleri aciz, 
umursamazlık ve ahlâk ilkelerine sığmayan tutum sonucu ortaya çıkan ıstırap verici son gelişme
lere ilişkin TBMM bildirisi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen, grubu olan 
ve olmayan bütün partilerin müştereken verdiği bir bildiri vardır; bildiriyi okuyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bildirisi 

23 Temmuz 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Tarihî ve kültürel bağlarımızdan ve sorumluluklarımızdan güç ve yetki alarak, Bosna-Her

sek'te işlenmekte olan insanlıkdışı vahşet ve soykırım karşısında, 
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Başta BM ve NATO olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşların içine düştükleri aciz, 

umursamazlık ve ahlak ilkelerine sığmayan tutum sonucu ortaya çıkan ıstırap verici son gelişme
lere ilişkin aşağıdaki hususları ve alınması gerekli önlemleri halkımıza ve dünya kamuoyuna du
yurmayı gerekli görmüştür: 

1. Dinî ve etnik kıyım, dünyanın gözleri önünde ve BM' in üyesi bağımsız bir devlet olan Bos
na-Hersek Cumhuriyetinin işgal altındaki topraklarında işlenmektedir. 

2. İnsanlığın yüce değerleri çiğnenirken, önce BM, daha sonra da BM emrindeki NATO, olay
lara müdahale edip çözüm arar gibi görünmüş, ancak, diplomatik girişimler ve askerî önlemler so
nuç vermeyerek Sırp saldırganlığı bütün vahşetiyle artarak devam etmiştir. 

3. Gelinen noktada, BM, NATO, Avrupa Konseyi, Batı Avrupa Birliği, AGİT ve Avrupa Bir
liği gibi uluslararası örgütler tamamen aciz kalmış ve tüm itibarlarını yitirmişlerdir. Avrupalı ülke
lerin politikaları, masumla saldırganı, zalimle mazlumu eşit tutmuş, Bosna-Hersek'te yaşanan soy
kırımı iç sayaş olarak göstermiş, Bosna-Hersek'in nefsini müdafaa hakkını elinden alarak ahlak ve 
hukukdışı silah ambargosunu uygulamakta ısrar etmişler, başta Müslüman Boşnaklar olmak üzere, 
Bosna-Hersek Devletine sadık Sırpları ve Hırvatları toplu ölüme mahkûm etmişlerdir. 

4. Saldırganlar, Bosna-Hersek'i Müslümanlardan temizleme amacı güttüklerini açıkça söyle
menin yanında, Osmanlı-Türk tarihinin Balkanlardaki canlı cansız tüm izlerini silmeye uğraşmak
tadırlar. 

5. Bütün bu hususların ışığında, 
a) Kuveyt'in kurtarılmasıyla ilgili olarak Güvenlik Konseyince alman 678 sayılı Karara ben

zer biçimde, Bosna-Hersek Devletinin resmî sınırlarını korumak ve süregelen vahşete son vermek 
için, BM tüm üyelerini, askerî, siyasî ve iktisadî bütün imkânlarını kullanmak bakımından görev
lendiren ve yetkilendiren bir Güvenlik Konseyi kararının çıkarılması şarttır; böyle bir karar için 
Türk Hükümeti her türlü girişimde bulunmalıdır. 

b) Bosna-Hersek'e uygulanan haksız, adaletsiz, hukuksuz ve ahlak dışı silah ambargosu der
hal kaldırılmalıdır. Ambargonun kaldırılmaması durumunda, Türkiye, ambargoya uymayacağını ve 
aynı tutumu benimseyecek başka devletlerle birlikte, Bosna-Hersek halkına her türlü savunma araç 
ve gereçlerini ulaştırmak için tüm olanakları kullanacağını ilan etmelidir. 

c) Srebrenica'nın, eski statüsüne kavuşturulması dahil olmak üzere, BM'ce ilan edilen tüm gü
venli bölgelerin savunulması sağlanmalı, özellikle henüz düşmemiş olan Zepa'nın işgalini önlemek 
için, diğer İslam ülkeleriyle birlikte derhal ortak girişimlerde bulunulmalıdır. 

d) BM statüsünün 51 inci maddesine göre, Bosna-Hersek'in kendisini saldırgandan koruma 
hakkını kullanabilmesi için, Türkiye, ikili ve çok taraflı savunma işbirliği anlaşmalarının yapılma
sına öncülük etmelidir. 

e) İslam Konferansı Örgütünün son tavsiye kararlan uyarınca, İKÖ üyesi ülkeler arasındaki eş
güdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesinde, Türkiye, aktif rolünü devam ettirmeli ve oluşturulması 
düşünülen eşgüdüm merkezinin gerçekleştirilmesine öncülük etmelidir. 

f) UNPROFOR'un kısmen veya tamamen çekilmesi halinde Türkiye ye İKÖ ülkeleri askerî 
birliklerini Bosna-Hersek'te muhafaza etmeli ve birliklerin sayısını artırarak ve görev talimatlarını 
yeniden düzenleyerek gerekli silah, araç ve gereçleriyle birliklerini donatmalıdırlar. Bu arada, ha
len Zenica'da bulunan birliğimizin korunması ve yakın hava desteği sağlanması ile Bosna-Hersek'te 
âdil ve kalıcı barışın sağlanması için bölge ülkeleri ile derhal askerî anlaşmalar yapılmalıdır. 

g) Bosna-Hersek'in ancak hafif silahlarla donatılabilmiş 200 bin kişilik kara ordusu, hava gü
cüyle silah, teçhizat, mühimmat, istihbarat ve lojistik desteklerle takviye edilmeli, Sırpların askerî 
ve stratejik hedefleri, ikmal merkezleri ve yollan bömbalanmalıdır. 
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h) Batı Temas Grubu planının Sırplar tarafından kabulü en kısa stlrede sağlanmalıdır. 

i) Sırbistan'a uygulanan ambargo delinmeden sürdürülmelidir. 

j) Bosna-Hersek'in acil ilaç, gıda ve diğer insanî ihtiyaçlarının öncelikle karşılanması için Kı
zılay "seferberlik" şartlarına uygun bir sürat ve teçhizatla Bosna-Hersek'e intikal etmelidir; Kızı
lay'ın güvenliği Türk birliklerince sağlanmalıdır. Milletimizin gönüllü kuruluşlar ve hayırseverler 
eliyle yaptığı yardımların devamı ve artırılması teşvik edilmelidir. 

k) Savaş suçlularının bu amaçla kurulmuş özel mahkemede yargılanmaları hızlandırılmalı ve 
9 Aralık 1948 tarihli "Soykırım Suçunu Engelleme ve Cezalandırma Sözleşmesi" hükümleri uygu
lanmalıdır. 

6 - TBMM, Devletimizin ye milletimizin Bosna-Hersek faciasını sona erdirme, âdil ve kalıcı 
bir çözüme ulaştırma amacıyla bugüne kadar sürdürdüğü girişimleri ve çabaları daha etkili biçim
de devam ettirmeye kararlı olduğunu ve bunun için yürütülen çabaları bütün gücüyle destekleyece
ğini bir kez daha tekrarlamayı, Türk Halkının duygularını dile getirmenin ve kardeş Bosna-Hersek 
Halkına karşı duyulan insanî ve ulusal sorumluluğun gereği saymaktadır. 

Nevzat Ercan 

DYP Grup Başkanvekili 

Sait Kemal Mimaroğlu 

Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu 

Başkam 

Mahmut Oltan Sungurlu 

ANAP Grup Başkanvekili 

M. Vehbi Dinçerler 

Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu 

Başkanvekili 

Fuat Çay 

CHP Grup Başkanvekili 

Mümtaz Soysal 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Şevket Kazan 

RP Grup Başkanvekili 

Abdullah Gül 

RP Genel Başkan Yardımcısı 

Yaşar Erbaz 

. MHP Temsilcisi 

H.Uluç Gürkan 

DSP Temsilcisi 

Saffet Topaktaş 

BBP Temsilcisi 

Hüsnü Doğan 
Yeni Parti Temsilcisi 

Mehmet Emin Sever 

YDH Temsilcisi" (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu bildirinin gereğini yerine getirecek; 
Türkiye ve dünya kamuoyuna, bu bildirinin yerine getirilmesi için gerekli tebligatta bulunacaktır 
efendim. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
10. - Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Milletvekili Ateş Amik-

lioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğluve Cemal Şahin'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşki
latı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayı
lı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı 
: 757) 

BAŞKAN - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. . - . • • • • 

Ertelenmiştir. v 

11. - 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 1 inci Ek) 

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

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
12. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

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

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

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
13. -Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77Sayılı 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 İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

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

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il

gili kanun tasarısı Komisyon tarafından daha önce geri alındığı için ertelenmiştir. 
15.- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
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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, İmarK 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181,1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

16. - 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) 

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

BAŞKAN - 116, 193 ve 322 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
18. - 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 görüşmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok., 

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

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11576) (S. Sayısı: 394) 
20.- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 
21. -Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 
BAŞKAN - 394, 395 ve 404 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. ' 
22. - 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 tasarının müzakeresine başlayaca
ğ a 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
23. - 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) 
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24. - 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) 

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

BAŞKAN - 606,609 ve 624 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakerelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri

ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) 

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27.- Doğru Yol Partisi Grup başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Par

tisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Kara-
kaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener ve 126 Arkadaşının; Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Fa
ruk Saydam'm; Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize 
Endeksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 211404) (S. Sayısı: 866) 

BAŞKAN - Bankalardan Dövize Endeksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan..; Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, acaba bu konuda grup başkanvekilleri ne düşü

nüyorlar, sıkıntı var dışarıda? 
BAŞKAN - Efendim, ben bilemem... Yalnız, kulak misafiri oldum, duyulması bakımından arz 

ediyorum; dün Sayın Başbakan Yardımcısı "biz, bunu, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle hallede
ceğiz" dedi. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, bu garipler, Meclisin kapısında toplan
mışlar. 

BAŞKAN - Efendim, onların bilmesi bakımından, Sayın Hikmet Çetin burada dün "bu, 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle halledilebilecek bir konudur; kanun konusu yapılmasına gerek 
yok. Biz, Bakanlar Kuruluna bu konuda kararname sevk ettik" dedi. Yani, vatandaşların bilgileri 
olsun diye arz ediyorum. 
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İBRAHÎM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bakanlar Kurulunu ne zaman toplayacaklar? 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Geri çeksinler, geri. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, Meclisin ne zaman toplanacağı belli 

değil. Bu dövizzede vatandaşlarımızın durumlarının şu veya bu şekilde açıklığa kavuşturulması 
lazım, sürüncemede bırakılamaz. Bu nedenle, Komisyon gelsin, Hükümet gelsin, bu görüşülsün; 
kabul edilsin veya reddedilsin... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Doğru... Doğru... 

BAŞKAN - Efendim, komisyon yok, geçtik artık. Yani, biz bir bilgi verdik. 

28. - Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 9 Arkadaşının, 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 
2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı: 867) 

BAŞKAN - 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

29. -Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarıları ile Bo
lu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Kanununa Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11515, 2/521, 
1/559) (S. Sayısı: 875) 

BAŞKAN - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapıması Hakkında Kanun Tasarısının 
müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
30. - Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 5 Arkadaşının, Di
yanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) 

BAŞKAN - Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
31. - Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'in; Sivas Millet

vekili Azimet Köylüoğlû'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarih
li ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarih
li ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 2/1127, 
2/1479) (S. Sayısı: 876) (1) 

(1)876 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın; Sivas 

Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 
30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tanm Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 
26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25,12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
runun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. _ 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım... 
MEHMET KEÇEGÎLER (Konya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Peki efendim, talebinizi nazara alacağım, karar yetersayısını arayacağım. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur efendim. 
Raporun okunup okunmaması hususunda yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığın

dan, birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 15.36 

'• © _ • 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.46 > 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 

- — _ _ _ _ _ @ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 147 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

31. - Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın; Sivas Millet
vekili Azimet Köylüoğlu 'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarih
li ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarih
li ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 2/1127, 
2/1479) (S. Sayısı: 876) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Biraz önce Edirne Milletvekili Evren Bulut ve arkadaşlarının verdiği kanun teklifinin müza

keresine başlamıştık; kanun teklifiyle ilgili komisyon raporunun okunup okunmaması hususunda 
yapılan oylama sırasında"karar yetersayısı istenmişti ve karar yetersayısı bulunamadığı için birleşi
me ara vermiştim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi, raporun okunup okunmaması hususunu tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayı

sını arayacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 

Sayın Grup Başkanvekilleri, ne yapalım?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - 15 dakika daha ara verelim Sayın Başkan. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bundan sonra karar yetersayısı bulunaca

ğım zannetmiyorum; birleşimin kapatılmasında yarar görüyoruz. 

BAŞKAN - Saat 24.00'e kadar çalışma kararımız var efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Devamlı olmaz ki Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Rica ediyorum... Bunu, bugün yapmıyoruz ki; Meclisi de
vamlı çalıştırmak için, bizim kendimize göre bir kuralımız var. 

Birleşime 15 dakika daha ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.50 

O 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 16.15 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN(İzmir) 

_ ©__ . . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 147 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo
rum. 

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

31. - Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'in; Sivas Millet
vekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarih
li ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarih
li ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 2/1127, 
2/1479) (S. Sayısı: 876) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Biraz önce, görüşmekte olduğumuz yasa teklifinin komisyon raporunun okunup okunmaması 

hususundaki oylamada karar yetersayısı bulunamamıştı. Komisyon raporunun okunup okunmama
sını hususunu yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir efendim. 

Teklifin tümü üzerinde konuşmak üzere, ANAP Grubu adına Sayın Halil İbrahim Özsoy, RP 
Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip, CHP Grubu adına Sayın Mehmet Dönen; şahsı adına da 
Sayın Melih Pabuçcuoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın Hatip, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; Refah Partisi Grubu adına, sıra sayısı 876 olan ve iktidar kanatlarından sayın millet
vekillerinin ayrı ayrı vermiş oldukları, Tarım Satış Kooperatifleriyle İlgili 3186 sayılı Kanunun De
ğiştirilmesi Hakkındaki Teklif üzerinde, Grubumuzun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzda
yım; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, mevcut Anayasamızın 171 inci maddesinde "Devlet, millî ekonomi
nin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçla
yan kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri alır" denilmektedir. Yine, mevcut Ana
yasanın 171 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve deneti
mine tabi olup, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar" hükmü vardır; fakat, 
ne kadar büyük bir tesadüf ki, gece kabul edilen -henüz, tekemmül etmeyen, formalite sebebiyle . 
yürürlükte olmayan- anayasa değişikliği metnindeki madde hükmüne göre, bu maddenin ikinci fık
rası kaldırılmıştır. Yani, Anayasadaki hüküm kalktığı için, kooperatifler, bundan sonra devletin her 
türlü denetim ve kontrolü dışına çıkmışlardır;bir. Kooperatifler siyasetle uğraşacaklardır, serbest 
bırakılmışlardır; iki. Siyasî partilerle işbirlikleri serbest hale gelmiştir; üç. 
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Şimdi, gece bu konuşuluyor ve kooperatifler bu şekilde bağımsız hale getiriliyor; hem devle

tin denetiminin dışına çıkarılıyor hem siyaset yapabilecekleri hem de siyasî partilerle işbirliği ya
pabilecekleri, böylece, zımnen mefhumu mühalifiyle kabul edilmiş oluyor. Müzarekesini yapmak
ta bulunduğumuz kanun teklifi, işte bu ortamda görüşülmektedir. 

Millî ekonomimizin yararları göz önünde bulundurularak, biz de, Refah Partisi olarak, koope
ratifçiliğin yanındayız; neden, çünkü, bir elin hiçbir şeyi yoktur; ama, iki elin sesi vardır. Üretici
ler, kendi menfaatlannı korumak için mutlaka bir araya gelmeli, üretimi kolaylaştırıcı tedbirlerde 
işbirliği, elbirliği yapmalı ve bir kuvvet olup, satın almada, devletin o sektöre teveccühünü temin 
etmede, bir varlık meydana getirmelidirler; biz, buna şiddetle taraftarız. Üretimin artırılması yanın
da -üretici, aynı zamanda tüketicidir- yalnız üreticinin dışındaki tüketiciler değil, bizatihi üretimle 
uğraşan köylü, çiftçi de mutlaka korunmalıdır ve bu maksatla, kooperatifçilik geliştirilmelidir, her 
türlü teşvike layık görülmelidir. 

Ayrıca, bugün, dünya yüzünde/kooperatifçilik, üreticilerin elinde büyük bir silahtır, çok bü
yük bir imkândır; bu sayede, görülmemiş harikalar meydana gelmektedir. Memleketimizde de tat
bikata başlanıldığı gibi, mesela, bir tavuk üreticisinin, bağlı bulunduğu kooperatif sayesinde ayağı
na, artık, yem gelmektedir, ilaç gelmektedir, veteriner gelmektedir, müşteri gelmektedir; malını 
alıp götürmektedir ve böylece, üretici, kooperatifçilik sayesinde, bütün zamanını üretime tahsis im
kânım bulabilmektedir; bu, büyük bir imkândır. Onun için, gelişmiş ülkelerdeki kooperatifçilik tat
bikatlarını, aynen buraya aktarmakta da büyük zaruret ve fayda vardır. •-

İşte, bütün bunlar yapılırken, mademki kooperatif insanlardan meydana gelmektedir, üretici
den meydana gelmektedir veya bir ihtiyaçtan meydana gelmektedir -mesela, yapı kooperatifleri gi
bi- öyleyse, bir kooperatifin üyelerinin menfaatlannı kollayacak olan bir teşekkülün, üyelerinin fik
rinin hâkim olduğu, onların istekleri istikametinde hareket eden, demokratik bir yapıya sahip olma
sı lazımdır. Devletin, bu kooperatiflerde, umumî kanunlardaki vesayet ve denetim hakkının üzerin
de, bir baskısı, bir zor kullanımı olmamalıdır. Önümüze getirilmiş olan kanun teklifinde temel esp
ri bu olduğu için, esastan buna karşı değiliz ve bu kanun teklifinin yanında yer alıyoruz; çünkü, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamı dışındaki kooperatifler -ki, bu önümüzdeki tarım satış 
koperatifleri de bu meyandadır- Hükümetçe atanmış yönetim kurulları ve deneticiler eliyle ye de 
genel müdürler, genel müdür yardımcıları eliyle yönetilmektedir ki, kooperatifi meydana getiren, 
sahibi olan üreticinin, köylünün istekleri, böylece, devlet tarafından kırılmakta, bir setle engellen
mektedir. Yani, ortak dahi olmayan kimseler yönetime hâkim olmakta ve ortaklara rağmen bazı ta
sarruflarda bulunmakta ve de netice itibariyle, bunlar, gayeye uygun hareket etme imkânını bula
mamaktadırlar. Kooperatiflerin ortaklar eliyle yürütülmesi esas olmalıdır ve de işte, demokratikleş
menin yolu ve demokratik işleyiş de ancak böyle olacaktır. Seçimle gelen yöneticilerin, idarî tasar
rufla buraya tayin edilen yöneticilerin üzerinde hakları olmalıdır; onları denetleyip, vazifelerine son 
verebilme imkânları olmalıdır; bugün, bu yoktur. İşte, bu kanun değişikliğiyle bu husus getirildiği 
için, yönetim üzerindeki zafiyetin ortadan kaldırılacağına inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, ben, burada, bir hususa işaret etmek istiyorum: Önümüzdeki bu ka
nun teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi -daha önce SHP idi- ve Doğru Yol Partisi Gruplarının sayın 
milletvekilleri tarafından verilmiştir. Şimdi, bu teklif, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonun
da görüşülmüş, kabul edilmiş ve de orada birtakım değişiklikler yapılarak Millet Meclisinin huzu
runa geldiği için, tek bir metin olarak, İktidarın sahip çıkması, koruması ve burada, bu şekilde ka
bul edilmesi için çalışması gereken bir metindir; ama, görüyoruz ki, Hükümet ortakları arasında bir 
anlaşma yoktur; yani, acayip olan taraf da budur. Doğru Yol Partisi Grubuna mensup milletvekil
leri, bu teklifin bu şekilde çıkmasını, hatta ve hatta bazı değişiklik önergeleri vererek, kendi politi
kaları istikametinde bu teklifin yasalaşmasını istemektedirler; ama, Hükümetin diğer ortağı -Sana
yi ve Ticaret Bakanlığının başında kendi üyesinin bulunduğu Ortağı- Cumhuriyet Halk Partisi ise, 
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o taktiklerin dışında, teklifin geldiği gibi yasalaşmasını istemektedir. Şimdi, böyle bir ikilem içeri
sinde olunduğu için, teklifin böyle bu şekilde değiştirilerek değil, Komisyonda kabul edildiği şe
kilde kanunlaşmasında fayda görüyoruz. 

Bir misal arz edeceğim: Bugün, kooperatiflerin başında genel müdürler vardır, genel müdür 
yardımcıları vardır. Teklifin diğer maddelerinin icabı, bundan sonra, genel müdürleri Bakanlık de
ğil, Birlik yönetim kurulları tayin edecektir ve de onlarda şu vasıflar olacaktır diye şartlar getiril
miştir. . 

Geçici 1 inci madde, teklifin en can alıcı maddesidir. Şimdi, mevcut genel müdürler ne ola
cak; mevcut genel müdürlerin de, bu teklifte kabul edilmiş usûllerle, kooperatif üyelerinin yetki 
vermiş oldukları yönetim kurulları tarafından tayin edilmeleri gerekecek. Bu eski genel müdürler, 
senelerdir verdikleri kıymetli hizmetler dolayısıyla ya-kendilerini sevdirmişler, hizmetlerini kabul 
ettirmişlerdir- yeniden tayin olacaklardır ya da bunlar değiştirilecek, yerine başkaları verilecektir. 

Peki, bu ne zaman olacaktır; elimizdeki teklif metninde, Komisyonun kabul ettiği metinde 
"mevcut genel müdürler ve onların yardımcıları ile yönetim ve denetim kurullarmdaki kamu tem
silcilerinin görevleri, ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar devam eder" deniliyor. 

Bu, makul bir tekliftir; sebebi, eğer siz, bir anda, bu teklifin kabulüyle veyahut da kanunlaşıp 
yayımlanması tarihinde, mevcut genel müdür, genel müdür yardımcıları ve de kamudan tayin edil
miş denetçilerin vazifeleri son bulur derseniz, büyük bir inkıta olur, âdeta bir ihtilalle iktidara son 
vermek gibi bir şey olur; ama, kendilerine belli bir müddet verirseniz, ki, bir genel kurulla bu iş 
olacağına göre, bunun da en makul müddeti, genel kurul toplantısına kadar devam etmesidir ki, tek
lifte bu husus hâkimdir; bu şekilde olmasında fayda görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, mademki, Türkiye'de demokrasi vardır, mademki, halk, kendi seç
tiği idareyle idare edilir, hükümeti, Meclisi o tayin eder; öyleyse, Türkiye'nin genel gidişine uygun 
olarak, siyasî yapısına uygun olarak, biz, bu teklifte, kendisinin kurmuş olduğu kooperatifin yöne
timinde de kendisinin söz hakkı olması ve kendi seçtiği yöneticiler tarafından idare edilmesi taraf
tarıyız. 

Siyasî partiler, bakalım bu anayasa değişikliğinden sonra ne durum gösterecekler; ama, mu
hakkak olan şudur ki, yalnız kooperatiflerde değiI.Türkiye'nin muhtelif sahalarındaki esnaf odala
rı, meslek odaları ve kamu hizmeti gören diğer kuruluşlarında olduğu gibi, kendi idare tarzlarım, 
siyasetlerini izah eder, kabul ettirir ve o şekilde bir yönlendirme yaparlar; bunda muvaffak olanlar 
vatandaşla bütünleşmiş olurlar, dertlerini anlatamayan, kendi fikirlerini kabul ettiremeyenler de, bu 
vatandaş topluluklarının dışında kalırlar. Demokrasinin de icabı budur. 

Biz bu teklifin memlekete hayır getirmesini istiyoruz. 
Ben şunu da ifade etmek istiyorum: Bugün, yasama yılının son günü ve son toplantısını yapı

yoruz. Böyle önemli bir kanunu bugüne kadar geciktirmek yanlış olmuştur ve de bugün fevkalade 
önemli bazı kanun teklifleri beklemektedir. Kapılarımıza kadar gelip bekleyen dövizzedelerle ilgi
li husus, en son faciasını Senirkent'te yaşadığımız tabiî afetlere uğrayanlara yapılacak yardımlarla 
ilgili kanun tasarısı, terörden zarar görmüş şehit ailelerinin durumlarıyla ilgili teklif, memurların, 
işçilerin ve emeklilerin bekledikleri birtakım iyileştirmelerle ilgili tasarı ve tekliflerin öne alınıp 
konuşulması gerekirken, bu dar zamanda teklif gündeme getiriliyor. Bu teklif geçen hafta komis
yonda kabul ediliyor ve en son gün, yumurta kapının ağzına geldiğinde "evvela bu çıksın" denili
yor. 

İktidar böyle yapacağına -daha bir ay olmadı- Yüce Meclisten kanun hükmünde kararname 
yetkisini daha yeni almışken -bu kanun hükmünde kararname yetkisini Avrupa Birliğine bir basa
mak olan Gümrük Birliğine girme şartları arasında gördüğü hususlarda aldı- bunu da içerisine koysay
dı... Efendim, bu girer mi diyeceksiniz; girerdi. Nedir bu kanun teklifi; tarım satış kooperatifleriyle 
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ilgili... Peki, Yetki Kanununda ne vardı; tarım kredi kooperatifleri vardı. Tarım kredi kooperatifle
ri için düşünülen model buraya aktarılmıştır. Binaenaleyh, tarım kredi kooperatifleri gibi, tarım sa
tış kooperatiflerinin de statüsünü tayin edici bir yetkiyi, Yüce Meclisten alabilir ve de diğerlerinde 
olduğu gibi, bundan en az onbeş gün evvel yürürlüğe girerdi. 

Hepinizi, Refah Partisi adına tekrar hürmetle selamlar, hayırlar dilerim.(RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Divan noksan Sayın Başkan. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Divan noksan... 
BAŞKAN - Efendim arkadaşımız, Sayın Işılay Saygın buradalar, gelecekler. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl)-Su getirmeye mi gitti... 
BAŞKAN - Su sana lazımsa, getirecek... 
ANAP Grubu adına, Sayın Halil İbrahim Özsoy; buyurun. 
Süreniz, 20 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 876 sıra sayılı Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın 
ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının 
30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında 
Kanuh Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 
26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanununun Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde, Anavatan Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, dünkü toplantılarda Danışma Kurulunun aldığı kararı onaylayarak sa
lı gününden itibaren çalışmalarına ara verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bugün, pek 
çok arkadaşımızın zarurî olarak Ankara'dan ayrılması ve gece geç saatlere kadar çalışma göze alın
masına rağmen, bu kadar önemli ve 18 maddeden müteşekkil, üreticiyi, hatta tüketiciyi, büyük eko
nomik kuruluşları ilgilendiren bir kanun teklifi üzerinde, hiçbir öngörüşme yapılmadan, alelacele 
gündeme getirilmesini düşündürücü buluyorum. Aslında, gayeyi, bu kanun teklifinin kanun şekli
ne dönüştürülmesi değil "işte, biz getirdik; ama, Meclisten çıkmadı" bahanesine sığınılarak, seçme
ne selam vermekten başka bir şey olarak değerlendirmiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, başlangıçta, kurulurken, üretici
yi desteleme, üreticinin ürettiği malı değerlendirme ve her zaman yanında olabilme düşüncesiyle 
kurulmuş ideal kuruluşlardır; ancak, bunlar, ileriki senelerde, zaman zaman, ideallerinden ve kuru
luş gayelerinden saparak, birer ağır ekonomik kuruluş haline gelmişlerdir. 

Özellikle, kapalı ekonomiden serbest ekonomiye geçişte, bazı ekonomistler, ekonomi literatü
rüne yeni kelimeler getirmişlerdir, yeni senaryolar yazmışlardır; bunlardan biri de "karadelik"tir. 
Ekonomistlerin karadelik olarak niteledikleri kamu açıklan arasında, KİT'lerin açıkları, bu birlik
lerin açıklan ve diğer açıklara kadar hepsi sayılmıştır ve Türkiye'de beş karadelik olduğu ifade edil
miştir. 

1983 yılından sonra, özellikle Türk ekonomisi için ağır yük teşkil eden KİT'lerin özelleştiril
mesine başlanılmış, özelleştirme kanunu çıkarmamakla beraber, meriyetteki kanunlardan istifade 
edilerek, pek çok yer özelleştirilmiştir; ancak, bizim o zaman yaptığımız özelleştirmelere karşı, o 
zamanın muhalefet partileri, Danıştaya ve Anayasa Mahkemesi gibi bir Yüce Mahkemeye başvur
muş ve özelleştirme girişimlerimizi baltalamışlardır; fakat, takdiri ilahi öyledir ki, tarih tekerrür 
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etmiş ve 1991 seçimlerinden sonra İktidara gelen her iki parti de özelleştirmeye sahip çıkmışlardır; 
hatta, özelleştirme kanununu çıkarmamakla, özelleştirmenin babası sayılan Anavatan Partisini it
ham etmeye başlamışlar, Sayın Başbakan daha da ileri giderek, bu kanunun bir an evvel çıkması 
için, ekonomiye, günde 250 milyar liralık zarar verildiği gibi, büyük rakamları, Süvari denilen oto
büsün üstünden her yerde söyleyerek, halka şikâyetlerde bulunmuştur; ama, Özelleştirme Kanunu 
çıkmış da, hangi büyük KİT özelleştirilmiştir?!. Özelleştirildi denenler, bir iki ay sonra iptal edil
miş, konu, âdeta arapsaçına dönüştürülmüştür. 

Aslında, Anavatan Partisi olarak, özelleştirilmesini istediğimiz müesseselerin arasında biraz 
sonra ifade edeceğim kuruluşlar gelmektedir. Bu kuruluşlar da ekonomiye yük olmaktadır. 1991 yı
lında biz iktidarı bıraktığımız zaman, 11 trilyon lira borcu olan Tarım Satış Koopereatifleri Birlik
lerinin, altı ay sonra, tedbir alınmadığı için, borçlarının 20 trilyon liraya çıktığını görüyoruz. Ko
alisyon İktidarının bütçedeki beş karadelikten biri olarak ifade ettiği Tarım Satış Kooperatifleri Bir
likleriyle ilgili yapılacak düzenlemelerin birkısmını, bu İktidarın, işin sonuna geldiğini anladığı an
da, nihayet telaşa düştüğü için ele aldığını zannediyoruz. 

Dört yıla yakın bir süre boşa harcanmıştır. Bunca zaman içinde, göstermelik olarak birlik yö
netim kurulu başkanlarının seçimle gelmesinin sağlanmasından başka bir iş yapılmamıştır; o da, 
bundan üç yıl önce Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin borçlarının silinmesi adı altında getiri
len bir kanunla yapılmıştır. 1992 yılında, Birliklerin 12,7 trilyon borcu silinmişti. Bu tarihten itiba
ren üç yıl boyunca, İktidar, aynı durumun meydana gelmesini önleyici hiçbir tedbir alınmadığı için, 
bugün, bu borçların 70 trilyon liraya, hatta 100 trilyon liraya çıktığı görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu kuruluşlar, bizim kendi öz malımızdır; ortaklan, kendi tabanımız-
dır, kendi çiftçimizdir, tarımla uğraşan, sanayiyle uğraşan insanlardır. Artık, tarımcıyla sanayiciyi 
aynı çatı altında toplama zamanı geçmiştir, bunların ayıklanması gerekmektedir. Siz, tarımla uğra
şacaksınız, üreteceksiniz; bu ürettiğinizi de aynı ekol içerisinde, aynı birliğin içerisinde, başka bir 
bölümde, sanayi ürünü olarak piyasaya sürmeye çalışacaksanız. O yönüyle, biz bu kanun teklifinin 
bazı maddelerine karşı çıkmak ve değişiklik önergesi vermekle beraber -zamansız ama- çıkmasını 
arzu erdiyoruz. 

Anavatan Partisi olarak, teklifin, çiftçimize, tarımla uğraşan kesime, birliklerimize ve tarım sa
tış kooperatifleri mensuplarına hayırlı olmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Dönen; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

3186 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değiştirilmesiyle ilgili görüşmeler üzerinde, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına, görüşlerimi sunmak istiyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, 400'ün üzerinde kooperatifi, 16 birliği ve 750 bin üreticiyle ilgi
li teklifi burada görüşüyoruz. Elbette ki, bu kooperatifler ve oluşan birlikler, yıllardır, ülkemizde 
çok önemli bir işlevi yerine getirmişlerdir; piyasa ekonomisinin oluşmadığı dönemlerde, üreticinin 
malının değerlendirilmesinde ve girdilerin sağlanmasında çok büyük ve çok önemli fonksiyonları 
yerine getirmiştir; ama, özellikle, 1960'lı yıllardan sonra, bu birlikler, destekleme alımıyla birlikte, 
siyasî partilerin inisitiyafi altına girmiş, siyasî partiler bunlara belirli görevleri yüklemiştir. Bu gö
revler, bu birlikleri öyle bir hale getirmiştir ki, bu birlikler, hantal ve büyük bir yapılanma içerisi
ne girmişlerdir; bu hantal ve büyük yapılanma içerisinde, aldıkları görevi yerine getirebilmenin 
mücadelesini vermişlerdir. Böyle bir fonksiyonu yerine getirirken, seçim olduğu yıllarda, bakıyor
sunuz, destekleme alımları dünya piyasalarının üstünde; ama, seçim olmadığı yıllarda, bakıyorsu
nuz, dünya piyasalarının altında tespit edilmiş... Yani, yıllardır, gerçekten, siyasî partiler, böylece, 
bu birlikleri kullanmaya devam etmişler. 
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Bunun temelinde yatan esas faktör de, desteklemeyle birlikte, hükümetler, birliğe katkıda bu

lunduğu için, para verdikleri için "mademki, parayı ben veriyorum, buradaki kayıtlı üreticinin hiç
bir fonksiyonu yoktur, bunlar, burada, söz ve karar sahibi değildir" mantığıdır; ama, her nedense, 
750 bin insan, yıllardır sesini çıkaramamış ve bu birliklerde söz ve karar sahibi olamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çoğumuz, siyasî egolarımızı tatmin etmek için bu birlikleri kullanmışız 
ve öyle yerlere kooperatifler açmışız ki -ben, Bakanlığım döneminde bunu yaşadım- 19 bin liraya 
aldığınız 1 kilo yerfıstığını 460 bin liraya mal etmişsiniz. Bunu, tekrar, hangi koşullarda üreticiye 
geri döndürebilirsiniz, mümkün mü?!, özellikle, burada yapılacak en önemli şey -ki, ben, Bakan
lığa başladıktan sonra bu konuya hemen el attım- işte, o 750 bin insana danışmaktı. 

Türkiye Cumhuriyetinin yetmiş yıllık tarihinde ilk defa Kuşadası'nda, 750 bin üreticinin tem
silcilerinin katıldığı bir kurultay oluşturduk ve bu kurultayda, özellikle, 750 bin üreticinin düşün
celerini aldık; onların oluşturduğu komisyonlarla, onların düşünceleri, büyük ölçüde bu yasa tekli
fine geçirilmiş oldu. Yani, biz, az önceki konuşan arkadaşımızın dediği gibi, burada, teknisyenle
rimizle veya bürokratlarımızla oturup yasa tasarısı veya teklifi hazırlama yerine, esas bu işin sahi
bi plan çiftçilerle, bu yasal düzenlemeyi hazırlamayı yeğledik, esas katılımı sağladık. Ben, gençli
ğimden bu yana, özellikle, demokratik kooperatifçiliği savunmuş, üretenle yönetenin bir olması ge
rektiğini; yani, üretenin yönetici olması gerektiğini savunmuş bir insan olarak, buna katkıda bulun
duğum için kendimi mutlu sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geldiğimiz noktada, özellikle, bu birliklerin, artık, dönüşü yoktur. Sana
yi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olan bu birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı olmaktan çıkarıp, âdeta, Tanm Bakanlığı haline getirmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının, özellikle, dünyanın globalleştiği; ülkemizin Gümrük Birliğine girmeye çalıştığı şu günler
de, ticari yaşamı ve sanayimizi yeniden yapılandırmakla görevlendirilmesi gerekir. Eğer, biz, bü
tün kurumlarımızla yeniden yapılanamazsak, Gümrük Birliğinde de entegre olduğumuz dünyada 
da gerçekten hak ettiğimiz yeri alamayız. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bu teklif, gerçekten Türkiye'de demokratikleşme açısından çok 
önemli bir kazanımdır. Bakan olduğum sürede, bundan önce de burada hepimizin katkısıyla, Tür
kiye için çok gerekli olan iki yasayı birlikte çıkardık; bunlardan biri rekabete ilişkin diğeri de tü
keticinin korunmasına ilişkin yasadır; yani, toplumun, devletin fonksiyonlarını, özellikle, ticarî 
alanda kontrolü eline geçirdiği ve devletin de hangi alanlarda nasıl müdahale edebileceğini ortaya 
koyan bir yasayı geçirdik. Türkiye için çok önemli olan bu iki yasadan sonra, getirilen bu yasa tek
lifi, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çok önem taşımaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım -hiçbir siyasî tartışmaya girmeden; kooperatiflerin yönetimi, şu partide 
bu partide demeden- ben, bu insanların hepsini tanıyorum ve bu insanlarla, hasbelkader sekiz ay 
birlikte çalıştım. Bu insanların birçoğu, üreticinin içinden gelmiş; en az bizim kadar, en az Devlet 
Planlama Teşkilatında çalışanlar kadar, en az Sanayi Bakanlığında çalışanlar kadar, üreticiyi bilen, 
ticareti bilen, işletmeyi bilen insanlardır. Artık, yıllardır süregelen "köylü, bu ülkeyi yönetemez; 
üretici, bu ülkeyi yönetemez" mantığının dışına çıkalım. Elbette ki, bizim atadığımız bir genel mü
dürün, eli taşın altında olan bir genel müdürün -ben bunu yaşadım- oradaki yönetim kurulunun ata
dığı bir genel müdür kadar başarılı olması mümkün değil; çünkü, biri benden talimat alacak, diğe
ri de o üreticiden talimat alacak... Tabiî ki, üreticiden alınan talimat daha çok üreticinin lehine ola
caktır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bir konuya daha değinmek istiyorum: Bu birliklerin içerisinde 
öyleleri var ki, bunlar, bir ticarî kurum, bir kooperatif olmanın ötesinde, ülkenin var olan gelenek
lerini, ülkenin var olan kültür ürünlerini değerlendiren niteliktedir. 
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Bu birliklerin toplam ticaret hacmi 50 milyarı bulmaz, 20-25 milyar lira civarındadır; ama, çok 

önemli birliklerdir. Örneğin; bunlardan biri Ankara Tiftikbiriiktir; Ankara deyince aklımıza gelen 
tiftiğin yaşamasını sağlayacak olan birliktir. Bu birliklerden bir diğeri Gülbirliktir. İsparta deyince, 
Süleyman Demirel'den sonra gül aklımıza gelir. Bu birlikler, senede 15-20 milyarlık ticarî-hacmi 
olan kurumlardır. Bir başkası ise, Bursa'da, özellikle ipek dokumacılığını geliştiren Kozabirliktir. 

Bu birlikleri birer ticarî hizmet gören kooperatif olarak görmenin ötesinde, bence, bu birlikle
ri özel bir yasayla veya hükümle destekleyerek, yaşamını sürdürmelerini sağlamamız lazım. Bu 
teldifte, bu hususu göremedim, ki, bu, özellikle kurultayın aldığı çok önemli kararlardan biriydi. 

Bu birlikler, Kültür Bakanlığına da bağlanabilir, Turizm Bakanlığına da bağlanabilir; bunlar 
çok önemli birliklerdir. Gülyağı dünyada kaç ülkede üretiliyor; gülyağı üreten birkaç ülkeden biri
yiz; ipek üretimi öyle, tiftik keçisinden elde edilen tiftik öyle... 

Bunlar gibi küçük kooperatifleri, küçük birlikleri, personel açısından şişirmeden, o birlikleri, 
o üreticilere yük olan kurum olmaktan kurtarıp o üreticilere hizmet eden kurumlar haline getirme
miz gerekir; Türkiye'nin temel koşulu, dünyanın temel koşulu bu. Dünya, artık, yönetenlerin, hiz
met verenlerin, üreticilerin üzerinde yük haline geldiği bir noktaya doğru gidiyor; birlikleri yöne
tenler, birlikler üzerinde yük oluşturmaya başlıyorlar. Öyle birliklerimiz var ki -ki, o üç birliği kas
tetmiyorum- toplam cirosu, çalıştırdığı işçi ve memur ücretlerine yetmiyor. Şimdi, bu birliklerin, 
750 bin üreticiye yararlı hale getirilmesi mi, yoksa hâlâ devletin inisiyatifinde durup, bu hantal ya
pısının sürdürülmesi mi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl kampanya yürüttük. Geçen yıl bu birliklerin yürüttüğü kam
panyaları -Sayın Müsteşarım burada- oya gibi işledik, tek tek, gün gün izledik; gün gün piyasayı 
izledik ve yıllardır belirli kesimlerin deposu halinde tutulmuş ve tutulmaya devam edilen bu birlik
leri, ilk defa geçen yıl, piyasa içerisinde rekabet eden koşula, konjonktüre getirdik. 

Bu teklifin yasalaşmasıyla birlikte -az önce konuşan arkadaşıma da katılıyorum- bu birlikler
deki genel müdürlerimize orada bir geçiş süresi verilmelidir. Bu geçiş süresi içerisinde, elbette ki, 
o arkadaşlarımıza belirli haklar da verilmelidir. O arkadaşlarımız şu anda devlet memuru değil, ora
da sözleşmeli olarak çalışıyor; bunları sokağa atmanın hiç kimseye bir yararı yok. Bu teknik konu
ların, oturup düzenlenmesi gerekir; ama, bu teknik düzenlemeleri yaparken, bizim, esası gözden 
kaçırmamamız gerekir, bu esasa girmemiz gerekir. 

Bence, kooperatiflerin demokratikleşmesi, özellikle üreticinin söz ve karar sahibi olması, ken
di kurumlarını kendisinin organize etmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından, Türkiye'nin, 
yeniden yapılanması açısından -ki, ben, Türkiye'de bütün kurumların yeniden yapılanmasını savu
nuyorum- çok hayatî bir önem taşımaktadır; onun için, bu yasa teklifine destek oluyoruz, katkı su
nuyoruz, katkı vereceğinizi de umuyorum, hepinize teşekkürler ediyorum. (CHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dönen. 
DYP Grubu adına, Sayın Evren Bulut; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA EVREN BULUT (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben

den evvel konuşan değerli konuşmacılara teşekkür ediyorum. Refah Partili değerli arkadaşımız, ko
nuşmalarında, bu tasarının acele getirildiğini söyledi. Sizlerin bilgilendirilmesi için bunları söyle
mek mecburiyetindeyim. 

Tarım Satış Kooperatifleri için, Tarım Kredi Kooperatifleri için, ziraat odaları için ve tarımın 
yeniden yapılanması için, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Sanayi Teknoloji ve Ticaret 
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Komisyonunda, arkadaşlarımızla beraber, üçbuçuk senedir, çok iyi yasa tasarılarını görüştük. Bun
ların bir kısmı Meclisin gündemine girdi, bir kısmı da tasarı halinde bekliyor. Tabiî, Meclisimizin 
öncelikli tasarı ve tekliflerini hepimiz biliyoruz..Tüm bunlardan dolayı, bu tasarı ve teklifler, bu
günlere kadar gündemdeki gerekli sıraları alamadı. 

Yalnız, ben şunu vurgulamak istiyorum: Bu kürsüye her çıkışımızda, Türkiye nüfusunun yüz
de 46'sinın toprağa bağlı olarak yaşadığını, böyle bir ülkenin kalkınamayacağını, şehirlere göçün 
bundan kaynaklandığını söylüyoruz. Bu konular, bu Mecliste senelerce görüşülmüş; zabıtlara bak
tığımızda bunu görmemiz mümkün. 

Ben, dikkatinizi şuraya çekmek ve bir örnek vermek istiyorum: 49 uncu ve 50 nci Hükümet
lerimiz, bu konulara hakikaten büyük ağırlık vermiştir. 1984 senesinde başlayan dünyayla bütün
leşme ve bazı ülkelerin rejim değişikliğinden dolayı, dünyada ekonomik ve siyasal dengelerin bo
zulmasından sonra Türkiye'de bir kabuk değişiyor; bunu, hepimiz de seyrediyoruz. Özelleştirme
nin yanında, Türk çiftçisinin, gerek yasalarıyla gerekse Tarım Satış Kooperatifleri, Tarım Kredi 
Kooperatifleri, köy birlikleri ve süt birlikleri gibi, yeni yapılanmada bu Meclisin büyük görevi var
dır. 

Ben, arkadaşlarımla beraber, üçbuçuk senedir bu yasa teklifinin üzerinde çalıştım; bunları -bu
rada, birliğin değerli ortakları vardır, Bakanlık yapmış değerli arkadaşlarımız vardır- herkes bili
yor; ama, gelin, bu teklifi çıkaralım dediğimiz zaman, hiç kimse bunun üzerine gelmiyor. 

Şimdi soruyorum: Bu birliklere, Hazineden, Türkiye Cumhuriyetinin bütçelerinden, on sene
de 660 trilyon lira para gittiği söyleniyor, ben de çiftçi olarak "750 bin kişiye, bu paradan hiçbir 
şey gelmedi" diyorum. Nasıl gelmedi; destekleme fiyatları açıkladığı zaman, piyasalardaki fiyat
larla, o üründen çiftçinin eline geçen fazla bir para olmuyor. Adı kooperatif olmasına rağmen, hiç
bir zaman da, hiçbir ortağa kâr dağıtılmamıştır. İşte, karşı olduğumuz sistem budur. Eğer, 660 tril
yon liranın Türk köylüsüne verildiğini kabul edersek, bugün, Tarım Bakanlığımızın bütçesi 12,5 
trilyon lira, Devlet Bakanlığına bağlı Köy Hizmetlerinin bütçesi de, bu sene 24 trilyon lira; bunun 
19 trilyon lirası carî giderler. 40 bin köye, şu kadar mezraa yol yapılacak, su götürülecek, gölet ya
pılacak kalan 5 trilyon lirayla. Tarım Bakanlığının da bütçesi yine aynı şekilde; 10 trilyon lirası 
carî giderler. Kalan parayla, Türkiye'nin bu kadar geniş coğrafyasında ilaç mücadelesi yapacak, ta
biatın getirdiği, topraktaki yeni birsürü -insanlarda olduğu gibi- hastalıklarla uğraşacak, hayvancı
lığı, geliştirecek... Bu, mümkün değil. 

Bunları, bakanlıklara ve hükümetlere yüklemek de mümkün değildir. İşte gelin, bu paraları, 
Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi, Türkiye'nin hakiki efendisine harcayalım. Türk köylüsü efen
didir; sokaklarda göremezsin, devlet dairelerinde isyanını göremezsin, önüne koyduğuna razı ol
muş, ta Kars'tan Edirne'ye kadar, bu insanlara, bu Meclisin yapacağı çok şey vardır. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada, bir parti propagandasına da gerek yoktur; çünkü, bu birlikler, markası olmayan insan
lardan mevcut hal e. gel mistir. Ben, otuz sene evvel bir kooperatifin ortağı olacağım, 1968 senesin
de bu kooperatifler, birlikler adında bir yere gelecek, senin, benim kesilen bütün paralarımız gasp 
edilecek, hükümetlerin politikaları uygulanacak... Ben, Anavatan İktidarını da, burada konuşmala
rımda çok tenkit ettim. , 

Bakın şimdi, bu yönetimlerin fonksiyonlarını size izah edeyim. Ben, altı sene, seçimle gelip, 
ta Kütahya'ya ve Ankara'nın Polatlı'sına kadar, 150 bin üyenin başkanlığını yaptım, buralara gel
dim, sıkıntıları yaşayarak 3 bin köyle görüştüm. Tabiî, benim bu teklifi getirmem, bizim bunlara 
hizmet etmemiz -1953'lerde nüfusun yüzde 83'ü köylü olan ve Çanakkale'de, Kars'ta ve bu gibi 
yerlerde şehit yatan insanların çocuklarıyız-Türk Milletine namus ve şeref borcumuzdur. 
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Ben, burada, Sayın Mehmet Dönen'e teşekkür ediyorum. Hükümetimiz döneminde üçüncü Ti

caret Bakanını değiştirdik. Bu teklifin çıkmamasının birinci sorumlusu Sayın Tahir Köse'dir. Bu 
teklif, üç sene evvel buraya geldi ve bunun ancak üç maddesini değiştirebildik; seçilenleri yönetim 
kurulu başkanı yaptık, onore ettik. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Kimin zamanında olmuş bunlar? 
EVREN BULUT (Devamla) - Bakın, bu yönetimlerde, alınan kararların bütün mesuliyeti yö

netimindir. Bize, ANAP zamanında da çok teklif geldi; diyor ki "İnegöl'deki Erdoğan Dcmirören'in 
margarin fabrikasını al." Araştırıyoruz, beş sene yatmış; yahu, biz bunu ne yapalım? Biz, daha, 36 
bin ton kapasiteli margarin fabrikamızdan 20 bin ton margarin alamadık, bize, "Bir fabrika daha al" 
deniliyor. Almadığın zaman, yönetim kurulu görevden alınmış sayılıyor. Böyle mantık olur mu, 
böyle demokrasi olur mu?!. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Şimdi satıyorsunuz. 
EVREN BULUT (Devamla) - Ben,anlatıyorum... 

Bugün de devam ediyor bu; işte,Trakyabirlik Havsa'da süt fabrikasını alıyor. Ne oluyor; Ta
rım Bakanlığından Ticaret Bakanlığına geçiyor ve şimdi alındı. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hükümet satıyor... 

EVREN BULUT (Devamla)-Alındı. 
Eğer, Bakanımız buna onay vermediysc alamazlar. Süt fabrikası alınır alınmaz; ama, Trakya-

birlik, ayçiçeği üreticisinin kurduğu bir kuruluştur. Burada, tohumda yatırım yap, gübrede yatırım 
yap, ilaçta yatırım yap, fabrikalarında ticarî kafayı çalıştır... Fındık işi ayrıdır; niye bunlar ayrı ku
rulmuş; niye, SEK ayrı, ayçiçekle ilgili kuruluş ayrı kurulmuş; ayrı ayrı işlevleri var, onun için. 

Şimdi, şuraya geliyorum: Bizim dönemimizde, bu kuruluşlar iki bakanlığımıza bağlıydı; Ta
rım Kredi Kooperatifleri Tarım Bakanlığımıza, Tarım Satış Kooperatifleri de Ticaret Bakanlığımı
za bağlıydı. 1 800 000 üyesi olan Tarım Kredi Kooperatiflerini; 2 600 birim kooperatifi, 16 bölge
si, 1 merkez birliği ve 60 trilyon liraya yatan iş hacmi olan bir çiftçi kooperatifini, bir ay evvel -bu
radan kanun çıkaramadığımızdan- yetki yasasına soktuk. Birlikler de vardı; çıkarıldı. Bugün, Sa
yın Bakanımız, üreticiye teslim etti. Buraya, ne politikacı karışacak ne sanayici karışacak. Korrop-
siyonlar kalkmıştır, yolsuzluklar kalkmıştır, hırsızlıklar kalkmıştır... (DYP sıralarından alkışlar) 

Ben, cumhuriyet tarihinde başkalarına nasip olmayan bir şekilde çiftçiye hizmet ettiği için, 
başta Başbakanıma, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki arkadaşlarıma ve sevgili Sayın 
Bakanıma teşekkür ediyorum. 

Şimdi, dönüyorum bu tarafa: Sevgili Ticaret Bakanı, bugün, o çiftçileri İzmir'de topladınız, 
sosyaldemokratların simgesi olan "çiftçi kurultayı" dediniz, bunlarla anlaştınız. Bu birlikleri, seçi
lenlere ve burada parası bulunanlara teslim edeceksiniz; artık, bunun dönüşü yoktur. Politikalar, 
hükümetler gelip geçicidir. Bugün, yalnız Fiskobirlik üyelerinin, Fiskobirlik'te, kesilmiş 11 trilyon 
lira parası vardır, Trakyabirlik çiftçisinin 2 trilyon lira parası vardır; diğerleriyle birlikte bunlar 100 
trilyon lira eder. Bunlar da yok meydanda... 

Gelin, bu birlikleri, birlikçe seçilenlere teslim edelim. Devlet bunları destekleyecektir; devlet, 
sosyal bir devlettir. Bugün, dünyanın her tarafında, Amerika'da da, Almanya'da da tarım sektörü 
destekleniyor; ama, bizim, bu destekler çiftçiye gitmediği için, üreticiye intikal etmediği için, ha
liyle, tüketiciye intikal etmediği için itirazımız var. 

Ekmeğini, otuz senedir topraktan kazanan bir kardeşiniz olarak, hiçbir politik hesabım yoktur; 
bu, bana bir şey getirmez. Ben, artık, Trakyabirlik'e dönüp de, yönetici olmam; sizler de, milletve
killiğini bırakıp, kazalarınızda ilçe başkanı olmazsınız; bu, insanlığın onurudur, dürüstlüğüdür. Biz, 
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burada, bir görev yapıyoruz; bir senelik, üç aylık, beş aylık bir iktidarımız var. Bunu, buraya, Sa
yın Başbakanımız getirdi. Komisyonda, yok şu önergedir yok bu önergedir... Bu çiftçi birliklerin
den, devlet desteği kalkıyor. Hükümet toplanır, yarm fındığı destekleyecekse bir kararname çıka
rır, bu birliklerin birine de görev verir. 

Burada, Ticaret Bakanı hakkında gensoru verildiği zaman, Sayın Tahir Köse'ye burada, işte, 
tuz yolsuzluğu denildi. Nerede peki yolsuzluklar?..Bugün de devam ediyor... Bu, senin günahın de
ğil; ama, sen buradan, bir avukatı, bir politikacıyı atayacaksın, sonra da bu birliklerin başarısızlığı
nı çiftçiye fatura edeceksin... Bu insafsızlıktır; bu, hiçbir zaman olacak şey değil... Sayın Tahir Kö
se, bu kanundan dolayı, sosyaldemokratlığa da aykırı olarak, vicdanlarda mahkûm kalmıştır. 

Şimdiki sevgili Bakanımızı ben severim; inşallah döneminde bunu iyi etüt eder, mutlaka et
mesi lazım; çünkü, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortakları, aynı zamanda, Tarım Satış Koopera
tiflerinin de ortaklarıdır. Bu insanlar sizi zorlayacak, sizlere büyük baskı yapacaktır, sizlerden bü
yük çapta şikayetçi olacaklardır, bir sosyaldemokrat partiolarak size bunun faturası büyük olacak
tır. Bunu, aynı Hükümetin ortağı olduğunuz için söylüyorum. 

Sayın Bakanın önergelere itirazı varmış. Peki, ANAP, Refah Partisi, DSP milletvekillerinin 
önerge hakkı mı; var. Bu, burada konuşulur, tartışılır. Eğer, kosensüs olmazsa... Zaten önergeler 
oylanıyor... Yok, Hükümete soruldu, sorulmadı... Bu düzenin devam etmesini isteyenler, Sayın Ba
kanın altındaki insanlardır; yani, başka kimselerdir. 

Bugün birliklerin Teşkilatlandırma Genel Müdürü Tuncer Uçaroğlu şurada oturuyor. Ben, 
onunla, devlet adına, iki sene, aynı masada görev yaptım; haksızca, müfettişler gelip ifademizi âl
dı; ama, ben, genel kurul kararıyla, genel müdürü mahkemeye sevk ettim; ilk defa olmuştur. Aynı 
genel müdür, sonra Fiskobirlik'e gitti, 260 ton fındık kayboldu... Araştırma komisyonu üyesiyim... 
Tabiî, bunlar araştınlamadı. 

Bugün, emekliye, memura, esnafa, şuna buna veremediğimiz paralar, çiftçiye veremediğimiz 
paralar, bu memleketin vergilerinden toplanan, sanayicimizin, işadamımızın katkılarıyla oluşan pa
ralardır; bunlar, gerçek yerine gitsin diyoruz. 

1990 senesinde, 60 trilyon liraya yakın bir para silindi buradan. Şimdi, bu kanun teklifiyle, bu 
paralar yine şilinsin, çiftçi temiz alsın, bunu devlet de desteklesin, hükümetler desteklesin diyoruz; 
ama, 120 trilyon liraya varan -60 trilyon deniliyordu, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı 120 tril
yon lira olmuş diyor; tabiî ki, faizden dolayıdır- bu para, çiftçiye gitmediği için itirazımız vardır. 
Yüce Meclis, bu teklifi, tahmin ediyorum, yine ileriye bırakacaktır. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda şunu söylemek istiyorum: Bu, demokratikleşme kadar, 
dünyayla bütünleşme kadar, anayasa değişikliği kadar önemli, demokratik bir yasa teklifidir. Ta
rım Kredilerde ne olmuşsa, Tarım Satışlarda da o olmaktadır. 

Bu kanun teklifine emek verenlere teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımın, bunu bir daha irde
leyip, gerçek müstahsillerle toplantı yaptıktan sonra bu yasanın çıkmasında fayda görüyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Şahsı adına konuşmak üzere, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın konuşmacı konuşması sırasında, sanki, Cumhuri

yet Halk Partisinin, milletvekillerinin önerge hakkına karşı çıkıyormuş gibi bir ifade kullandı; bu 
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konuda, bunun yanlış olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Bizim, ne milletvekillerinin önerge 
hakkına karşı bir davranışımız vardır ne de herhangi bir yolsuzluğu destekleme gibi veya göz yum
ma gibi bir düşüncemiz vardır. Ben, bunu düzeltmek için, Grubum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Ayhan'a söz verdim. 

Buyurun Sayın Ayhan. 

Süreniz 10 dakikadır. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 3186 Sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin geneli üzerinde, şahsım 
adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımda çalışan, üreten ve bu suretle geçimi
ni temin eden insanlann dayanışmasını sağlamak, üretimini artırmak için kurulmuş olan koopera
tiflerdir. Nitekim, bu teklifin, 3186 sayılı Kanunun 5 inci maddesini değiştiren 2 nci maddesinde 
"Kooperatif ve birlikler esas itibariyle; ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesi, 
ortakların ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim işleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması 
konularında çalışırlar ve bu amaçla her türlü ticarî faaliyette bulunabilirler" denilmektedir. 

' . i • " '. 

Tarımda çalışan insanlann dayanışmasını geliştirmek üzere kurulmuş olan bu kooperatifler, ne 
kadar sıhhatli çalışırlarsa, tarımla meşgul olan bu insanlara o kadar çok fayda temin ederler ve 
memleket iktisadiyatına da hizmet etmiş olurlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin mem
leketimizde geçirdiği safhalar, bugün gelinen nokta itibariyle, üzüntü vericidir. Hepimiz, bunun 
böyle devam edemeyeceğini, bunların borçlarının, açıklarının taşınamaz hale geldiğini, bunların da 
-değerli kardeşimiz Evren Bulut'un da ifade ettiği gibi- çiftçiye giden kaynaklardan desteklerden 
değil, kötü yönetimden kaynaklandığını, KİT'lerde olduğu gibi, burada da başarısız olduğumuzu; 
bunların da, süratle, çiftçinin kendi yönettiği, çiftçinin karar verdiği; ancak, devletin belli mercile
rin de dikkatle, müessir şekilde denetlediği kurumlar halinde tekrar teşkilatlandırılması ihtiyacı, bu 
kanun teklifiyle önümüze gelmiş bulunmaktadır. 

Bu teklifin tamamında, bu kooperatif ve birliklerin genel kurulları, denetim organları, istih
damları ve denetimleriyle ilgili hususlar var. Ayrıca, geçici bir maddede de, bunların birikmiş olan 
borçlarının tasfiyesiyle ilgili hususlar getirilmiş. Esas itibariyle şahsım adına destekliyorum; Grup 
adına konuşan arkadaşımız da aynı istikamette beyanda bulundu. Kooperatiflerin ve birliklerin ve
rimli çalışması, üyelerine faydalı olarak çalışması, hepimizin umumî arzusudur. 

Bu birliklerin çalışmasıyla ilgili bir iki müşahedemi de izninizle size arz edeceğim. Sayın Baş
kan biraz evvel bir vesileyle ara verdiğinde, bilhassa tarımla ilgili sahalarda yakından çalışmış olan 
arkadaşlarımıza da ifade etmiştim; müşahedem şudur: Bu birliklerin, bazı illerde, beşbin, onbin,. 
otuzbin, kırkbin üyeleri var. Bu üyelerin bir araya gelip de, kongrelerini, genel kurullarını akdet
meleri pratikte mümkün olmuyor. Nitekim, ellide bir diye bir rakam alınmış. Ellide birinin toplan
masıyla kongrelerini yaparlar... Yani, bir ilde beşbin üyeli bir kooperatifin yüz kişisiyle bu koope
ratif, toplantının, bu genel kurul akdedilebilir; ama, bazı yerlerde rekabet oluyor, rekabet olunca, 
beşbin kişi, onbin kişi, hiçbir salona sığmadığı için, stadyumlara doluyor ve burada da üyelerin ne 
denetim yapması ne de sıhhatli bir seçim yapması pratikte mümkün olmuyor. Bunu, bizzat bu olay
ları yaşayan, kooperatiflerde, birliklerde görev alan arkadaşlardan edindiğim bilgiye istinaden arz 
ediyorum. 

Burada, kooperatiflerin daha sıhhatli çalışması için, bunları daha küçük üniteler hâlinde, alt 
modüller halinde kurmamız ve bunları, delege sistemiyle illere taşımamız gerekir. Tabiî, bunun 
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üzerinde çalışmak gerekir, hemen, burada, ayaküstü söylenebilecek bir rakam değildir. Bunu dü
şündüğüm zaman şuraya geldim: 100 ortak dersiniz, 200 ortak dersiniz- yani, her kooperatife bel
li bir sınır getirirsiniz; o kooperatif, bir köyde olur veya iki köyün birleşmesiyle olur; belli bir ta
van getirirsiniz- ve bunlar, kendi ilçelerindeki yönetimi ve ile gidecek delegelerini seçerler. Yani, 
nihayet, ilde, genel kurulu aktedecek olan topluluğun tamamı katılsa bile sonuçta 500-600'U geç
memesi lazım ki, sıhhatli şekilde işlesin. 

Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor; affınıza sığınarak söylüyorum, sendika ağalan olduğu 
gibi, belli mesleklere, camialara mensup bazı kooperatif ağalan teşekkül ediyor; on yıl, yirmi yıl 
belli kademelere adamİannı yerleştiriyorlar, belli menfaatlar temin ediyorlar. Tabiî, bu söylediğim 
muhtelif odalar için de geçerli, sadece birlikler için söylemiyorum. Yani, bizim, Meclis olarak, bu 
kuruluşların sıhhatli ve verimli çalışması için tedbirler getirirken, üzerinde dikkatle düşünmemiz 
lazımdır. Tamam, Bakanlığın bu kuruluşlar üzerindeki mUessiriyetini azaltalım, siyasî otorite bun
lardan elini çeksin, sadece, Bakanlığın belli kurumlan bunları yakından denetlesin, sıhhatli denet
lesin; ortaklann denetimi yetmez; çünkü, ortak, hesap denetimi yapamaz, uygulama denetimini ya
pamaz, defterlere, kayıtlara giremez. Tabiî, Bakanlık bunlan denetlesin; ama, öbür taraftan da, bun-

' e." 

lann kongrelerini, genel kurulların -arz ettiğim gibi- sıhhatli mekanizmalar halinde üste taşıyacak 
bir modül -ne sistemi getireceksek- getirelim. Elbette, ben, bu kısa konuşmamda, bunun fazla taf
silatına girecek değilim. 

İkincisi, tabiî, bu birliklerin, kooperatiflerin, üreticiyi desteklemesi, finanse etmesi, aralarında 
dayanışmayı sağlaması, tarımsal mücadelede, mekanizasyonda; tohumlukta, vesaire vesaire, bu 
hizmeüeri getirecek şekilde teçhiz edilmesi lazım. Şeker fabrikalanmızın tanm bölümünün, ziraat 
müdürlüklerinin, yıllarca, fevkalade faydalı bir şekilde, pancar ziraatine getirdiği geliştirici, eğitici 
hizmetleri var. Diğerlerinde de, buna ihtiyacımız var; fındık çiftçisinin de, fıstık çiftçisinin de, ay
çiçeği üreticisinin de buna ihtiyacı var; hepsinde bu ihtiyaç var. Yani, aynı zamanda, bu birliklerin, 
Tanm Bakanlığımızın teknik ordusuyla, teknik kadrolanyla elbirliği halinde, kendi üretici zümre
lerini geliştirici, bilgisini artırıcı, tarımla ilgili teknolojisini geliştirici birtakım hizmetleri vermesi 
lazım. 

Tabiî, bunun bir son kademesi de şudur: Bütün bunlar, aslında, çiftçiyi desteklemek için yapı
lıyor; kendimizi besleyelim ve fazlasını da başka insanlann hizmetine sunalım, üretimi artıralım di
ye. Tarım ürünlerimizi destekleyecek, agriindustry dediğimiz, gıda sanayiine de önem vermemiz 
gerekiyor. Tabiî, bu gıda sanayiini, birlikler bünyesinde kuralım demiyorum, zaten, kurulanlar da, 
maalesef, bugüne kadar başarısız oldu; KİT olarak başarısız oldu, birlik olarak başansız oldu; an
cak, bu sektörleri güçlendirecek olan desteği verelim. 

Bugün, Avrupa'ya baktığınız zaman, tarım ürünlerini, nihai mamul haline getiriyor; tereyağı 
halinde, peynir halinde, en güzel ambalajda, Suudi Arabistan pazanna veya dünyanın şu tüketim 
bölgesine götürüp, sattığını görüyorsunuz; yani, bizim de, tarım ürünlerini nihai mamul haline ge
tirecek agriindustry'i destekleyen, geliştiren, bu teknolojiyi memlekete getiren özel kuruluşlan, 
şüphesiz, geliştirecek, güçlendirecek birtakım politikalar ortaya koymamız lazım. 

Gümrük Birliğine girme arzusunda olan Türkiye, Gümrük Birliğine girmese de, gerek GATT 
çerçevesinde gerekse Avrupa Topluluğuyla uyum çerçevesinde indirdiği, sıfırladığı gümrükler ve 
kaldırdığı fonlar sebebiyle, tanmda da çok gelişmiş olan, Batılı ülkelerin gıda maddeleri ihracatı
na geniş şekilde maruz kalacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, cümlenizi bitirir misiniz. 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Zaten, son on yılda, gıda maddeleri ithalatının çok süratli art

tığını, rakamlardan, muhtelif vesilelerle görüyoruz ve size de arz ediyorum. Ben, bu kooperatifler
le ilgili bu kanun teklifi çerçevesinde, bunları burada dile getirmek istedim. 

Köylümüz kalkınsın, gelişsin, geçinsin, üretsin, bizi de beslesin, başkalarını da beslesin. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
J. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir, Ateş'in, Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Grubuna 

sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Ateş, şimdi, Sayın Evren Bulut, konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi

nin adını açıkça ağzına almadı; ancak "Tahir Köse'nin, bu kanuna engel olduğu" şeklinde bir ifa
dede bulundu. Bir de "bu birliklerde bazı suiistimallerin devam ettiğini" söyledi. Burada bir sataş
ma... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Hayır efendim... Önerge hakkını engelliyormuşuz gibi 
sözler söyledi. 

BAŞKAN - Hayır, Bakan Beyden bahsetti "Sayın Bakan önergelerin olduğundan ve bu öner
gelerden dolayı bu kanunun çıkmasına karşı görünüyor gibi bir görüntü veriyor; önerge vermek de, 
Büyük Millet Meclisinde, milletvekillerinin yetkisindedir" dedi. Sayın Bakan o konuda bir açıkla
ma yapabilirse... 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Grubumuzu itham eden birtakım konuşmalar oldu. 
BAŞKAN - Ben, açıkça, gruba bir sataşma görmedim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçiyor efendim. 
BAŞKAN - Israr ediyorsanız... 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Peki. Yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, buyurun efendim. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, çok zamanınızı almayacağım, birkaç dakika içerisinde sözlerimi bağ

layacağım. 
Her şeyden önce, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yıllardan beri, artık, sağır sultan da biliyor 

ki, biz, üretenle yöneteni birleştirmek, birlikte hareketlerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Sa
yın Grup Sözcümüz de, bu konuda bir açıklama yaptı. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak veya Grubumuzun mensubu herhangi bir arkadaşımızın -ge
rek bir milletvekili gerek bir bakanımız olsun- hiçbir milletvekilimizin önerge hakkını sınırlama 
diye bir düşüncesi olamaz. Ben, sadece, zorumuza giden, ortağımızla kendi aramızda olan bir so
runu burada gündeme getirmek istiyorum. Daha önce de oldu bu olay. O da şu: Bakanlar Kurulun
dan bir kanun tasarısı geçmiş; başta Başbakanımız olmak üzere, bütün bakanlarımız imzalamış ve 
Meclise sevk edildikten sonra, yeniden, hangi makamdan olduğunu bilmediğimiz -ki, bu genellik
le, Başbakanlık makamından oluyor- birtakım önergelerle, ilgili bakanın bilgisi dışında, tasarının 
görüşülmesi sırasında, herhangi bir aşamasında, bu tür önergelerle, orijinal tasarının değiştirilmesi 
yanlıştır diye düşünüyoruz. Bizim itiraz ettiğimiz nokta budur. İki parti, iki ortak olarak, eğer, da
ha sonradan akla gelen konular varsa, bunları da, oturup, birlikte konuşup, düzeltip karar altına ala
biliriz diye düşünüyoruz. Bu olay yeni de olmuyor, birkaç hafta önce, Maliye Bakanlığının getir
diği vergi paketinde de oldu hatırlarsanız, yine tartıştık burada. Biz tartışma istemiyoruz. 
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RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel) - Sayın Başkan, aralarındaki sorunları başka yeride hallet

sinler; bunların, ne ilgisi var kanun tasarısıyla... Bu, Bakanlar Kurulunun sevk ettiği bir tasarısı de
ğil mi efendim... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; onun için, önerge 
hakkıyla ilgili olarak bizim bir sınırlamamız yoktur, olamaz, böyle bir şey düşünmüyoruz. Cumhu-

, riyet Halk Partisinin yönetici olarak, atadığı insan, avukattır; yönetici olamaz diye bir şey yoktur. 
Biz, işi kim hak ediyorsa onu atarız; bu, bir ilkokul mezunu da olabilir... Başarılı da olabilirler. 

Bu 60 trilyon liralık borç da sadece bu döneme ait bir olay değildir; bu birliklerin devamlı bor
cudur; bunun faturasının bize ait olan bir bakanlığa çıkarılmasında yarar yoktur diye düşünüyor, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateg. 
Sayın Bakan, konuşmak mı istiyorsunuz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HASAN AKYOL (Bartın) - Evet efendim. 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Sayın Başkan, bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Verilen öner

gelerin Sayın Başbakanımızla bir alakası yoktur, tamamıyla milletvekillerinin verdiği önergelerdir. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Üstelik tasan değil, tekliftir bu. 
BAŞKAN - Peki efendim... 
Saym Bakan, bir dakikanızı rica edeyim... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Birliklerin borcu 7 trilyonl iradar, 53 trilyon lira da faizi 

vardır. 
BAŞKAN-Bir dakika, Sayın Yılmaz... ' 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup Başkanvekilinin söylediklerine gerek de yoktur, imkân da yoktur. Onu imzalayan Sayın Baş
bakan, gerekirse, arzu ettiği hususlann önergeyle girip girmediğini takip etme imkânına sahiptir; 
bir. İkincisi "bize ait bir bakanlıktır" şeklindeki deyimini de düzeltmesi gerekir; bakanlıklar devle
te aittir, s 

BAŞKAN - Peki efendim; neyse, olabilir; koalisyondaki paylaşmada birtakım bakanlıklar 
Doğru Yol Partisine birtakım bakanlıklar Cumhuriyet Halk Partisine düşmüştür; olabilir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Genel müdürlükleri, bakanlıklan paylaşıyorlar. ' 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
31. - Edime Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'in; Sivas Millet

vekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarih
li ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarih
li ve 3947 Sayılı Kanun ile 25,12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 2/1127, 
2/1479) (S. Sayısı: 876) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HASAN AKYOL (Bartın) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; benden evvel konuşan grup sözcüleri, aslında, durumu gereği kadar açıkladılar; ancak, bu 
birliklerin, demokratikleşmeden sonra kendi ayakları üzerinde yürüyüp yürüyemeyeceğini tartış
madılar. .'• I 
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Bu birlikler, bugün, Türkiye'nin her yöresinde örgütlenmiş 13 birlikten, 417 kooperatiften, 16 

800 çalışan insandan, 750 bin kooperatif üyesinden ibarettir ve bunlann yağ fabrikaları, çırçır fab
rikaları, yem fabrikaları; şarap, fındık entegre tesisleri, gayrimenkulleri, sosyal tesisleri vardır; bel
ki 100 trilyon liradan fazla bir değerde malları, gayrimenkulleri bulunmaktadır. 

Burada, arkadaşlarımızla, bu birliklerin demokratikleşmesi hususunda hiçbir ihtilafımız yok; 
bugüne kadar da olmadı, Komisyonda da olmadı. Ben, Bakanlığa geldiğim zaman, benden önce ba
kan olan arkadaşımın biraz evvel ifade ettiği gibi, onun çalışmalarının devamı doğrultusunda hare
ket ederek, bu birliklerin demokratikleşmesine hemen el attım. 

Aslında, biz bunu, kanun hükmünde kararnameyle gerçekleştirecektik. Bu kanun hükmünde 
kararnamede, Yetki yasasıyla çıkacaktı. Biliyorsunuz, Yetki Yasa tasarısı Plan ve Bütçe Komisyo
nundan geçti ve son anda, Sayın Başbakanın ve Sayın Başbakan Yardımcısının talebi sonucunda, 
bunun kanun hükmünde kararnameyle çıkmasının uygun olmayacağı şeklinde karar verildi. 

Neden öyle söylendi?.. Bunlann, bugün, aslı 7 trilyonu bulan, faizleriyle birlikte 60 trilyonu 
bulan borçları var. Bu borçlarının silinmesi, tahkimdir, kanun hükmünde kararnameyle olması doğ
ru olmaz; Türkiye Büyük Millet Meclisinden yasa çıkanlarak geçsin denildi, bunu uygun bulduk; 
o nedenle huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu birlikler, bugüne kadar çok önemli görevler yapmışlardır; bunları ar
kadaşlarım anlattılar. Biz, bunların demokratikleşmesini herkesten çok istiyoruz ve bunların de
mokratikleşmesinin -biraz evvel arkadaşımın da ifade ettiği gibi- Bakanlığın gücünü azalttığım da 
biliyoruz ve bunların bugüne kadar nasıl kullanıldığını da biliyoruz ve benim temsil ettiğim siyasî 
parti gücünü de -bu yönde- azalttığını biliyoruz; ama, bir yerde -yine arkadaşlanmın burada an
lattığı nedenlerle- dördüncü karadelik kabul edilen ve açmaza düşen bu birliklere bir neşter atmak 
gerekiyor ve bunun bir yerde bitirilmesi gerekiyor. Aksi halde, 60 trilyon olan buolan borç, yıl so
nunda 120 trilyona vuracaktır. Şu anda, bu birlikler, bu alim döneminde, alım yapabilmek için, ben
den 31 trilyon lira daha istiyorlar; bu parayı bulmak durumundayım. 

Değerli arkadaşlarım, demokratikleşmeye evet; ama, demokratikleştikten sonra, bu birlikler 
kendi ayaklan üzerinde yürüyebilirler mi yürüyemezler mi onun da hesabını hep birlikte yapmak 
zorundayız. Eğer, biz, o hesabı yapmadan bu kanunu çıkarır, diğer hususları düşünmezsek, biraz 
evvel saydığım bu birlikleri, işçisiyle, üreticisiyle ve tesisleriyle, bir yıl içinde perişan ederiz; bu
nu da yapmaya hakkımız yok. 

Demokratikleşme yanında, bundan sonra, bu birliklerin kendi ayakları üzerinde nasıl yürüye
bileceğinin hesabını yapmamız lazım. Biz, bu hesabı yaptık ve bu hesabı, Sanayi ve Teknoloji Ko
misyonuna getirdik; orada, arkadaşlanmızla birlikte görüştük ve önünüze gelen yasa teklifini ha
zırladık. Bizim, bu yasa teklifine itirazımız yok, bu yasa teklifi doğrudur; ufak tefek eksiklikleri 
varsa, burada düzeltiriz diye düşündük; ama, bu yasa teklifi Genel Kurula indiği andan itibaren gör
düğüm şudur: Arkadaşlarımız, her maddede, her fıkra için 4'er önerge hazırlamışlar. Bizim Komis
yonda kabul ettiğimiz hususları o önergelerle delik deşik ediyorlar; yani, o önergeler kabul edildi
ği takdirde, bu birlikler demokratikleşse bile, kendi ayakları üzerinde yürümelerine imkân yoktur. 
Benim karşı çıktığım nokta odur; o nedenle karşı çıkıyorum, o nedenle doğru bulmuyorum. 

Şimdi, bu birliklerin borçlarının affedilmesi lazım; başka türlü, ayakları üzerinde yürüyemez
ler; bu bir. İkincisi, Komisyonda "bunlara, hiç olmazsa bir yıl süreyle, Tarım Kredi Kooperatifle
rine verilen faiz oranından kredi açılması lazım; artık, bir yıl sonra ne yaparlarsa yapsınlar" dedik 
ve bunu, arkadaşlarımızla, özellikle, Doğru Yol, Refah ve Anavatan Partili arkadaşlarımızla birlik
te kararlaştırdık; uygun bulundu. Haa, Meclisimiz, burada, bunu uygun bulmayabilir; önerge ver
me imkânı olsa, efendim, Tarım Kredi Kooperatiflerine verilen faiz oranından değil de, yüzde 60-
70 faiz oranı üzerinden kredi verelim denilebilir; bunlar olabilir; ama, bu imkânlar da şimdi bizim 
elimizden alınmış vaziyette. 
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Değerli arkadaşlarım, bu birliklerin gayrimenkuUeri ve malları üzerinde, haczedilmezlik ilke

si var. Bunu da kaldıralım; çünkü, artık, serbest piyasa ekonomisine kendilerini uyduracaklar; mal
lan da haczedilebilmeli; ama, burada, haczedilirken, hiç olmazsa, ilk tesisleri haczedilmesin dedik. 
Örneğin, pamuk, kütlüpamuk halinde çıkıyor, çırçır fabrikasından geçtikten sonra lif pamuk halini 
alıyor; yani, çırçır fabrikasını haczetmeyelim; ama, bu birlik -örneğin Çukobirlik- pamuğa dayalı 
olarak yağ fabrikası kurmuş, yem fabrikası kurmuş, sosyal tesis kurmuş, iplik fabrikası, basma fab
rikası kurmuş onlar haczedilebilsin dedik. Şimdi, bu önergelerle bunlar da kalkıyor ki, buna hakkı
mız yok. Benim karşı çıkışım bunadır. Bu, böyle olduğu takdirde, ben, Genel Kurulda buna karşı
yım. Doğru Yol Partisi içinde bu birlik yörelerinden arkadaşlarım var; onlar da buna karşı; ama, 
ben, bu kadar iyi niyetli davranırken, bu önergeleri birlikte verseydik, birlikte konuşsaydık, daha 
iyi olmaz mıydı? Anlaşabilirdik, uzlaşabilirdik... O nedenle, ben, bu yasanın, bu dönemde geçme
sine taraftar değilim; tekrar Komisyona çekip, orada yeni baştan görüşmek, anlaşmak taraftarıyım; 
niyetim budur. ı 

Beni dinlediğiniz için, hepinize, sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. , 
Sayın Bakan, şimdi, siz, teklifin Komisyona geri verilmesini mi istiyorsunuz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HASAN AKYOL (Bartın) - Efendim, önergeler okunun

ca, sırası gelince bunu yapacağız. 
BAŞKAN - Şimdi talebiniz yok yani... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HASAN AKYOL (Bartın) - Şu anda da uygunsa yaparım; 

ama, önergeler okunduktan sonra da... • 
BAŞKAN - Her safhada... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Bu teklif... Nasıl geri alabilir?.. 
BAŞKAN - Efendim, olur; teklif olur, tasarı olur; 89 uncu madde açık Sayın Tayan... 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Efendim, daha yeni değerlendiriyoruz... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşması talep şeklindedir. 
BAŞKAN - Efendim, 89 uncu maddeye göre, Hükümet, tasarı ve teklifin komisyona iadesini 

bir defaya mahsus olmak üzere ister. İsterseniz size okuyayım... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HASAN AKYOL (Bartın) - Sayın Başkanım, izin verir

seniz izah edeyim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HASAN AKYOL (Bartın) - Sayın Başkanım, İçtüzüğün 

89 uncu maddesinde "kanun tasarı ve teklifleri" deniliyor. Bu, bir tekliftir; doğru; benim Bakan
lığımla ilgilidir; Hükümet adına burada oturuyorum ve bu maddeye dayanarak, ben, bunu geri 
çekiyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim; teklif, 89 uncu maddeye göre, bir defaya mahsus olmak üzere, 
Komisyona iade edilmiştir; 

Sayın grup başkanvekilleri, Divan Üyemizin birisi yok, rica ediyorum, bir Divan Üyesi bulun 
lütfen. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Eksik Divanla devam edilmez Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Divan Üyesinin bulunması için, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.40 

_ ;__n_ __—-

- 372 -



T.B.M.M. B:147 2 3 . 7 . 1 9 9 5 0 : 7 
YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.54 

BAŞKAN: Başkanveldli Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), AH GÜNAYDIN (Konya) 

— O - — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 147 nci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açı
yorum. 

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

32. - Senirkent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin 
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/893) (S. 
Sayısı: 881) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Senirkent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle 

Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

(x) 
Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Kemalettin Göktaş, ANAP Grubu 

adına Sayın Halil İbrahim Özsoy, CHP Grubu adına Sayın Ali Dinçer, DYP Grubu adına Sayın Er-
tekin Durutürk; şahıslan adına da Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Bahaddin Elçi, Sayın Koray Aydın 
ve Sayın Osman Sevimli söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun. 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce, hepinize, Refah Partisi Grubu adına saygılar sunu
yorum. 

Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine 
Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyorum. Görüşlerimi arz etmeden önce, Se
nirkent'te, Trabzon'da ye Türkiye'nin değişik yörelerinde sel felaketlerinden dolayı vefat eden tüm 
yurttaşlarıma Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısının Meclis gündemine gelmesi çok zarurîydi. Gerçekten, 
diğer kanun tasarı ve tekliflerinin böyle aceleyle gelmesinden rahatsız oluyorduk; hazırlanamıyo
ruz, bu nedir diye; ama, bunun, böyle aceleyle gelmesini, hakikaten, orada bekleyen, afete maruz 
kalan yurttaşlanmız için, gerçekten, bu kara günlerinde kendilerine yardımcı olunması bakımından, 
yaralarının bir nebze de olun sarılması bakımından çok faydalı görüyoruz. 

Senirkcnt' te, vatandaşlarımız, büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştır. Bu kanunla, umuyo
ruz ki, bu vatandaşlanmızın yaraları bir nebze olsun sarılacaktır. 

(1) 881 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Bunun yanında, bilhassa 7 Temmuz gecesi Trabzon'da, Hayrat, Köprübaşı, Dernek İlçelerin

de ve Balaban beldesinde sel felaketi meydana geldi. Hemen ertesi gün -cumartesi günü- sel fela
keti bölgesine gittim; gitmeden önce de, Sayın Başbakana durumu acil olarak iletmek istedim; fa
kat, kendisine bir türlü ulaşamadım, Müsteşarı vasıtasıyla durumu bildirdim. Köy Hizmetlerinden 
sorumlu Devlet Bakanımıza ve Bayındırlık Bakanımıza durumu bildirdim ve o şekilde sel felaketi 
bölgesine gittim; ama, gelin görün ki, akşama yakın saat 4-5 sularıydı, daha devlet henüz o vatan
daşlarımıza yardım elini uzatmış değildi. 2 vatandaşımız vefat etmişti, Dernek ilçesine bağlı Taş
çılar ve Gülen Köyünde de 2 bayan vatandaşımız kaybolmuştu ve henüz bulunabilmiş değillerdir. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısında, afete maruz kalan yurttaşlara Halk Bankası ve Zira
at Bankası kanalıyla kredi verilebileceği belirtiliyor. Kredi verilmesi güzel bir şey; yalnız, bu va
tandaşlarımıza verilen kredinin faizsiz olması, tabiî ki bizim büyük bir temennimizdir. 

Bunun yanında, bilhassa, Of ilçemize bağlı Balaban, Uğurlu, Gürpınar ve Bölümlü Beldeleri7 

miz sel felaketinden dolayı büyük bir hasara uğramış ve bütün altyapı tesisleri olduğu gibi hasar 
görmüş, yollar bozulmuş, istinat duvarları yıkılmış, su şebekeleri olduğu gibi tahrip olmuş, vatan
daşın tarlaları selden dolayı âdeta göç etmiş, gitmiştir. Zaten devlet imkânlarından çok kısıtlı fay-
dalanıyorken, bu beldelere bugüne kadar verilmiş olan hizmetler de olduğu gibi gitmiştir. Bu iti
barla, bilhassa Hayrat ye Balaban Beldelerimize, Of, Bölümlü, Gürpınar ve Uğurlu Belediyeleri
mize, özellikle bu hasardan dolayı yardım edilmesini, Hükümetten, hassaten rica ediyoruz. 

Bu tasarıda, İsparta, Bitlis, Artvin, Bolu, Denizli, istanbul, Ankara, Çorum, Trabzon, Rize, 
Van, Kastamonu, Karaman ve Bayburt illerinde meydana gelen tabiî afetlerden dolayı yardım ya
pılacağı belirtiliyor. 

Tabiî -bunu burada söylemekte yarar görüyorum- yeni bir kanun çıkarılmasına gerek kalma
dan, gelecekte meydana gelebilecek bu gibi afetlerde, afete maruz kalacak vatandaşlarımıza yardım 
yapılması açısından bu tasarıyı çok yararlı ve önemli gördüğümüz için destekleyeceğimizi belirti
yor, şimdiden, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından al
kışlar) / 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
ANAP Grubu adına, Sayın ibrahim Özsoy; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALlL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Senirkent'te ve Benzeri Yerlerde Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar 
ve Tahribata ilişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sözlerime başlamadan evvel, Bayburt, Bitlis, Van, Denizli, Ankara, istanbul, Trabzon, Artvin-
Yusufeli ve son olarak da, 13 Temmuz gecesi Senirkent'te meydana gelen sel felaketi dolayısıyla 
hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde yağış alması nedeniyle, bazı 
bölgelerimizde gerçekten büyük hasarlar yapan sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Bunlardan 
birisi de, Artvin-Yusufeli İlçesiydi ve orada, Artvin-Yusufeli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başka
nımızın annesini de kaybettik -bir öğretmenin de çocuğu sel felaketine maruz kalarak kaybedildi-
Cumhuriyet Halk Partisine de başsağlığı diliyorum. 

13 Temmuz gecesi saat 20.00 sularında İsparta İlimizin Senirkent İlçesinde bir felaket meyda
na geldi. Senirkent, İsparta'ya 60 kilometre uzaklıkta, 10 600 nüfuslu, tarım ve çiftçilikle uğraşan, 
muhafazakâr ve kanaatkar ve özellikle tahsilli kimselerin meydana getirdiği şirin bir ilçe. Yediyüz 
senelik bir evveliyatı var; yediyüz sene, eteğinde yerleştiği Kapıdağıyla beraber gelmişler; fakat, 
son gün, âdeta, Kapıdağı Senirkent'e ihanet etmiş ve 74 Senirkentli vatandaşımızın can kaybına se
bep olmuştur. . , 
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Hadise olduğundan iki saat sonra, Partimiz Sosyal İşler Başkanlığına telefonla durum bildiril

di. O gece, Senirkent Kaymakamıyla diyalog kuramadık. İsparta Valisini aradık, onunla da diyalog 
kuramadık; ancak, araçtan kendisiyle görüşebildik ve olay hakkında kısa bir bilgi aldık. Ertesi gün, 
Partimiz, 2 milletvekili ve partililerden müteşekkil bir heyeti Senirkent'e gönderdi. Daha sonra da, 
yurtdışında olan Sayın Genel Başkanımız, yurtdışından döner dönmez, ayağının tozuyla, Senir-
kentlilere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini sunmak üzere ve sel felaketinden tahribata uğra
mış mahalleleri yerinde tetkik etmek üzere Senirkent'e gitti. 

Senirkent, 16 mahalleden müteşekkil bir yer. Kapıdağında dört gündür devam eden yağış ve 
13 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de, on dakika kadar süren -sadece dağa inen- şiddetli bir 
yağıştan sonra, dağdaki kaya, çamur ve taş parçalarının hareket etmesi nedeniyle, kendisine tabiî 
olarak, doğal olarak bir yol bulan bu çamur deryası, şehrin 7 mahallesini âdeta işgal etmiştir. Bun
lardan özellikle 3 mahalle -Zafer Mahallesi, Orta Mahalle ve Şehler Mahallesi- tamamen, diğer 4 
mahalle de kısmen tahribata uğramıştır. 

Ben, olayın ikinci günü gittiğimde, gerçekten -Cumhuriyet Alanı da dahil olmak üzere- şehir, 
âdeta çamura gömülmüştü. Kurtarma ekipleri, yolların dar olması ve çamurun çok ve taşlı olması 
nedeniyle, âdeta çalışamaz durumdaydı. Vali Bey, orada bir kriz masası kurmuş, Eğirdir, Ulubor
lu ve Senirkent Kaymakamlarını da bu kriz masasına dahil ederek, kurtarma çalışmalarına bizzat 
nezaret ediyordu. Bu arada, civar belediyelerden özellikle Yalvaç Belediyesi, 6 adet iş makinesiy
le beraber, olayı duyar duymaz Senirkent'e gelmiş ve kurtarma çalışmalarına bizzat iştirak etmiş
tir. Yalvaç Belediyesiyle beraber kurtarma çalışmalarına iştirak eden tüm belediyelere, huzurları
nızda teşekkür etmek istiyorum; çünkü, ilk yapılan müdahaleyle, epey Şenirkentli vatandaşımız, 
canlı olarak kurtarılmıştır. 

Senirkent'te dolaşırken ve vatandaşlarla görüşürken tespit ettiğim bir iki noktayı ifade etnjek 
istiyorum. Tabiî, Senirkentliler uykusuzdu, şaşkındı, umutsuzdu; âdeta, kendilerinden değil de, 
başka bir ilin başka bir ilçesinin felaketinden bahsediyor gibi anlatıyorlar, donuk, rijit ve boş göz
lerle bakıyorlardı. "Devlet gelmiş, elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedim ve "niye böyle; bu şaş^ 
kınlık niye" diye sordum. îki konuda dileklerini ilettiler, ben de, huzurunuzda, Yüce Meclisi bun
ları arz etmek istiyorum: 

Birinci olarak "devlet geldi, kurtarma çalışmalarına dört elle sarıldı; ama, yarın bunlar gide
cekler biz ne olacağız" diyorlardı. Geleceklerinden umutlarını kesmiş bir durumda; âdeta, suskun 
ve küskünlerdi. ' 

Arkasından, aynı gün, İsparta Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde çalışan 200 geçici işçinin 
işine son verilmişti ve bu işçilerin 40'ı da, Şenirkentli idi. "Bir felaket dağdan, bir felaket de Hükü
metten geldi" diyerek, âdeta, iki felaketi birden bağırlarında eritmeye çalışıyorlardı bu insanlar. 

Sayın Cumhurbaşkanının cuma günü, Sayın Başbakanın ve Sayın Başbakan Yardımcısının beş 
gün sonra olay yerine gitmesi ve âdeta, politik bir şekilde "yaralar sarılacaktır" demesi, Senirkent-
lileri tatmin etmemiştir. Gerçi, Kızılay, TURBAN ve imam-hatip lisesi mutfaklarından yapılan 
yardımla, halkın, ekmek ve sıcak yemek ihtiyacını karşılıyorlarsa da, Senirkentlilerin, geleceklerin
den, hiçbir şekilde umutlu olmadıklarını tespit ettik. 

Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'm, Senirkent'i ziyareti sırasında basına 
verdiği demeçte dile getirdiği, Hükümetten birkaç dileğini de, huzurlarınızda arz etmek istiyorum. 
Kendileri, tüm, yıkılan, harap olan, tahrip olan bölgeleri, oradaki vatandaşlarla beraber gezdiler. 
Vatandaşlar, pencerelerden, kahve önlerinden, âdeta "kurtar bizi" diye bağırıyorlardı... 

HALİL DEMİR (Aksaray) - Allah, Allah!.. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Evet, Allah, Allah... 

HALİL DEMİR (Aksaray) - Bu kadar istismar konusu yapmaya gerek yok!.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Sayın Genel Başkan, basma, "devletin bütün imkân

larıyla, bu kurtarma işi tamamlanacaktır; esnafın, Halk Bankasına olan borçları, SSK'ya ve Bağ-
Kur'a olan prim borçları ertelenmelidir veya affedilmelidir; ayraca, çiftçinin zarar görmesi nedeniy
le, Ziraat Bankasına olan borçları, ertelenmeli veya affedilmelidir; hatta, ağustos ayı içerisinde as
kere alınacak Senirkent'li gençlerin, Millî Savunma Bakanlığından bir tertip tehir edilmeleri sağ
lanmalıdır" dediler ve bunları takip edeceklerini ifade ettiler. Ayrıca, bugün üzerinde konuştuğu
muz Senirkent olaylarıyla ilgili kanun tasarısının, Meclise geleceğini ve bunun çıkması için gerek
li desteği vereceğimizi de ifade ettiler. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, doğal bir afettir bu; olmaması için yapılacak bir şey yoktur; ol
muştur. Yaraların sarılması için, devletin, elbette, bütün imkânları seferber edilmiştir. Yalnız, Se-
nirkentlilerin endişelerini, suskunluklarını gidermek için, kurtarma çalışmaları bittikten sonra, on
ları, dertleriyle, kederleriyle başbaşa bırakmamak gerekir. Onların, hem maddî hem manevî kayıp
ları vardır; en yakınlarını kaybetmişlerdir; mallarını, evlerini, mahsullerini, hatta işlerini kaybet
mişlerdir. O yüzden, bunlara ne kadar el uzatılırsa, o kadar yeridir diyoruz. 

Ben, yine, Anavatan Grubu adına, Artvin Yusufeli'de, Trabzon'da, Ankara'da ve İstanbul'da ve 
Senirkent'te son olaylar dolayısıyla, vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş
sağlığı diliyor; bu kanun tasarısını, Anavatan Partisi Grubu olarak destekleyeceğimizi arz ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederjm Sayın Özsoy. -
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cum

huriyet Halk Partisi adına, öncelikle, İsparta Senirkent İlçemizdeki felakette yakınlarını kaybeden
lere başsağlığı diliyoruz, büyük zarara uğrayanlara geçmiş olsun diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, bizim, doğayı, tam anlamıyla denetim altına almamız mümkün 
değildir; ama, muhtemel felaketleri önceden saptayıp önlem almamız mümkündür. Tevekkül için, 
tevekkültü allallah diyebilmek için, önce, biz, üzerimize düşeni yapabilmeliyiz. Felaket olduktan 
sonra, elbette, hep birlikte yardımcı olmalıyız -şimdi, Senirkent için yasa çıkardığımız gibi- ama, 
bunun yeterli olmadığını bilmeliyiz. 1966'da, 1970'lerde felaketler oldu; Varto depremini, Gediz 
depremini yaşadık; hâlâ, onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, buna benzer yardım yasalan, elbette önemli; ama, Türkiye'de Senir-
kent'e benzer pek çok yer var; sadece selle ilgili değil, başka nedenlere dayalı doğal felaketlerin 
muhtemel olduğu pek çok yer var; öncelikle uzmanlarımızla birlikte, bunların, muhtemel afet böl
geleri olarak, haritalarını çıkarmak durumundayız ve bu muhtemel afet bölgelerinde karşılaşabile
ceğimiz afetlere ilişkin önlemleri çok önceden almalıyız. 

Örneğimiz, Senirkent... Önce, 1936'da, Senirkent, yine büyük bir sel felaketi yaşamış. Sel fe
laketleri, doğa olayları, kaymalar nedeniyle, dere yataklarında doğal barajlar -tıkanmalar- oluşmuş; 
bu doğal barajlar, uzun süre, yöreye düşen yağmurları tutabilmiş; ama, erozyonla, yılların yıprat-
masıyla, doğal kaymaların, felaketlerin sonucunda oluşan barajlar ortadan kalkınca, arkalarındaki 
müthiş su birikimi, alüvyon birikimi, İlçe üzerine çöküyor ve bugün gördüğümüz, yaşadığımız 
-şimdi yardım etmeye çalıştığımız- felaketle karşı karşıya kalıyoruz. Göz göre göre, biz, bu fela
keti bekliyoruz, buna benzer felaketleri bekliyoruz; sadece orada değil. 

İklimin, değişik dalgalanmalarla zaman zaman belli yörelerde kuraklık getirdiğini, meteorolo
jik tahminlerle bilmemiz mümkün ve biliyoruz da; yani, Meriç Vadisinde yahut başka bir yörede, 
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ne zaman kuraklık olacağı, üç aşağı beş yukarı, bugün, bilimsel olarak tahmin edilebiliyor; ona gö
re yatırım önlemlerini almamız gerekiyor, ona göre Meriç Nehri etrafında cep barajlarını oluştur
mamız gerekiyor; var olan baraj projelerini hızla tamamlamamız gerekiyor, gölet projelerini ta
mamlamamız gerekiyor; ama, biz, bunları yapmıyoruz, kuraklık oluyor ve para verip, altyapısını 
tamamlayan Bulgaristan'dan su almak zorunda kalıyoruz... Biz, bunları yapmıyoruz; göz göre gö
re, seller geliyor, bütün ürünü, köyleri, kasabaları alıp götürüyor. 

Bu çağda, bu dünyada, böylesine eli kolu bağlı, mütevekkil anlayışla durmak, çağdaş Türkiye 
Cumhuriyetinin insanlarına, yönetimine yakışmaz; elbette, bu yasa tasarısıyla ve bundan önceki ya
salarla insanlarımıza yardım etmek görevimiz; ama, biz, öncelikle, mümkün olduğu kadar, bu fe
laketlerin etkisini, zararını minimize edecek önçalışmalan yapmak durumundayız. 

Tekrar, Artvin-Yusufeli'deki, Trabzon'daki doğal felaketten, Gaziantep-Karkamış'taki; İstan
bul ve Ankara'daki sel felaketlerinde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı diliyor, zarara uğrayanla
ra geçmiş olsun diyoruz; ama, hepimiz şunu da biliyoruz ki, özellikle büyük kentlerimizde, İstan
bul'da, Ankara'da, sel yatağına yapılanmalar var, hem de trilyonlarca liralık yatırımlarla yapılanma
lar var; önlem alınmadan, bile bile... Bunları önleyecek gerekli önlemleri, gerekli yasal düzenleme
leri de düşünebilmeliyiz, onları da buraya getirip tartışmalıyız ve etkin yasal düzenlemeler haline 
getirip, buna benzer doğal afetleri önceden önlemenin yollarını bulmalıyız. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına, tüm milletvekillerimize tekrar saygılar sunuyorum; ulusumu
zun, bu felaketlerde kaybından dolayı, şehitlerinden dolayı başı sağ olsun diyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Durutürk; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika efendim. 
DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Sayın Başkan, sayın milletvekili 

arkadaşlarım; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bilindiği gibi, ülkemiz, son aylarda, yurdumuzun çeşitli yerlerinde meydana gelen sel felaket

lerine maruz kaldı. Bu sel felaketlerinde birçok yurttaşımız hayatını kaybetti, birçok yöremizde de 
maddî hasar meydana geldi. Bu felaketlerin en büyüğünü, 13 Temmuz günü, İsparta'nın resmî adıy
la Senirkent, halkın diliyle "Senget" ilçesinde yaşadık. Bu felakette, 75 hemşerimiz -bu en son ra
kam; Sayın Özsoy, l'i de sabah çıktı- hayatını kaybetti. 105 tane ev, tamamen, oturulamaz hale gel
di; 63 tane ev, kısmen hasarlı, 147 tanesi de onlarla bir durumda; yani, aşağı yukarı 200 ev, oturu
lamaz haldedir. 

Felaket, 13 Temmuz akşamı, saat 20.10'da meydana geldi. Aşağı yukarı 20.30'da, Sayın Vali 
ve Sayın Çobaner ile birlikteydik; haber bize ulaştı ve biz saat 20'50'dc felaket bölgesindeydik Sa
yın Özsoy, halkla beraberdik. Biz, İsparta'dan saat 20.50'de çıkıp, 40 dakikada Senirkent'e ulaştı
ğımızda, itimat edin ki, Uluborlu'dan, Keçiborlu'dan ve Yalvaç'tan 40'a yakın belediyenin ekiple
ri, Senirkent'e, felaket bölgesine ulaştılar. Telefonla hepsine bizzat talimat vererek -hangi partiden 
olursa olsun hepsine- sadece itfaiye araçları kendi bölgelerinde kaldı, onun dışındaki bütün araç ve 
gereç Senirkent'teydi. Bizde 50 belediye var, diğer 10 belediye de çok uzakta olmasına rağmen, 
hepsi de araç ve gereçlerini oraya yığdılar. Arkasından, Devlet Su İşlerinin, bilhassa Köy Hizmet
lerinin, Karayollarının -ki, Sayın Cumhurbaşkanımız gelip orada açılış yapacaktı- araç gereçleri de 
hazırdı; yani, aşağı yukarı saat 21.00'den itibaren, hem devlet hem belediyeler Senirkent'teydi. Bel
ki milletvekili değil; ama, bu salonda şu anda görevli bir arkadaşımız var; bu felaketi beraber ya
şadık, hepsini de gördü bu arkadaşımız. Yani "orada zaaf vardır" falan değil. 

Bir yanlışı düzeltmek istiyorum değerli arkadaşlarım, o da şu: Orman Bölge Müdürlüğünün, 
Senirkent'in üzerinde bulunan Kapıdağında, yani, felakete sebep olan bölgede "ağaç dikilemez" diye 
muhtelif tarihlerde verdiği 4 adet rapor var. Zaten, belli bir yükseklikten sonra da ağaç yetişmiyor; 
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ben bilmiyorum, arkadaşlarımız söylüyor. Orası, tabiî halde bırakılması lazım gelen bir bölge. O 
zamana kadar Senirkent'in garantisi olan o sel yatağı, maalesef, o gün kan kustu. Aslında, Senir
kent'in üzerinde bulunan Kapıdağında bir yarık var; bu yatağa sel suları çeşitli yerlerden geliyor, 
orada rüsûbât birikiyor ve süzülüp, tertemiz su, Senirkent'e geliyordu. Daha evvel böyle olmuyor
du; ama, bu sefer ani bir bulut boşalması oluyor -meteoroloji de böyle söylüyor- ve arkasından, bü
tün çakıllar, felaket bölgesine sürükleniyor. İnanın ki, Senirkent'in en üst noktasında, tam 2,5 met
re -ki, hâlâ izleri duruyor- çamur birikti arkadaşlar; bu felaket, az bir felaket değil. Felaketin üze
rine de siyaset yapılmaz. 

Ben, çok kısa konuşacağım; çünkü, burada, şöyle oldu böyle oldu dersek, vakit kaybedeceğiz; 
onun için, çok detaya girmek istemiyorum. Ancak, tahmin ediyorum ki, bazı yanlışlıkları, bazı ar
kadaşlarımızla, bu salonun dışında düzeltme imkânımız olacak. 

Değerli arkadaşlarım, sözü uzatmadan şunu söylemek istiyorum ki, büyük bir felakete maruz 
kaldık. Bu felakette, bizim acımızı paylaşan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başba
kanımıza, Başbakan Yardımcımıza, Sayın Mesut Yılmaz'a ve Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'na, Senir-
kcnt'i ziyaret edip, acımızı paylaşan partimizin değerli milletvekillerine, hepinize çok teşekkür edi
yorum. 

Ayrıca, başta Sayın Valimiz olmak üzere, tam 4 gün -değerli arkadaşlarım, inanın bakın, tam 
4 gün- uyumadan 96 saat uyumadan görev yapan, hem belediyelerimizin hem de devlet daireleri
mizin değerli çalışanlarına, huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Cenabı Allah, böyle bir acıyı, yurdumuzun hiçbir tarafında kimseye göstermesin diyor, hepi
nize saygılar sunuyorum; sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumtürk. 
Şahsı adına, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun. 

Süreniz 10 dakika Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, Se-

nirkent'te sel felaketi dolayısıyla vefat eden, bizim tabirimizle şehit olan 74 vatandaşımızın ailele
rine, bütün Senirkentlilere, Ispartalılara ve aynca Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz; Cenabı Haktan 
böyle bir afetin bir daha olmaması için dua ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki, bu yasa tasarısr, insanî olarak getirilmiş, özel bir yasa tasarısı ol
maktan çıkarılmış, tabiî afetler nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yü
rütülmesine dair bir yasa tasarısı haline getirilmiştir; bu yönden de Hükümeti tebrik ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, burada, kaynak sorunu, önemli bir problem oluşturmaktadır. 
Kaynağı nereden alacağız; kaynak plarak, hemen mahallî idarelere verilecek olan paralara el atmı
şız; yani, başka bir kaynak bulmuyoruz; hemen gidiyoruz, bütçeden mahallî idarelere verilen fona 
el atıyoruz. Evet, çok güzel bir şey, Hükümetimiz bunu iyi düşünmüş; ama, yerel yönetimlerin kay
naklarının bu felaketlerde kullanılması sonucunu doğuran bir yasa bu. 

Eğer iyice inceleyecek olursanız görürsünüz; belediyelere ve özel idarelere verilecek yüzde 
9'luk bir oran vardı, bu oran değişmiyor; aynı şekilde yüzde 9'ün içerisinden bu bölgelere para ak
tarıyoruz. Bunun kaynağını başka bir yerde arasaydık, çok daha iyi olacaktı; ama, yine de, mahal
lî idareleri, yani yerel yönetimleri kalkındıracağımıza, onlara bir sekte vuralım diye böyle bir şey 
yapılmış; ben bu yönüyle, kaynak konusuna katılmıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Afetler Kanunu, hakikaten çok hantal bir kanun; bölgenin üçte biri yıkıl
madığı müddetçe, afetlere girmediği için el atılmıyor. Bu kanunla, bir ev bile yıkılsa, el atılacak; 
köylünün koyunu, keçisi telef olursa, el atılacak; bu yönüyle, insanî bir kanun olduğu için tasvip 
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ediyoruz. Daha ziyade altyapıya el atılacak; afet olan bölgedeki belediyelere para verilecek, payla
rı artırılacak; Bakanlar Kurulu, bu paylan beş katına kadar artırabilecek. Bunun yanında, özel ida
reye gönderilen fonlardan da, afete uğrayan yerlere pay aktarılabilecek. 

Bu konuda bir geçici-maddeyle, bazı iller ve bilhassa kendi memleketim olan Bitlis ve Van 
bölgeleri de, bu afet kanunu içerisine alınmıştır. Van Gölünün sularının yükselmesiyle, elbette ki 
birtakım zararlar olmuştur; bu kanun tasarısının kapsamına girdiği için, biz, yine Hükümete müte
şekkiriz; ancak, bir sorunumuz daha var; fakat, o, bu kanun çerçevesinde değil. 

Bu Hükümet, bu kadar güzel bir kanun hazırladı; bir kanun daha çıkarsın değerli arkadaşlar... 
Şu anda, Van'a gidip baktığınız zaman, çadırkentler göreceksiniz; yani, terörden dolayı kopup ge
len, perişan olan birsürü insan var; bu da sosyal bir felakettir; sosyal felaketlere uğrayanlar için de 
böyle bir kanun çıkarılırsa, memnun oluruz. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

Sayın Koray Aydın; buyurun efendim. 

Sayın Aydın, süreniz 10 dakika. 

KORAY AYDIN (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerime başlarken, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

881 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında görüşlerimi belirtmek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlar, hakikaten bu sene ülkemizde, tabiî afet yönünden çok sıkıntılı bir yılı ge
ride bıraktık ve yurdumuzun birçok bölgesinde, hem maddî hasar hem de can kaybı yönünden çok 
büyük afetlerle karşı karşıya kaldık. 

Özellikle, bu afetlerin gündeme geldiği dönemde, 11 arkadaşımızla beraber, özellikle Senir-
kent, İstanbul, Ankara, Artvin, Çorum, Trabzon, Rize, Bitlis, Van ve Karaman İllerini kapsayan bir 
kanun teklifini hazırlayarak, gündeme alınması için Meclis Başkanlığına vermiştik; daha sonra, di
ğer arkadaşlarımız tarafından hazırlanan kanun teklifleriyle beraber, teklifimiz de, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda birleştirilerek, bugünkü tasarı önünüze getirildi. 

Değerli arkadaşlar, özellikle, benim milletvekili olduğum Karadeniz Bölgesi ve kendi ilim 
Trabzon, zaman zaman, bu tür afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle, 1990 yılında, Trab
zon'da, bugünkünden çok daha büyük bir afetle karşı karşıya kalmış idik. O dönemde, onun sıkın
tılarını ve yöremizde bıraktığı acıları iyi bildiğimiz için, bugün, hazırlanmış olan bu kanun tasarı
sını olumlu bulduğumuzu, desteklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. 

1990 yılında, o büyük sel felaketinin, ilimizde, yöremizde açmış olduğu yaralar, henüz kapa
tılmamıştır, henüz giderilememiştir; ama, çıkacak olan bu tür bir çerçeve kanunla, bundan sonra, 
yurdumuzun çeşitli yerlerinde bu tür afetlere maruz kalabilecek illerimize, daha düzenli, daha plan
lı bir yardımın yapılabilmesine imkân vermesi için, bu kanun tasarısını olumlu bulduğumuzu ifade 
ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koray. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin 

Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, tabiî afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını 

sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 
sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ülkü Güney söz is
temiştir. 

Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, söz isteyen çok; fakat, tasarı bir an evvel çıksın di
ye, kimse söz istemedi. 

BAŞKAN - Vallahi, söz isteyen olursa veririm; istemeyene de söz vermem. 

Buyurun Sayın Güney. 

Süreniz 10 dakika efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde söz aldım. 

Vaktinizi fazla almayacağım. Amacım, sizlere, daha Önce, 1992 yılında, Bayburt'ta meydana 
gelen bir afeti anımsatarak, o günden bu güne kadar yapılabilenleri çok kısa olarak özetleyip ve ne 

. gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etmektir. ' 
Hepinizin bildiği gibi, 1992 yılında Bayburt'ta bir çığ felaketi oldu ve Üzengili Köyümüz çığ 

altında kaldı. Bu felakette, 60 vatandaşımız hayatlarını kaybetti, köyün camii ve bütün evleri yıkıl
dı. O zamanki değerli Başbakan Yardımcımız Sayın İnönü ve bakanlarımız teşrif ettiler, vatandaş
larımıza, ilk aşamada, gerekli ilgiyi gösterdiler, her türlü yaranın sarılacağı söylendi; ama, köy, şu 
anda yerinde yoktur. Köye, yeni hiçbir ev yapılmamıştır; köy başka bir yere nakledilmemiştir. Va
tandaşlarımıza da seyyanen 2' şer milyon lira gibi bir para verilmiştir. Afet işleri Genel Müdürlü
ğüyle Valilik arasında yapılan iş "köyü falan yere götürelim mi götürmeyelim mi" şeklinde olup, o 
köyün mevcut insanları da, civar köylerde barınmaktadırlar. Yani, durum budur. Bunu, bugünkü 
Bayındırlık ve İskân Bakanımız da bilmektedir. Şimdi, buradan şuraya gelmek istiyorum: 

Senirkent'te, bu ay içinde bir sel felaketi oldu; ben, bu felakette hayatını kaybedenlere Cenabı 
Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum; ama, korkarım ki, bizim akıbetimize 
uğramazlar, demin anlattığım tablo ortaya çıkmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, bu iş niye olmamış; çok önemli bir noktadır. Bakınız, 1995 yı
lında Afetler Fonunun yasal gelirleri, 2 trilyon liradır; bunun, ancak yüzde 18'ini Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü kullanabiliyor, yani, 360 milyar lira kullanıyor. Şimdi, soruyorum size: 360 milyar li
rayla ne yapılabilir? Afetler Fonuna yatırılan yasal paranın yüzde 18'i kullanılabiliyor; geri kalanı 
Hazineye dönüyor. İşte, bence önemli nokta budur. Biz, afetler için ayrılan fondaki parayı, mutla
ka afetlerde kullanmalıyız. Afetin ne zaman geleceği bilinmez, bunlar, her an olabilir; ama, Afet
ler Fonuna ayrılan parayı, Hazineye geri almak yanlıştır. Bu konuda, bizim, yeni bir düzenleme 
yapmamız gerektiğine inanıyorum. 

Size bir rakam vereyim -ne acıdır- şu anda, Afetler Fonundaki paranın yüzde 18'i, orada çalı
şan işçilerin -800 işçinin- ancak maaşını karşılamaktadır, yani, herhangi bir yeni iş yapılması müm
kün değildir. Bu bakımdan, biz, Bayburt olarak, bugüne kadar hiçbir şey görmedik. 

Lafıfazla uzatmak istemiyorum; arkadaşlarımın sabırsızlandığını biliyorum; ama, burada, Sa
yın Bakana ve Sayın Komisyona teşekkür etmeden de geçmeyeceğim. Afet, lokal bir olay değildir; 
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sadece, filan yerde olan bir afet için, çıkanlan bir kanun çözüm olmuyor. Bizim gibi, afete uğramış 
diğer yöreleri de tasarı kapsamına aldıkları için, kendilerine, huzurlarınızda teşekkür ediyorum 

Fondaki bu parayı, bundan sonra devamlı kullanma imkânını bulursak ve takviye edersek, va
tandaşlarımıza, insanlarımıza yardım.etmiş oluruz; aksi halde, bakanlarımız gider, rica eder, söy
ler, minnet eder "yapacağız, edeceğiz" denilir; bu şekilde, yarı yolda kalır. 

Çıkacak kanunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Teşekküf ediyor; saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 
1 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan hasarlı yapılar
da, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yararlanmak için kat malikleri sayı 
ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmelerini yapmaları halinde, borçlanma sözleşmesi yap
mayan veya bu imkâna sahip olmayan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar almaya gerek kal
madan Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak onarım giderlerine ar
sa payları oranında iştirakini saglattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya ve yaptırmaya, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanıla
rak kredi verilen inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan konutlardan hasar görenlerin Top
lu Konut İdaresine veya bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya silinmesine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde söz talebi var mı? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Grup adına konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu âdına, Sayın Mehmet Keçeciler... 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Sayın Keçeciler, biz de konuşalım o zaman. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Konuşun. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Hayır "konuşulmayacak" dediler, o yüzden... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Kim dedi? 
BAŞKAN - Bu kadar sabırsızlanmayın arkadaşlar, daha zamanımız bol. 
Buyurun Sayın Keçeciler. v 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Değerli arkadaşlarım, sabrınızı 

fazla taşırmayacağım. Sadece, yasama yılının bu son gününde, bir yanlışlığa işaret etmem lazım, o 
vesileyle söz aldım; Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Ayrıca, kanun tasarısının geçici 1 inci maddesine göre, İsparta, Bitlis, Artvin, Bolu, Denizli, 
İstanbul, Ankara, Çorum, Trabzon, Rize, Van, Kastamonu, Karaman ve Bayburt İllerindeki tabiî. 
afetler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum ve 
ayrıca, böyle afetlere tekrar maruz kalmamayı niyaz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, müzakere ettiğimiz kanun tasarısı, Hükümetin getirdiği kanun tasarısın
dan çok farklıdır. Hükümet, Senirkent'le ilgili olarak, 22 maddelik bir kanun tasarısı getirmiş; ama, 
bu tasarı, komisyonda bu saydığım illerin afetleri, felaketleri de göz önünde bulundurularak doğru 
hale getirilmiş, düzeltilmiş. 
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Ben, Hükümeti tenkit etmek üzere söz aldım. Yani, Türkiye'de birçok yerde afet, felaket olu

yor; bunlarla ilgili herhangi bir hareket yok. Netice itibariyle, sadece bir yerle ilgili bir kanun tasa
rısı gönderiyor. Komisyon, bunu birleştiriyor, ele alıyor "Siz ne yapıyorsunuz; bu memleketin sa
dece bir tek vilayeti yok, diğer vilayetlerde de aynı şekilde sel afeti olmuş, vatandaşlar ölmüş, bü
yük ölçüde hasarlar meydana gelmiş; siz, orayı göz ardı ediyorsunuz. O halde, ben, milletin vekili 
olarak bunu buraya katıyorum" diyor. '• 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunu tebrik ediyorum. Doğru iş yapmıştır, Hükümetin hatasını 
düzeltmiştir. Ancak, burada bir hususu tavsiye etmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlar, bu da yine eksiktir; çünkü, geçici maddedir, 1.1.1995'te başlayacak ve bu
radaki afet yaraları sarıldıktan sonra yürürlükten kalkacaktır; geçici bir kanundur. Aslında, bizim, 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Ka
nunumuz var. Bu Kanunumuz, umumi hayata müessir bir afet meydana geldiği zaman, devletin ne 
yapacağını, hangi işlemleri yapacağını gösterir. Eğer, bu Kanun eksik ise, bu Kanun ihtiyacı karşı
lamıyor ise, bu Kanunda düzeltmeler yapılmalıdır; yani, Hükümete düşen asıl vazife, umumi haya
ta müessir bir afet meydana geldiğinde, tabiî bir felaket geldiğinde, devlet, ne yapacağını, nereden 
neyi harcayacağını, bu afetin yaralarını nasıl saracağını önceden tespit etmelidir. Mevcut Kanunu
muzun kifayet etmediği anlaşılıyor; çünkü, her afet olduğunda -ben hatırlıyorum- burada, -Şır-
nak'taki afete ilişkin, Erzincan'daki afete ilişkin- bir kanun çıkarıyoruz. Bu, yanlıştır; böyle usul ol
maz. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Da
ir Kanunumuzu güncelleştirmeli, şartlara uygun hale getirmeli, geçirdiğimiz acı tecrübelerden ib
ret almalı ve çok güzel bir çerçeve kanun haline getirmeliyiz. Her afetten sonra da, ille, buraya bir 
kanun getirmek durumunda olmamalıyız. 7269'u Hükümete yetki veren, fonları ve kaynakları gös
teren, güncelleşmiş bir kanun haline getirmek mecburiyetindeyiz. 

Yasama yılının son gününde bunu tavsiye etmek için kürsüye çıktım. Hükümetimiz, yaz tati
linde, belki, bu konu üzerinde bir etüt yapar, biraz çalışır, inceleme fırsatını bulur da önümüzdeki 
yasama yılında, böyle bir düzeltmeyi, iyileştirmeyi yapar ve bu sözlerimin faydası olur diye düşün
düm. 

Sön olarak, afetler sebebiyle, Akif in Safahat'ındaki şu mısraları sizlere hatırlatıyor ve sözleri
me son veriyorum. 

"Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi, 

Ağzım kurusun, yok musun ey adlî ilahi." 

Bu afetlerin bir daha tekerrür etmemesi dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

RP Grubu adına, Sayın Çelik; buyurun efendim, 

Süreniz 10 dakika. 
RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi
ne Dair Kanun Tasarısı üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi hür
metle selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, bu yasanın çıkmasını, hepimiz, canı gönülden arzu ediyoruz. Sanıyorum, 
grubu adına konuşacak, son konuşmacı bendeniz olacağım; onun için, üç dört kelime arz edip, hu
zurlarınızdan ineceğim. 
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"Tabiî afetlerle ilgili toplanan yardımlar, o bölgenin dışında, başka bir bölgede kullanılmaz" 

ibaresinin eklenmesi söz konusu edilmelidir; yoksa, tabiî afet nedeniyle, hakikaten ıstırap çeken in
sanlarımız adına toplanan paralan, eğer, başka yerlere gönderirsek, kendi kendimizle çelişkiye düş
müş oluruz. Burada bir eksiklik var; 3 üncü madde görüşülürken, sanıyorum, komisyon, bu konu
da bir değişiklik yapacaktır. 

ERTEKİN DURITTÜRK (İsparta)-Var, var!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Maddede yok, eksiklik var! 
NEVZAT ERCAN ( Sakarya) - Onunla ilgili önerge var. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Önerge varmış; tamam... 
Bu nedenle, paraların acilen gitmesi, hemen kullanılması lazım. 
Sık sık toplanamayan Bakanlar Kurulunun, en kısa zamanda toplanarak, bu tasarıya göre, afet 

yörelerindeki belediyelerin bütçe paylarını beş katına kadar artırma kararı alması, fonda toplanacak 
paraları, bu afetler dolayısıyla bizden yardım bekleyen insanlarımıza süratle ulaştırması ve aciliyet-
le şefkat elini uzatması lazımdır. 

Bütün bölgelerimizde hayatlarını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlarına baş
sağlığı diliyorum. 

Bu tasarı olumludur.Bu tasarının bir an önce yasalaşarak, Resmî Gazetede yayımlanmasını ve 
yetkili bakanlar tarafından, yardımların bir an önce onlara ulaştırılmasını talep ediyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. - Tabiî afet nedeniyle özel ve kamu kuruluşları ile kişiler tarafından toplanan 

bağış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa toplansın nakdî olanlar Afetler Fonuna; yiye
cek, içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a aktarılır. Bu 
amaçla toplanan yardımlar tabiî afet bölgeleri dışında kullanılamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
RP Grubu adına, Sayın Oğuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ÂLİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; Senir-

kent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen ve orada yapılan de
ğişiklikle, Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütül
mesine Dair Kanun Tasarısı şekline intikal ve inkılap etmiş olan bu tasarı üzerinde, ben de birkaç 
cümle ifade etmek istiyorum. 

Önce, hiçbir grup konuşmasın, bir an evvel geçsin şeklinde bir temenni ve prensip kararı al
mıştık; fakat, arkadaşlarımızın grup adına da olsa, birkaç cümle ifade etmeleri sebebiyle, ben de, 
bu 3 üncü maddede maruzatımı birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum; ondan sonra, inşallah, di
ğer maddelerde söz almayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu felaketlerde -İstanbul'da, İsparta'da, Bitlis'te, Artvin'de, Bolu'da, 
Denizli'de, Ankara'da, Çorum'da, Trabzon'da, Rize'de, Van'da, Kastamonu'da, Karaman'da ve Bay
burt'ta- hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifa temenni ediyorum, zara
ra uğramış olan kardeşlerimize de geçmiş olsun diyorum. 

- 3 8 3 -



T.B.M.M. B:147 2 3 . 7 . 1 9 9 5 0 : 7 
Değerli arkadaşlarım, felaketin vuku bulmasından bu yana, gerek sel felaketi gerek heyelan se

bebiyle zarara uğramış olanlara, tam ve kâmil manada dertlerine deva olacak bir tedbir getirilme
miştir. istanbul'da, maalesef, sadece belediyelerin ve teşkilatımızın hane başına 20 milyon lira ver
diği bu küçücük yardım da kimsenin derdine deva olmamıştır. Göle sü gelinceye kadar kurbağanın 
gözü patlatmış; kurbağanın gözü patlamıştır. Hükümetin, bir an evvel gerekli tedbirleri alması la
zım. Ben, istanbul'da ve Kaynaşlı'da olan felaketin halkımızı ne kadar zarara uğrattığını ve onlann 
büyük bir ıstırap içinde olduklannı ifade ediyorum. Çünkü, Kaynaşlı'da, küçücük bir beldede 60'a 
yakın ev yıkılmış ve onların da bütün eşyaları suya gark olmuştur. 

Toplanacak nakit paraların Afet Fonunda, nakdî yardım dışındaki yiyecek, giyecek gibi diğer 
yardımların da Kızılay'da biriktirilerek, ıstırap içerisinde olan ve acılara gark olmuş olan bu insan
ların dertlerine bir an evvel deva olunması için, gerek nakdî gerek aynî yardımların acilen yapılma
sında, Hükümetin ve devletin gerekli tedbirleri almasında isabet olduğuna kaniim. Yaraların bir an 
evvel sarılması, hiç olmazsa o insanların ıstıraplarını biraz ölsün hafiflecektir. Zaten, ölenlerin ye
rine bir şey koymak mümkün değil; ama, hiç olmazsa büyük maddî zarara uğramış olanlann yara
ları ve ıstırapları hafifleyecektir. 

Bu duygularla Yüce Heyetinize saygılanmı arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

.3 üncü madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Maddeyle ilgili bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Görüşülmekte olan 881 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin son cümlesinin aşa
ğıda arz edildiği gibi değiştirilip yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tevfik Türesin Turgut Tekin Akın Gönen , 

Bolü Adana Manisa , 

Ali Su Rahmi Özer Nevzat Ercan 

İçel Çanakkale Sakarya 

, Mehmet Özkaya; 

Gaziantep 

MADDE 3.- (Son cümle) "Bu amaçla toplanan yardımlar, derhal tabiî afet bölgelerine intikal 
ettirilir ye tabiî afet bölgeleri dışında kullanılamaz." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye; Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, Hükümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi, kabul edilen bu önerge doğrultusunda oylarınıza,sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 3 üncü madde, kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 4. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde tabiî afet nedeniyle hayatını kaybeden yurt

taşların birinci derecedeki yakınlarına ve sakat kalanlara Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimi
ne ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde. Bakanlar Kurulunca belirlene
cek miktarda yardım yapılabilir. Ödemeler Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. • 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya fiilen kul

landıkları işyerleri tabiî afet nedeniyle hasar görenlere 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
yapılacak hasar tespitlerine göre, yapılacak yardımın miktar, usul ve esasları Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. Ödemeler zarar görenlerin malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksı
zın hak sahipliği dışında karşılıksız olarak Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. - Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin tabiî afet nedeniyle toplayama

dığı Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna gö
re kurulmuş bulunan fonlardan karşılanabilir. 

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılır. 

Tabiî afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili 
yıllar bütçe kanunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 ka
tına kadar artırılabilir. Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar öören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hak

kında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1. - Meydana Gelen tabiî afet nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının kar

şılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Kanunla ku
rulmuş fon hesabından temin edilerek aynî olarak verilir. ~ 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - Bu Kanun kapsamına giren, yörelerde faaliyette bulunan işyerleri tabiî afetten 

zarar görmüş esnaf, sanatkâr ve serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına Türkiye 
Halk Bankasınca; çiftçilere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kredi verilmesine ve bununla 
ilgili esas ve usullerin tespitine Başbakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. , . . ' 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. - Sigorta şirketlerince tabiî afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar dev

letçe ödenen her türlü yardımlardan düşülür. 
Bu Kanunda yer alan Hükümlerin uygulanması ile ilgili sürelerin tespitine Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. V 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun öncelikle; 1995 yılı içinde İsparta, Bitlis, Artvin, Bolu, De

nizli, istanbul, Ankara, Çorum, Trabzon, Rize, Van, Kastamonu, Karaman ve Bayburt illerindeki 
tabiî afet felaketleri ile buna benzer yerleşim yerleri için uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 881 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin ikinci satırında

ki "Bayburt illerindeki" ibaresinin önüne "1992 yılında" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Mahmut Oltan Sungurlu Ülkü Güney Ali Kemal Başaran 

Gümüşhane Bayburt Trabzon 
Şerif Bedirhanoğlu Hasan Korkmazcan 

Van Denizli 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 881 sıra sayılı kanun tasarısının geçici l inci maddesine "Karaman'dan" 

sonra "Niğde'nin" eklenmesini saygıyla arz ederiz. 
Doğan Baran Rifat Yüzbaşıoğlu Haydar Baylaz 

Niğde Niğde Bingöl 
Tevfik Diker Mustafa Zeydan M. Sabri Güner 

Manisa Hakkâri Kars 
İsmail Karakuyu 

Kütahya 
BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının geçici 1 inci maddesine "Bayburt" dan sonra "Konya" ili

nin de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Günaydın Osman Nuri Özbek Mehmet Keçeciler 

Konya Konya Konya 
Hasan Afşar Ülkü Güney 

Konya Bayburt 
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Gerekçe: 1995 yılı içerisinde Konya İlinde, hasara uğrayan ve devlet tarafından kısmen yar

dım gören yörelerin de, bu yasadan yararlandırılması gerekir. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Sayın Başkan, arkadaşlar bu önergelerini geri alsınlar; yoksa, 
karar yetersayısının aranmasını isteyeceğim. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 881 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin metninde, önce

likle ve yararlanacak iller içerisine, Kütahya İlinin de dahil edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Derin Hüsamettin Korkutata Bahaddin Elçi 

Kütahya Bingöl Bayburt 

Şaban Bayrak Fethullah Erbaş Salih Kapusuz 

Kayseri Van Kayseri 

Gerekçe: İstanbul ve Ankara illerinde şiddetli yağışların sel felaketlerine sebep olduğu günler
de, Kütahya İline ait bazı köylerde de sel felaketi yaşanmış olup, üç-dört köyde ziraî mahsuller ile 
bir köyümüzde ziraî mahsul dışında hayvan varlıkları da zarar görmüştür. Bu illerimizde, mağdur 
olmuş insanlarımızın da istifade etmesinin tabiî hakları olduğuna inanıyoruz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, daha 3 önerge var; her fıkra için 4 önergeyi işleme alıyoruz. Okuta
cağım; ama... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Güney, önergenizi geri mi alıyorsunuz? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Herkes geri alırsa, ben de geri alacağım. 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, bazı arkadaşlarımız, kendi illeri için böyle önerge verince, diğer 

arkadaşlarımızdan da haklı olarak tepki geliyor... 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) -Sayın Başkan, şimdi ilave edilmek ayır, bundan evvel ya
şanmış olay ayrı; yani, 45 gün evvel sel felaketi yaşanmış, evler yıkılmış, bu önerge ayrı... Şimdi, 
yapılmış bir şey var, bir de yapılacak var. Önergeyi yapılacak için vermiyoruz ki, yapılmış için ve
riyoruz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, önergeleri bir okutalım da, ondan sonra konuşalım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 881 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesindeki "öncelikle uy
gulanacak iller" içerisine, Çankırı İlinin de dahil edilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

İsmail Coşar Ahmet Derin Fethullah Erbaş 

Çankırı Kütahya Van 

Salih Kapusuz Lütfü Esengün Ali Oğuz 
Kayseri Erzurum istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 881 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinde sayılan iller ara

sına "Gaziantep" adınının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turhan Tayan Hannan Özüberk Mustafa Doğan 

Bursa Gaziantep Gaziantep 
Mehmet Özkaya Fuat Çay Mehmet Batallı 

Gaziantep CHP GrubuBaşkanvckili Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
881 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesine Bayburt'tan sonra "Bingöl" İlinin ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Haydar Baylaz Hüsamettin Korkutata ErkutŞenbaş 

Bingöl ; Bingöl İzmir 

Salih Kapusuz Lütfü Esengün Ali Su 

Kayseri Erzurum İçel 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş

kan, bir açıklama için söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Değerli ar
kadaşlarım, bu geçici maddenin konuluş sebebi şudur: Komisyonumuzda Senirkent'le ilgili bir ta
sarısı ve bu illlerle ilgili de, Başkanlıkça bize havale edilmiş kanun teklifleri vardı. Aslında, bunun 
bir pratiği yok; biz bunu, arkadaşları tatmin, etmek için koyduk. Bunun son cümlesine dikkatinizi 
çekiyorum; sayılmış, sayılmış ve "buna benzer yerleşim yerleri" denilmiş; tümü giriyor. 

Sonra, bu tasarı, genel bir tasarı, özel bir tasarı değil. Şu anda -Allah muhafaza- bir yeri su bas
mış olabilir; bundan istifade edecek; ismi tasanda geçmesi şart değil. Onun için, bu önergeler ta
mamıyla lüzumsuzdur. Arkadaşlar lütfen geri çeksin; hiçbir faydası yok. 

Teşekkür ederim. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Önergelerin lüzumsuzluğu kadar, geçici maddede çok lüzumsuz 

iller de bulunmaktadır; bu, arkadaşlar arasında kargaşaya, zıtlaşmaya sebep oluyor. 
• . • • ı ' • . . 

BAŞKAN - Peki, efendim; anlaşıldısizin dediğiniz. 

Neyse, arkadaşlar, ben fikrimi sonra söyleyeceğim. 

Buyurun Sayın Durutürk. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Efendim, Komisyon uygun görürse, geçici maddeyi kal
dıralım. 

BAŞKAN - O zaman, şöylç yaparız; maddeyi reddedersiniz, dolayısıyla, kaldırılmış olur. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şu anda, Van Gölünün kenarındaki tabiî afete uğramış yerle

şim yerleri de mi çıkarılacak bu durumda? 

BAŞKAN - Efendim, bunlar artık, bu tasarı kapsamına giriyor. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Madde reddediliyor; bunu da kaldırın; tamâm... 

BAŞKAN'- Arkadaşlar, bu tasarı, bir genel tasarıdır; Türkiye'nin neresinde bir afet varsa ve
ya meydana gelecekse -Allah korusun, bundan sonra inşallah meydana gelmez de- otomatikman 
uygulanacak; mesela, Erzincan'da meydana gelen depremde karşılanmayan zararlar var; o da kar
şılanacak. 

HAYDAR BAYLAZ (Bingöl) - Sayın Başkan... 

- 3 8 8 -



T.B.M.M. B:147 23 .7 .1995 0 : 7 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Baylaz. 

HAYDAR BAYLAZ (Bingöl) - Sayın Başkan, Bingöl'ün de tabiî afetlerle ilgili sorunları var
dır; fakat, bu durumda, önergedeki imzamı geri alıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, olabilir, zaten o da bu kapsamda. 

Değerli arkadaşlarım, önergeleri geri alıyor musunuz almıyor musunuz? 

AHMET DERİN (Kütahya) - Geri almıyoruz; kabul edilmeyecekse edilmesin; tamam... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Önergedeki imzamı geri alıyorum Sayın Başkan. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Sayın Başkan, önergedeki imzamı geri alıyorum. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, buyurun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bu, bir çerçeve taşandır, bir yetki tasarısıdır. Burada isim yazılsın yazılmasın, her şeyi 
kapsar; yani, burada bir isim yazmakla veya yazmamakla bir şey yapmış olmuyoruz. Buradaki ar-
kadaşlanmız gayet haklıdırlar; burada geçici maddeye de gerek yoktur; olmasıyla olmaması arasın
da bir fark yoktun Uygun görülürse, bütün arkadaşlarımız önergelerini geri alsınlar, siz de madde
yi reddedin; böylece gerçekten, geçici maddesi olmayan, gerçekten, tabiî afetlere Hükümetin bir an 
önce ulaşmasını sağlayacak bir çerçeve, bir yetki tasarısı olarak kanunlaşsın. 

Onun için, istirham ediyorum, bu konuda, bu şekilde karar verelim ve bütün arkadaşlar -hiç
bir ayırım yapmadan- önergelerini geri çeksinler; arkasından da, maddeyi, reddedersek, mesele çö
zümlenecektir. 

Saygılar sunuyorum. 

AHMET DERÎN (Kütahya)-Tamam; olur... 

BAŞKAN - Sayın Bakanın bu düşüncesi çok makuldür. Bütün arkadaşlar önergelerini geri çe
kerlerse, maddeyi de reddetmiş oluruz; dolayısıyla, bu maddeyle, bazı iller, özel, isim olarak zik
redilmemiş olur. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Sayın Başkan, arkadaşların genel eğilimi... « 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Fethullah Erbaş'ın söylediği geçerli değil; çünkü, kendi kanun 
teklifi, bu tasarı içerisinde nazara alınmamış; değil mi Sayın Başkan? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Evet. 

BAŞKAN - Yani, sizin teklifiniz orada geçerliliğini koruyor. Bu itibarla, sizin teklifiniz, bazı 
iller için verilen teklifler, bu tasarı içerisine alınmamış. Bu durumda, arkadaşlar önergelerini geri 
almasalar da, zaten işleme koyamam; çünkü, bunları yeni bir teklif gibi kabul edeceğim ve Komis
yonun da çoğunluğu olmadığı için, işleme koymayacağım. O bakımdan, arkadaşlar illerinin isim
lerinin tutanağa geçmesini istedikleri için okuttum. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Sayın Başkan, anladığım kadarıyla, Hükümetin ve Komisyonun 
genel eğilimi, bir çerçeve maddeye ya da bir geçici maddeye lüzum yoktur, bunu kaldıralım istika
metindedir. Geçici maddenin sonunda "... Bayburt illerindeki tabiî afet felaketleri ile buna benzer 
yerleşim yerleri için uygulanır" deniliyor. Türkiye, tabiî afetler konusunda... 

BAŞKAN - Bu kanun, Türkiye'nin her tarafında uygulanır. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Şimdi, bu geçici maddeyi kaldırdığımız zaman "tabiî afetler" 
ibaresi de kaldırılmış oluyor. 
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BAŞKAN - Arkadaşlar, mesele anlaşıldı; yani, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir afet var

sa veya olursa, bu kanun uygulanacaktır; bu açık bir şey. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Benim önergem bunun biraz daha dışında; tabiî afet derken, me

sela, yangın meselesi var; bu alınmamış. 

BAŞKAN - Önergeleri işleme koymuyoruz efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Geçici 1 inci madde ka
bul edilmemiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. - Bu Kanun 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. . 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 

edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. Dileriz ki Tanrı'dan, bu gibi afetler bir daha meydana gelmesin, 
bu kanun da bu şekliyle uygulanmasın. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, Hükümet ola
rak, bütün milletvekili arkadaşlarıma, bütün gruplara ve bu tasarının hazırlanmasında emeği geçen 
bütün bürokratlara ve herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, daha önce alınan karar gereğince, biliyorsunuz, bugünkü 
çalışma süremiz saat 24.00'e kadar devam edecekti. Acaba, grup başkanvekillerimiz bu konuda ne 
diyor? Çünkü, biz, Genel Kurulun aldığı kararı, Başkanlık Divanı olarak tek başına ekarte edeme
yiz; grup başkanvekillerimiz, eğer, bize, herhangi bir öneride bulunurlarsa, buyursunlur. 

TURHAN TAYAN (Bursa) <-. Sayın Başkan, İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 1 maddedir; uygun görülürse görüşelim. 

BAŞKAN - Evet arkadaşlar, adlî yargıyla idarî yargı arasında bir tatil farkı vardır. Adlî yar
gıdakiler 45 gün tatil yapıyorlar, idarî yargıdakiler ise 30 gün tatil yapıyorlar. Bu, çok adaletsiz bir 
durumdur. Uygun görürseniz 1 maddelik bir tasarıdır, onun müzakeresine başlayalım. 

33. - İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı: 872) (1) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler..Etmeyenler...Raporunokunması kabul edilmemiştir. 

(1) 872 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Tasannm tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Mad-
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) - Başkan, neyi kabul ettik? 

BAŞKAN - Efendim, çok haksız bir durum var... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Hayır efendim, gruplar hazır değil ki. 

BAŞKAN - Sayın İnceayan, bir dakikanızı rica ediyorum... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan; böyle şey olur mu Sayın Başkan; Divan 
noksan. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Divan noksan, hiçbir şey görüşemezsiniz. 

BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım, bu, ihtiyaçtan doğan bir hususla ilgili tasarıdır. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir. 

"Geçici madde 3. — 10.6.1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanunla otuziki güne indirilen çalışmaya 
ara verme süresi, adlî yargı için öngörülen adlî ara verme süresine ilişkin değişiklik yürürlüğe gi
rinceye kadar, her yıl temmuz ayının yirmisinden eylül ayının beşinci gününün mesai bitimine ka
dar uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın İnceayan rica ediyorum... Bu iş inada gelmez ki... Siz, Başkanlık Divanı üyesisiniz. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; ha

yırlı, uğurlu olsun, böylece, bir adaletsizliği bertaraf etmiş olduk. 

4 üncü Yasama Yılı bitiyor; bu vesileyle, Meclis Başkanvekili olarak temennilerimizi arz et
mek istiyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, 19 uncu Dönemin 4 üncü Yasama Yılını bugün 

kapatıyoruz. Gerçekten, 1983 yılından beri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kadar yoğun bir ça
lışma göstermemiştir; bu yasama yılında, bugüne kadar 147 Birleşim yapmıştır, 147 gün çalışılmış
tır; gerçekten de, bu, çok büyük bir performanstır. 

Meclisimiz, burada, ülkemiz ihtiyaçlarının gerektirdiği en önemli kanunları çıkarmıştır; bunu 
herkes de biliyor. Özellikle dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, çok onurlandırıcı bir 
şenliğe şahit olmuştur; dilerim ki, bu sahneler, bu salonda, bundan sonra da yaşansın ve partileri
miz arasında birlik, bütünlük, birbirine karşı yardım duyguları, bu hava içinde gelişsin. 

Şimdi, ben, tatile çıkarken, bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Bu
raya dönerken, hepinizin, can sağlığı içinde, sağlıklı olarak bu salona gelip tekrar, ülkemize ve 
memleketimize hizmet etmenizi diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın Başlangıç Metni ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Cumhurbaşkanınca referanduma sunulmadan yayımlandığı takdirde 1 Ekim 1995 Pazar 
günü, aksi halde -yani, referanduma sunulup, referandum sonucu geciktiği takdirde- 1 Eylül 1995 
Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarım sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

Kapanma Saati: 19.16 

, . — . © — . ; — • • - _ • • • 
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Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M.HalitDağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör . 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hasan Çakır • 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
225 
207 

17 

r 
• ' — 
203 

22 

(Kabul Edenler) 

Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget \ 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattih Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 

Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğ] 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKmi 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
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ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Harman Özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Tansu Çiller 
Algan Hacaloğlu 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflü 
Mehmet Moğultay 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 

BM47" 23.7 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
ErkutŞenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdül kerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Salih Kapusuz 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

1995 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. CavitErdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
MUĞLA 
İrfettinAkar 
Muzaffer ilhan 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Göl han 
SAMSUN . 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Ziya Halis 

0 : 7 
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ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 

AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Koray Aydın 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Halit Dumankaya 
Fevzi İşbaşaran 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 
MANİSA 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 

(Çekinser) 

ERZURUM 
Lütfü Esengün 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Koksal an 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
ANTALYA 
Faik Altım 
Deniz Baykal 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 

- Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

- 395 -



T.B.M.M. 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (B.) 
Abdülkadir Ateş 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
ErgunÖzdemir 
Rasim Zaimoğlu 

B:147 2 3 . 7 . 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Giirkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Erğün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (İ.A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
SabriÖztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevi gen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 

1995 0 : 7 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Ay ĉut Edibali 
Abdullah Gül 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 

Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
AbitKıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Mustafa Ünaldı 
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KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Erman Şahin 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

ADANA 1 
ADIYAMAN 2 
ANKARA 1 
BATMAN 1 
BURSA 1 

B:147 2 3 . 7 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Azimet Köylüoğlu (B.) 
Abdüllatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gül pinar 
Abdürrezak Yavuz 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 4 
İSPARTA 1 
İSTANBUL 2 
MARDİN 3 

m 

1995 0 : 7 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TOKAT 
Güler İleri 
ibrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy (B.) 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! GÜNDEMİ 
147 NCİ BİRLEŞİM 2 3 . 7 . 1 9 9 5 PAZAR Saat : 10.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

ı[ı ı _ mı 2 0 O ıi'CTii' " ı • ' 

4 -
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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) 

2. — 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 Teşküat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile. Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Saydı 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 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam 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. — 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) 

10. — Yedi İlde Büyükşebir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — 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) 

12. — 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 13. — Geza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

14. — 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) 

15. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X \Gt — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (St Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

17. —• 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 ilave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara. Uğramasına Sebeibiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba-
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kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi :. 1,3,1995). 

X 19. — 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 20. — 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) 

21. —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) 

22. — 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) 

23.—- 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) 

24. — 11 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) 

25.. — 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) (Dağı tma tarih i : 24.4.1992) 

X 26. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 27. — 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) 

X 28. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerî vo Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 
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29. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şomsek, Yasin Hatiboğlu 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 Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

X 30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karâkaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Âbdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

31. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

32. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/515, 2/521, 1 /559) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

33. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletveküi İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

34,— Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar'ın; 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 
4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir-
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liklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde ••Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Ka
nun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 
2/1127, 2/1479) (S. Sayısı: 876) (Dağıtma tarihi: 14.7.1995) 

35. — İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma ta
rihi : 11.7.1995) • ' . . . • • ' 

36. — Doğru Yol Partisi, Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili-İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kânun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 
(2/1457) (S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

37. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

38. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

39. — 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) 

X 40. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41,inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 
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41. -— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

42. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı : 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

43. — Yabancıların Türkiye'de ikamet 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) , 

44. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

45. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

46. — 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) 

47. — 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) 

48. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
-303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

49. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S.. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

50. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun.i 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) " 
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X 51. "— 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 Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

52. — 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) 

53. — 1136 Sayılı Avukathk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüdef ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/S) (S'. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Saydı 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) 

55. — 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) 

56. —' Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve Mas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.İ992) 

57. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet kornis-
yonJari raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

58. — 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. Saytsı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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59. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik 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) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihî : 2.4.1993) 

60. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazfife 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) 

61. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

62. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ? 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 63. — 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) 

64, — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 65. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S* Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

67. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanım 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) 

68. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi -.30.6.1992) 

69. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl 
rnası Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

70. — 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 
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Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe. Komisyonu Raporu (1/303) (Sj Sayısı : 10) (Dağıtma..tarihi : 15.1.1992) 

71, — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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) 

72. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
Hl 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) 

73, — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

74. •— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

75» — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvefcilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamıı 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) 

76, — 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) 

77, — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

78, — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kânun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197). 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79.. — 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^.1992) 

_ . 1 0 — ; . ' • '. 
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80. — 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) 

81. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 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) (Si Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

82. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (Sâ Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

83. — 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 
tarflıi : 21.9S1992) 

84. — Edirne Milletvekili Hasa'n Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun -34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Daür Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihî : 1.10.1992) 

86. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teldifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. — İstanbul Milletvekili tsmaü Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatma Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve.Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

88. — Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kânun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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89. — 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) 

90. — 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) 

91. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

92. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1 /456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

96.— 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) 

97.—- Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

98. — Balıkesir. Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
imar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

99."— 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-
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nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

100. — 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) 

101. — 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) 

102. — 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) 

103. — 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) 

104. — Şırnak Milletveküi Mahmut Alınak'ın, 1324 Say ıh 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) 

105. — 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) 

106: — 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) 

107. —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) 

108. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
îki Geçici Madde Eklenmesir;? Dair Kanun Teklifi ve Sağhk ve Sosyal îşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

109. -~ Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. — 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-
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ğiştirilmesme Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı '•: 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

111. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

112. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Flakkmda 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (St Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

113. — xVI'iğJa Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

114. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

115. — iki 11 ve Beş ilçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

117. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6..4.1993) 

118. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

119. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

120. -— Manisa Milletvekili Tevfik 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) 
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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) 

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 ye Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

124. — 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) • . , 

125. — 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) 

126,1 — 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) 

127. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emeldi 
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) 

128. — 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) 

129. — 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) 

130. —- 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) 
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131. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nçi Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

132. — 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 133.— 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) 

134. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 25.47 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı ; 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

135. — 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) 

136. — 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) 

137. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

138. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesî Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

139. — Sırnak 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) 

140. — 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) 

141. — 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) 

• - 16 — 



î 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE • 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER ; 

142. — 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) 

143. — 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) 

144. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhaee 
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) ' 

145. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kamın Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

146. — icra 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) , 

147.— Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetküerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi': 23.3.1994) 

148. — 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) ' 

149. •— İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka-
ııuıı Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :, 
23.3.1994) 

150. — 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) 

. 151» -— Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1 /654) (S, Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Mülî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

153. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
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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) 

154. —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) 

155. —Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi 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 
Gömşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
•komisyonlara raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı ; 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raponı (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

157. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kânun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158.— Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak 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) 

159.— Sımak Milletvekili Mahmut Almak ye Orhan Doğan'm Yasama Doku-
nulmazhklarmın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — 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) 

161. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına DönüştiMlnıesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raponı (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

162. —r Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında ICanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

163. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Bordalar Birliği Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 164. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :. 
28.3.1994) 

165. — 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) 

166. — 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 167. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutiirk'ün, Ayasofya .. Caminin-'ibadete 
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) 

168. — Kara-Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

169. — 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) •• ' 

170. — 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) 

,171. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Saydı 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) 

172. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eledin, 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) 

173. — İzmir Milletvekili I§ılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında. Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 
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174./— Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık,ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı'••: 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

175.— İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Rapora (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

176.'•— 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) 

177. —• Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı :' 687) (Dağıtma tarihi .* 20.6.1994) 

178. — Çorum Milletvekili Muharrem vŞemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

179. — 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 İlâve 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) . 
X 180. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun.Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994) 

181. — 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) 

182.— 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) 

183. — 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 184. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın 

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 185. --Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 
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186. — 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) 
X 187. — 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) 

X 188. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'm; Askeri 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 189. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 190. — 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 : 3.11.1.994)' 
X 191. — 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 192. — 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 193. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 194. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ye 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) 
X 195. — 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 196. — 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) 

X197. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair JCanun Ta< 
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sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
XI 199. — 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) 

200. — 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 201. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği 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 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylannıasınm Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

203. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-
Tihi : 28.11.1994) 
X 204. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 205. — 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) 
X 206. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kânım Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi: 26.12.1994) 

207. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
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Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

208. — 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) 

209 — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İdaresi 
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 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı.: 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine ilişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) . 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve.Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı. :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük iş
leri Alanında-İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
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217. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

218.— Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 219. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö

rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

220. -— Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 780) (Dağıtma tarihi r 
28.2.1995) 
X 2 2 1 . - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma târihi : ' 
16.3.1995) 
X 222. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ÎMşMn Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16J.1995) 

223. — Aydın Mületvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal-
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dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

229. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

231. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
w>, İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. vSayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

232. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

233. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

235. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

236. — Konya Milletvekili Ahmet Renizi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

237. — 190 Saydı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
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2 3 8 — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
ilk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve.Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihi 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşınım, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

241. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 
X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı: 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

243. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 

I
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta

rihi : 26.4.1995) 
X 244. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. wSayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 
X 245. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş

mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

' -~ 26 — , 

: ' ' ' : • ' • • ' ' • • ' ' " • ' • ' • : • • • ' • • " ' ' ' • 



7 
KANUN TASARİ VE TEÎCLtFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

247. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

249. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi s 26.4.1995) 

252. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü-
fusutıa Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) ' 

253. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak^ 
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

254. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükgehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi ; 
26.4.1995) 

255. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Aimma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 
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256. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966, Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

257. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm; 657-Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

258. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

259. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

260. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : L6.1995) 

261. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun.426 tıcı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

262. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

263. — Bursa Milletvekili Yılmaz övah'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) . 

264.,— İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci. Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

265. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5,6.1995) 
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. 266. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı.: 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

267, — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 268. —Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi :.5.6.1995) 

X 269, — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) ' 

270. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve istanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 271. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve. Plan ve Bütçe komisyonlari raporları (1/809) (S. Sayısı•: 856) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 272. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13,6.1995) 
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273. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

274. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 
içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6,1995) 

275. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı ..': 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

276,'— Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Göriişüimek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi İnceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin 'Zararlarımın önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

277v — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 4l inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. .Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi: 11.7.1995) 

278. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanım Tasarısı ve Man ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7J 995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S.Sayısı: 876) 

Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraç
ların, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili 
Mehmet Cebi ve 4 arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Deği
şiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 
25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu Raporu (2/1104, 2/1127, 2/1479) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve 

3947 sayılı aynı kanunda değişiklik yapan kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tekli
fimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 17.6.1994 . • .. 
Azimet Köylüoğlu 

Sivas 
GEREKÇE 

Anayasamızın 171 inci maddesi, millî ekonominin yararlan göz önüne alınarak öncelikle üre
timin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin geliştirilmesini öngör
mektedir. Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, mevcut kooperatiflerimizin de bugün dünya
nın diğer ülkeleri ile beraber kabul ettiğimiz uluslararasi kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak yö
netilmesini sağlamak onları demokratik bir yapıya kavuşturmakla mümkün olacaktır. Kooperatif
ler genel tanımı ile, ortaklarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve meslekleri ile ilgili girdileri
ni temin etmeye yönelik olarak ortaklarının katılımları ile kurulduğuna göre, yine herhangi bir ko
operatif dışı müdahale olmaksızın yönetilmelidir. Ancak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsa
mı dışında kalan kooperatifler, yönetimlerinde, atama yoluyla yönetim kurulu üyelerinin ve denet
çilerin görev yaptığı bir başka deyişle ortak dahi olmayan kişilerce yönetilen kuruluşlar haline gel
mişlerdir. Bu mahzurları ortadan kaldırmak kamunun denetiminde kendi kurdukları kooperatifleri
nin yine ortaklar eliyle yönetilir hale getirilmesi bir başka deyişle, kooperatiflerin demokratik işle
yişe kavuşturulmaları gerekli olmaktadır. 

Seçimle göreve gelen yöneticilerin idarî tasarrufla, görevlerinden uzaklaştırma yolunda kapa
tılarak, dış etkiler ile kooperatiflerin yönetim zaafiyetine uğraması engellenmiş olacaktır. Yapılan 
bu değişiklikler ile uygulama kabiliyeti kalmayan 26.12.1993 tarihli 3947 sayılı Kanun da yürür
lükten kaldırılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Kooperatif ve birliklerde görev süresi üç seneye çıkarılmakta ve birlik yönetim 

kurullarına seçilmeden atama yoluyla üye girmesi önlenmektedir. Ayrıca kooperatiflerde ortağa 
birliklerde temsilciye, vekaleten bir oy kullanma imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Kamu kurumlarının temsilcileri yönetimden ayrılmakta, ancak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının bir denetçisi denetleme kurulunda bulunmaktadır. Bu madde ile bu husus düzenlen
miştir. 
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Madde 3. — Kooperatiflerde ve birliklerde yönetim kurulu işlerin sahibi olduğu gibi temsil 
kabiliyetine sahip organdır. Bu sebeple kooperatifin idarî ve malî işlerde hizmet etmek üzere tayin 
edilerek kooperatif müdürünü tayin etme yetkisi kooperatifin olmaktadır. Aynı şekilde birliklerde 
de temsil yönetim kuruluna ait bir keyfiyettir. Genel Müdür ve Yardımcılarını atama hakkında bir
lik yönetim kuruluna ait olmalıdır. Personelin ataması ve görevden çıkarılması ile ilgili hususların 
yönetmelikle belirlenmesi bu madde ile sağlanmış olacaktır. 

Madde 4. — Temsil görevi yönetim kuruluna ait olduğu için bu yetkiyi kooperatif müdürüne 
ve birlik genel müdürüne devredilmesi bu madde ile belirlenmiştir. 

Ayrıca kooperatif ve birliğin taahhüt altına alınabilmesi için gerekli şartlar düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Seçimle göreve gelen yönetim kurulu ve denetçiler ile atama ile görev verilen de
netçinin ancak görevi ile ilgili bir suç işlediği zaman ve denetim sonucuna bağlı olarak yine seçim
le gelen birlik yönetim kurulu tarafından görevine son verilebilmesi hususları belirlenmiştir. 
Yönetim kurullarında meydana gelen eksilmelerin tamamlanamaması halinde yapılacak işlemler 
bu maddede yer almaktadır. 

Madde 6, — Kooperatifler ve birliklerin ancak üst kuruluşların talimatlarına uymaları gerek
tiği bu maddede yer almıştır. 

Madde 7. — Sermaye miktarı anasözleşmede gösterileceği 6 ncı maddede yer aldığından ay
rıca bir limit konulmasına gerek olmadığından yürürlükten kaldırılmaktadır. 3947 sayılı Kanun ile 
yapılan değişiklikler daha geniş bir tadilata tabi tutulduğu için uygulama kabiliyeti kalmadığından 
yürürlükten kaldırılması gerekmiştir. 

Geçici Madde 1. — Yapılan değişiklikler yetkinin kullanımı şekli ve temerküz ettiği görev 
yerini değiştirmiş olduğundan yönetim kuruluna bağlı olarak çajışacak olanların yeniden atan
maları zarurî hale,gelmiş ve böyle bir düzenlemenin yapılması zorunlu olmuştur. 

Madde 8. — Yürürlük ile ilgilidir. 
Madde 9. — Yürütme ile ilgilidir. 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 
30.4.1985 Tarihli 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 
26.12.1993 Tarihli 3947 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

a) Kooperatiflerde, -
Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına haiz ortaklar arasından genel kurulca üç sene 

için seçilecek beş üyeden teşekkül eder. 
b) Birliklerde, 
Yönetim Kurulu, genel kurulca temsilciler arasından üç sene için seçilecek yedi üyeden teşek

kül eder, 
Kooperatiflerde yönetim kurulları bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Birliklerde, yönetim 

kurulları bir.başkan iki başkanvekili seçerler. 
Kooperatif müdürleri ve birlik genel müdürleri yönetim kurulu toplantılarına sekretarya hiz

metlerini yürütmek üzere iştirak ederler ve oy kullanma hakları yoktur. 
Yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin kooperatiflerde ve birliklerde en az ilkokul mezunu 

olmaları şarttır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 876) 
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Kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere verilecek ücret ve huzur hakkı Birlik 
yönetim kurulları tarafından, Birlik yönetim kurulu ve denetçilere verilecek ücret ve huzur hakkı 
ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. 

Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyeleri ücret ve hakkı huzurdan başka bir ücretten yarar
lanamaz ve bu kuruluşları temsilen iştiraklerde görev alamazlar. Ayrıca kooperatif çalışanları ko
operatife ortak olamazlar. 

Kooperatif ve Birlikler tarafından yapılacak seçimlerin esasları, temsilcilerin adedi, yönetim 
kurulu üyeleri ile kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ve yöne
tim kurulu üyelerinin çeşitli il, ilçe ve bölgeleri temsil esasları anasözleşmelerde tayin ve tespit edi
lir. 

Kooperatif genel kurullarında her ortak, Birlik genel kurullarında her temsilci yalnız bir oy 
kullanma hakkına sahiptir. Ancak, her ortak veya temsilci, sadece bir ortak veya temsilci için ve
kâleten oy kullanabilirler. 

MADDE 2. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

b) Birliklerde genel kurulca temsilciler arasından veya dışarıdan seçilecek iki üye ile, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının mensupları arasından görevlendireceği bir temsilciden teşekkül eder. 

MADDE 3. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Yönetim 
Madde 11. - Kooperatiflerde ve birliklerde işler, kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat ile Sa

nayi ve Ticaret Bakanlığı ve kooperatif üst kuruluşlarının belirleyeceği esaslara, genel kurul ve yö
netim kurulu kararlarına uygun olarak müdürlük ve genel müdürlük tarafından yürütülür. 

Kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür ve yardımcıları, Birlik yönetim kurulları tara
fından atanırlar. 

Kooperatifler ve Birliklerde imzaya yetkili diğer personel Genel Müdürün teklifi ve Birlik yö
netim kurulunun onayı ile belirlenir. 

Genel Müdür ve yardımcılarının yüksek öğrenim yapmış kamu kurum ve kuruluşlarında veya 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri teşkilatı ile benzer kuruluşlarda en az sekiz yıl çalışmış ol
maları şarttır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken genel müdür ve yardımcısı olarak tayini yapılan
ların bu görevde geçecek hizmetleri emeklilik müktesebinden sayılır. İlgili mevzuaata göre T.C. 
Emekli Sandığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar kendileri ile çalıştıkları kuruluş tarafın
dan ödenir. 

Kooperatif ve Birlikleri personelinin tayin, nakil ve görevden çıkarılması gibi esaslar Birlik 
yönetim kurulunca kabul edilip Sanayi ve Ticaret Bakanının tasdiki ile yürürlüğe giren bir yönet
melikle belirlenir. 

MADDE4. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Temsil 
Madde 13. - Resmî daireler ile mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı kooperatifleri ve bir

likleri yönetim kurulu temsil eder. Bu yetkisini kooperatif yönetim kurulu, müdüre, birlik yönetim 
kurulu genel müdüre verebilir. 

Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için; kooperatiflerde yönetim kurulu başkanı veya 
imzaya yetkili bir üye ile müdür veya vekilinin, Birliklerde yönetim kurulu başkanı veya imzaya 
yetkili bir üye ile Genel Müdür veya vekilinin müşterek imzaları şarttır. 
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MADDE 5. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Yönetim Kurulu ve Denetçiler ile Personelin Görevlerine Son Verilmesi 
Madde 14. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yaptırılacak denetim sonuçlarına göre, gö

revleri ile ilgili olarak suç işledikleri anlaşılan ve bu Bakanlıkça görevden alınmaları uygun görü
len kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ile personelinin görevlerine Birlik yö
netim kurulunca usul ve esaslar 11 inci maddede yer alan yönetmelikle belirlenir, 

Kooperatif ve Birlikler personelinin iş Kanunu ile Borçlar Kanununa göre görevlerine son ve
rilmesi halleri saklıdır. 

Seçimle işbaşına gelen ve göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi bir sebeple yöne
tim kurulu üyelikleri veya denetçilikleri sona erenlerin yerlerine yönetim kurullarınca yedekleri ça
ğırılır. Yedeklerin katılımı ile de yönetim kurulları üyelikleri tamamlanamaz ise, Kooperatifler Bir
likler, Birlikler de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından genel kurula çağrılır. 

MADDE 6. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Talimatlara Uyma 
Madde 15. - Kooperatifler ve Birlikler bağlı bulundukları üst kuruluşların vereceği talimatla

ra uygun hareket ederler. Aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasöz-
leşmelerde belli edilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 7. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 

26.12.1993 tarihli ve 3947 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Birlik Genel 

Müdürleri ve Yardımcıları ve Kooperatif Müdürlerinin görevleri sona erer ve bir ay içerisinde bu 
kanun hükümlerine göre atama yapılır. 

Yürürlük 
MADDE.8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme , 
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. • 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 3947 Sayılı aynı Kanunda değişiklik yapan Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun 
teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim. . 12.5.1994 
Evren Bulut İhsan Saraçlar 

Edirne Samsun 
30.4.1985 Tarihli 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tekli

finin Genel Gerekçesi 

Anayasamızın 171 inci maddesi, millî ekonominin yararları gözönüne alınarak öncelikle üre
timin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin geliştirilmesini öngör
mektedir. Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, mevcut kooperatiflerimizin de bugün dünya
nın diğer ülkeleri ile beraber kabul ettiğimiz uluslararası kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak yö-
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nedimesini sağlamak, onları demokratik bir yapıya kavuşturmakla mümkün olacaktır. Kooperatif
ler genel tanımı ile, ortaklarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve meslekleri ile ilgili girdileri
ni temin etmeye yönelik olarak ortaklarının katılımları ile kurulduğuna göre, yine herhangi bir ko
operatif dışı müdahale olmaksızın yönetilmelidir. Ancak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsa
mı dışında kalan kooperatifler, yönetimlerinde, atama yoluyla yönetim kurulu üyelerinin ve denet
çilerin görev yaptığı, bir başka deyişle, ortak olmayan kişilerce yönetilen kuruluşlar haline gelmiş
lerdir. Bu mahzurları ortadan kaldırmak dahi kamunun denetiminde kendi kurdukları kooperatifle
rinin yine ortaklar eliyle yönetilir hale getirilmesi, bir başka deyişle, kooperatiflerin demokratik iş
leyişe kavuşturulmaları gerekli olmaktadır. 

Seçimle göreve gelen yöneticilerin idarî tasarrufla, görevlerinden uzaklaştırma yolunda kapa
tılarak, dış etkiler ile kooperatiflerin yönetim zaafiyetine uğraması engellenmiş olacaktır. Yapılan 
bu değişiklikler ile uygulama kabiliyeti kalmayan 26.12.1993 tarihli 3947 sayılı Kanun da yürür
lükten kaldırılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Kooperatif ve Birliklerde görev süresi üç seneye çıkarılmakta ve birlik yönetim 

kurullarına seçilmeden atama yoluyla üye girmesi önlenmektedir. Ayrıca kooperatiflerde ortağa, 
Birliklerde temsilciye, vekaleten bir oy kullanma imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 2. - Kamu kurumlarının temsilcileri yönetimden ayrılmakta, ancak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın bir denetçisi denetleme kurulunda bulunmaktadır. Bu madde ile bu husus düzenlen
miştir. 

Madde 3. - Kooperatiflerde ve Birliklerde yönetim kurulu işlerin sahibi olduğu gibi temsil ka
biliyetine sahip organdır. Bu sebeple kooperatifin idarî ve malî işlerde hizmet etmek üzere tayin 
edilerek kooperatif müdürünü tayin etme yetkisi kooperatifin olmaktadır. Aynı şekilde birliklerde 
de temsil yönetim kuruluna ait bir keyfiyettir. Genel Müdür ve Yardımcılarını atama hakkı da Bir
lik yönetim kuruluna ait olmalıdır. Personelin ataması ve görevden çıkarılması ile ilgili hususların 
yönetmelikle belirlenmesi bu madde ile sağlanmış olacaktır. 

Madde 4. -Temsil görevi yönetim kuruluna ait olduğu için bu yetkiyi kooperatif müdürüne ve 
birlik genel müdürüne devredilmesi bu madde ile belirlenmiştir. 

Ayrıca Kooperatif ve Birliğin taahhüt altına alınabilmesi için gerekli şartlar düzenlenmiştir. 
Madde 5. - Seçimle göreve gelen yönetim.kurulu ve denetçiler ile atama ile görev verilen de

netçinin ancak görevi ile ilgili bir suç işlediği zaman ve denetim sonucuna bağlı olarak yine seçim
le gelen birlik yönetim kurulu tarafından görevine son verilebilmesi hususları belirlenmiştir. Yöne
tim kurullarında meydana gelen eksilmelerin tamamlanamaması halinde yapılacak işlemler bu 
maddede yer almaktadır. 

Madde 6. - Kooperatifler ve Birliklerin ancak üst kuruluşların talimatlarına uymaları gerekti
ği bu maddede yer almıştır. 

Madde 7. - Sermaye miktarı anasözleşmede gösterileceği ö.ncı maddede yer aldığından, ayrı
ca bir limit konulmasına gerek olmadığından yürürlükten kaldırılmaktadır. 3947 sayılı Kanun ile 
yapılan değişiklikler daha geniş bir tadilata tabi tutulduğu için uygulama kabiliyeti kalmadığından 
yürürlükten kaldırılması gerekmiştir. 

Geçici Madde 1. - Yapılan değişiklikler yetkinin kullanımı şekli ve temerküz ettiği görev ye
rini değiştirmiş olduğundan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak olanların yeniden atanmaları 
zaruri hale gelmiş've böyle bir düzenlemenin yapılması zorunlu olmuştur. 

Madde 8. - Yürürlük ile ilgilidir. 
Madde 9. - Yürütme ile ilgilidir. 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ EVREN BULUT VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ 
İHSAN SARAÇ'LÂRIN TEKLİFİ 

30.4.1985 Tarihli 3186 Sayılı Tarım Satış Koopcratililcri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 

Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli 3947 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1.-30.4.1985 tarihli 3186 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

a) Kooperatiflerde, 
Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına haiz ortaklar arasından genel kurulca üç sene 

için seçilecek beş üyeden teşekkül eder. 

b) Birliklerde, 

Yönetim Kurulu, genel kurulca temsilciler arasından Uç sene için seçilecek yedi üyeden teşek
kül eder, 

Kooperatiflerde yönetim kurulları bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Birliklerde, yönetim 
kurulları bir başkan iki başkanvekili seçerler. 

Kooperatif Müdürleri ve birlik genel müdürleri yönetim kurulu toplantılarına sekretafya hiz
metlerini yürütmek üzere iştirak ederler ve oy kullanma hakları yoktur. 

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerin kooperatiflerde ve birliklerde en az ilkokul mezunu 
almaları şarttır. 

Kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere verilecek ücret ve huzur hakkı Birlik 
Yönetim Kurulları tarafından, Birlik Yönetim Kurulu ve denetçilere verilecek ücret ve huzur hak-
krise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. 

Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyeleri ücret ve hakkı huzurdan başka bir ücretten yarar
lanamaz ve bu kuruluşları temsilen iştiraklerde görev alamazlar. Ayrıca kooperatif çalışanları ko
operatife ortak olamazlar, 

Kooperatif ve Birlikler tarafından yapılacak seçimlerin esasları, temsilcilerin adedi, yönetim 
kurulu üyeleri ile kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ve yöne
tim kurulu üyelerinin çeşitli il, ilçe ve bölgeleri temsil esasları anasözleşmelerde tayin ve tespit edi
lir. -. . > '.' . . • • . . . . ' •• '" 

Kooperatif genel kurullarında her ortak, Birlik genel kurullarında her temsilci yalnız bir oy 
kullanma hakkına sahiptir. Ancak, her ortak veya temsilci, sadece bir ortak'veya temsilci için ve
kâleten oy kullanabilirler. 

MADDE 2. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 10 uncu madde (b) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. •"' ' .•: ' 

b) Birliklerde genel kurulca temsilciler arasından veya dışarıdan seçilecek iki üye ile, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının mensupları arasından görevlendireceği bir temsilciden teşekkül eder. 

MADDE 3. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 876) 
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Yönetim 
Madde 11. - Kooperatiflerde ve birliklerde işler, kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat ile Sa

nayi ve Ticaret Bakanlığı ve kooperatif üst kuruluşlarının belirleyeceği esaslara, genel kurul ve yö
netim kurulu kararlarına uygun olarak müdürlük ve genel müdürlük tarafından yürütülür. 

Kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür ve yardımcıları, Birlik yönetim kurulları tara
fından atanırlar. 

Kooperatifler ve Birliklerde imzaya yetkili diğer personel Genel Müdürün teklifi ve Birlik yö
netim kurulunun onayı ile belirlenir.. 

Genel Müdür ve yardımcılarının yüksek öğrenim yapmış kamu kurum ve kuruluşlarında veya 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri teşkilatı ile benzer kuruluşlarda en az sekiz yıl çalışmış ol
maları şarttır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken genel müdür ve yardımcısı olarak tayini yapılan
ların bu görevde geçecek hizmetleri emeklilik müktesebinden sayılır. İlgili mevzuata göre T.C. 
Emekli Sandığı'na verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar kendileri ile çalıştıkları kuruluş tara
fından ödenir. 

Kooperatif ve Birlikleri personelinin tayin, nakil ve görevden çıkarılması gibi, esaslar Birlik 
yönetim kurulunca kabul edilip Sanayi ve Ticaret Bakanının tasdiki ile yürürlüğe giren bir yönet
melikle belirlenir. 

MADDE 4. -30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Temsil 
Madde 13. - Resmî daireler ile mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı kooperatifleri ve bir

likleri yönetim kurulu temsil eder. Bu yetkisini kooperatif yönetim kurulu, müdüre, birlik yönetim 
kurulu genel müdüre verebilir. 

Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için; kooperatiflerde yönetim kurulu başkanı veya 
imzaya yetkili bir üye ile müdür veya vekilinin, Birliklerde yönetim kurulu başkanı veya imzaya 
yetkili bir üye ile Genel Müdür veya vekilinin müşterek imzalan şarttır. 

MADDE 5. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Yönetim Kurulu ve Denetçiler ile Personelin Görevlerine Son Verilmesi 
Madde 14. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yaptırılacak denetim sonuçlarına göre, gö

revleri ile ilgili olarak suç işledikleri anlaşılan ve bu Bakanlıkça görevden alınmaları uygun görü
len kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ile personelinin görevlerine Birlik yö
netim kurulunca usul ve esaslar 11 inci maddede yer alan yönetmelikle belirlenir. 

Kooperatif ve Birlikler personelinin İş Kanunu ile Borçlar Kanununa göre görevlerine son ve
rilmesi halleri saklıdır. 

Seçimle işbaşına gelen ve göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi bir sebeple yöne
tim kurulu üyelikleri veya denetçilikleri sona erenlerin yerlerine yönetim kurullarınca yedekleri ça
ğırılır. Yedeklerin katılımı ile de yönetim kurulları üyelikleri tamamlanamaz ise, kooperatifler bir
likler, birliklerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından genel kurula çağrılır. 

MADDE 6. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 



Talimatlara Uyma 
Madde 15. - Kooperatifler ve Birlikler bağlı bulundukları üst kuruluşların vereceği talimatla

ra uygun hareket ederleri Aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasöz-
leşmelerde belli edilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 7. - 30.4.1985 tarihli 3186 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 

26.12.1993 tarihli ve 3947 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Birlik genel müdür

leri ve yardımcıları ve Kooperatif müdürlerinin görevleri sona erer ve bir ay içerisinde bu kanun 
hükümlerine göre atama yapılır. 

Yürürlük 
MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9 . -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

30.4.1985 tarihli ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda değişiklik yapan ve 
26.12.1993 tarihli ve 3947 sayılı Kanun ile 25.12.1969 tarihli ve 1196 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifimiz, genel ve madde gerekçeleri ile beraber ilişikte sunulmuş
tur. • ' • • ' • • ' " . ' • 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Cebi Evren Bulut 

Samsun Edirne 

Muhtar Mahramlı Halil Başol 

Tekirdağ Tekirdağ 

Cemal Tercan 
İzmir 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ MEHMET CEBİ VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı 

Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 30.4.1985 tarihli ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku
ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 4. - Kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmeleri, birliklerin görüşü alınarak Sana
yi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca kabul edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir." 
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MADDE 2. - 3186 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5. - Kooperatif ve birlikler esas itibariyle; ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla de
ğerlendirilmesi, ortakların ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim işleri ile ilgili ihtiyaçları
nın karşılanması konularında çalışırlar ve bu amaçla her türlü ticarî faaliyette bulunabilirler. 

Kooperatif ve birliklere devlet adına destekleme alım görevi verilebilir. 
Diğer çalışma konuları anasözleşmelerde gösterilir." 

MADDE 3.— 3186 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ortak üreticilerin kooperatiflerine taahhüt ederek ödeyecekleri sermaye tutarı en az onmilyon 
liradır. Bir ortağın sermaye taahhüdü, teslimini taahhüt edeceği ürünün o tarihteki toplam değeri 
kadardır." 

MADDE 4.-3186 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 8. - Kooperatif ve birliklerin en yetkili organları genel kurullarıdır. 

Genel kurullar, anasözleşmelerde gösterilen sürelerde yönetim kurulları tarafından toplantıya 
çağırılır. Yönetim Kurulunun süresi içerisinde genel kurula çağrı yapmaması halinde, toplantı çağ
rısı denetim kurulu üyeleri tarafından sağlanır. Bu da olmazsa, ortaklardan her biri mahkemeye mü
racaatla genel kurulun toplanmasını isteyebilir. 

Çağrıyı yapmayan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumlulukları saklıdır." 

MADDE 5.-3186 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9. - Yönetim Kurulları, 

a) Kooperatiflerde genel kurula katılma hakkına haiz ortaklar arasından seçilecek en çok beş 
üyeden, 

b) Birliklerde genel kurulca temsilciler arasından seçilecek en çok yedi üye ile genel müdür 
veya vekilinden, 

teşekkül eder. Üye sayısı genel kurulca belirlenir. 

Genel kurullarda ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 

Kooperatif ve birlik yönetim kurullarına seçimle gelenler arasından bir yönetim kurulu başka
nı, ayrıca kooperatiflerde bir, birliklerde iki başkan vekili seçilir. Genel müdür ve vekilinin yöne
tim kurulu başkan ve vekili seçiminde oy hakları yoktur. 

Müşterek çalışan birliklerde müşterek toplantılara, ortak kooperatif sayısı fazla olan, bu husus
ta denklik varsa bağlı kooperatiflerin kayıtlı ortak sayısı fazla olan birliğin yönetim kurulu başka
nı başkanlık eder. 

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin okur yazar, birliklerin yönetim kuruluna seçimle gele
ceklerin en az ilkokul mezunu olmaları şarttır. 

Kooperatif yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur ile yolluk ve harcırah
lar birlik yönetim kurulunca, birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur ile 
yolluk ve harcırahlar birlik genel kurulunca tespit olunur. Yönetim kurulu üyelerine başkaca bir 
ödeme yapılamaz. 
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Yönetim.kurulu üyeleri ile kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerin seçim esasları, tem
silcilerin adedi, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak 
diğer nitelikler ile yönetim kurulunun görev ve çalışma esasları anasözleşmelerde gösterilir." 

MADDE 6. - 3186 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 10.-Denetim Kurulları, 

a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışarıdan seçile
cek iki üyeden, 

b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışarıdan seçilecek iki üyeden, 
teşekkül eder. 

Genel kurullarda ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 
Denetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. ' 

Devlet adına destekleme alım görevi verilen birliklerde, alım görevinin verildiği tarihten des
teklenen ürünün satışının tamamen yapıldığı tarihe kadar görev yapmak üzere,.yüksek öğrenim 
görmüş en çok iki kamu görevlisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetçi olarak atanır. De
netçilerin atama, çalışma ve görevden alınma esasları bu Bakanlık tarafından tespit olunur. Denet
çilere destekleme giderlerinden birlikçe ödenecek ücret, yolluk ve harcırah ile ilgili miktar ve esas
lar da aynı Bakanlıkça kararlaştırılır. 

Kooperatiflerde ortaklar arasından seçilecek denetim kurulu üyelerinin en az ilkokul, birlikler
de temsilciler arasından seçilecek denetim kurulu üyelerinin en az ortaokul veya muadili okul, ko
operatif ve birlik denetim kurullarına dışarıdan seçileceklerin yüksek okul mezunu olmaları gere
kir. 

Kooperatif denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur ile yolluk ve harcırah
lar birlik yönetim kurulunca, birlik denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur ile 
yolluk ve harcırahlar birlik genel kurulunca tespit olunur. Denetim kurulu üyelerine başkaca bir 
ödeme yapılamaz. 

Kooperatif ve birliklerin denetim kurullarına seçimle gelecek olanların seçilme esasları ile gö
revleri anasözleşmelerde gösterilir." 

MADDE 7. - 3186 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 11. -Kooperatif ve birliklerde işler. Kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümle

ri ile üst kuruluşun talimatları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak,kooperatif-. 
lerde müdürlük, birliklerde genel müdürlük tarafından yürütülür. 

Kooperatif müdürleri, birlik genel müdür yardımcıları ve birlik genel müdürleri birlik yönetim 
kurulunca, diğer imzaya yetkili personel birlik genel müdürünün teklifi ve birlik yönetim kurulu
nun onayı ile, yetkisiz personel birlik yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayi ile belirle
necek genclkadro ilke ve imkânları dahilinde birlik genel müdürünce atanır. 

Görevden almalarda, atamalardaki usule uyulur. 
Birliğe bağlı olmayan kooperatiflerde personelin atama ve diğer özlük işleri genel kurulca be

lirlenen kadro ilke ve imkânları dahilinde kooperatif yönetim kurulunca yürütülür. 
Genel müdür vç yardımcılarının iktisat, ticaret, maliye, kooperatifçilik, hukuk veya ziraat mü

hendisliği konularında yüksek öğrenim görmüş, kamu kurum ve kuruluşlarına veya tarım satış ko
operatifleri veya birliklerinde ya da benzer kuruluşlarda en az on yıl çalışmış olmaları şarttır. Ka
mu kurum ve kuruluşlarında çalışırken genel müdür olarak atanacaklar ile yapılacak iş sözleşme
lerinin süresi her defasında beş yıla kadar artırılabilir. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken, genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak 
atananların bu görevlerde geçecek hizmetleri emeklilik müktesebinden sayılır. İlgili mevzuata gö
re T.C. Emekli Sandığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar, kendileri ile birlik tarafından 
ödenir. 

Diğer personelde aranacak şartlar ile atama, nakil, terfi, görevden alma ve sair esaslar, birlik 
yönetim kurulunca kabul edilip genel kurulca onaylanacak yönetmelikte gösterilir." 

MADDE 8.-3186 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 13. - Resmî dairelerle mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı kooperatifleri ve bir
likleri yönetim kurulları temsil eder. 

Yönetim kurulları bu yetkisini kooperatiflerde müdüre, birliklerde genel müdüre devredebilir. 

Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için, kooperatiflerde müdür veya vekili, birliklerde 
genel müdür veya vekili ile yönetim kurulu başkanı ya da üyelerden birinin veya yönetim kurulu 
başkanı ile bir üyenin ya da kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür ya da vekilleri ile yö
netim kurulunca kuruluş adına imzaya yetkili kılınan ikinci bir personelin müştereken imzaları şart
tır." 

MADDE 9. - 3186 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 14. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yapacağı veya yaptıracağı teftiş ve denetim so
nucunda, kooperatif ve birliklerin ilgili personelinin görevlerine son verilebilmesi için, görevleriy
le ilgili suç işlediklerinin tespiti gereklidir. 

Bu gibi hallerde, personeli için bağımsız kooperatiflerin yönetim kurulu, bağlı kooperatif ve 
birliğin ilgili personeli için de birlik yönetim kurulu gerekçe göstererek mahkeme kararının beklen
mesine karar verebilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yapacağı veya yaptıracağı teftiş ve denetimler sonucunda, gö
revleri ilgili suç işledikleri sonucuna varılan kooperatif ve birlik yönetim ve denetim kurulu üyele
ri ile birlik genel müdürü ve suç yönetim kurulu kararı ile ilgili ve karara genel müdür vekili işti
rak etmişse bu genel müdür vekilinin görevlerine son verilebilmesi için, bu husustaki mahkeme ka
rarı beklenir. Bu gibilerin görevleri mahkeme kararı tarihi itibariyle sona erer ve durum kendileri
ne yazılı olarak tebliğ edilir. 

Kooperatif ve birliklerin her kademedeki personelinin görevlerine İş Kanunu* Borçlar Kanu
nu, iş akdi ve toplu sözleşme hükümlerine göre atamaya yetkili organca son verilmesi halleri sak
lıdır." 

- MADDE 10. - 3186 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - Kooperatifler, bağlı bulundukları birliğin talimatlarına uygun hareket etmeye 
mecbur olup, aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözl eşmelerde 
belli edilir." 

MADDE 11. - 3186 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 17. - Kooperatif ve birliklerin kredi ihtiyacı esas itibariyle T.C. Ziraat Bankası tara
fından karşılanır. 

Kooperatif ve birlikler, gerek duyduklarında diğer banka ve finans kuruluşlarından da kredi 
kullanabilirler." 

MADDE 12. - 3186 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı: 876) 



. . . - 1 2 . - ' 

"Madde 24. - Ortaklar ve üçüncü şahıslarla kooperatifler arasında ortaya çıkacak ihtilaflar, 
birliğin hakemliği ve talimatına göre çözülür. 

Bü durum ortağın, üçüncü şahısların ve kooperatiflerin karşı taraf için dava yoluna başvurma
sını engellemez." 

MADDE 13. - 3186 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

"Madde 25. - Kooperatiflerden zarar edenlerinden uygun görülenlerin, idarî zaruretler ile hiz
metin gerekliliği esas alınarak birleştirilmeleri, ayrılmaları, çalışma alanlarının genişletilmesi ve 
merkezlerinin başka yere nakli hususlarında birlik yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. 

Birliklerin birleşmeleri, genel kurullarından bu konuda karar almalarına bağlıdır.", 

MADDE 14. -3186 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 27. - Kooperatif ve birliklere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirleyip teklif edece

ği ve Bakanlar Kurulu veya yetkili kurul tarafından karara bağlanacak esaslara göre devlet adına 
destekleme alım görevi verilebilir. 

Devlet adına destekleme alımı yapan kooperatif ve birliklerin konuyla ilgili işlemleri de Sana
yi ve Ticaret Bakanlığının teftiş Ve denetimine tabidir." 

MADDE 15. - 3186 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 28. - Bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda sırasıyla 1163 sayılı Kooperatifler Ka

nunu, anasözleşmeler ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır." 
MADDE 16. - 3186 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 30. - 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunun 8 inci maddesi, 11 

inci maddesi birinci fıkrası ve 21 inci maddesi hariç diğer hükümleri,' 25.12.1969 tarihli ve 1196 
sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri Genel Birliği Kanunu ve 26.12.1993 tarihli ve 3947 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır." 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan birlik genel mü
dürleri, genel müdür yardımcıları ile yönetim ve denetim kurullarındaki kamu temsilcilerinin gö
revleri aynı tarih itibariyle sona erer ve Geçici Madde 2'de sözü edilen genel kurul toplantılarını ta
kiben birlik genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması sağlanır. Bu süre içerisinde bir
lik yönetim kurulu bu görevlere, görevden alınmış olanların dışında vekâleten atama yapabilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden iki ay içerisinde bağlı ko
operatifler bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı ortakların iştiraki ile toplanarak yönetim ve de
netim kurulu üyeleri ile birlik temsilcilerini, birlikler de bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip 
eden üç ay içerisinde kooperatiflerin bu madde hükmüne göre seçecekleri temsilcilerle toplanarak 
yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçerler. 

Kooperatif genel kurulları birlik yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde toplanmak üzere 
yönetim kurullarınca, birlik genel kurulları da birlik yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Çağrı 
yönetim kurullarınca yapılmadığı takdirde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mevcut anasözleşme hü
kümlerine göre aynı genel kurulların toplanması amacıyla gerekli çağrıyı yapar. 

Bu gibi hallerde, çağrıyı yapmayan yönetim kurulu üyeleri hakkında yasal işlem yürütülmek
le beraber, bu gibiler yapılacak ve sonraki olağan genel kurul toplantısında kooperatif veya birlik
lerin yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilemezler. 

" GEÇİCİ MADDE 3. - Kooperatif ve birlik anasözleşmeleri, gerektiğinde birliklerin görüşü 
alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden üç ay 
içerisinde hazırlanarak Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. 
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Koopcratif ve birlik anasözleşmelerinin bu şekilde hazırlanarak yürürlüğe girmesine kadar, 
mevcut anasözleşmelerin bu Kanun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olmayan hüküm
leri geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve kurulmuş sayı
lan tütün tarım satış kooperatifleri, 3186 sayılı Kanuna göre kurulmuş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen üç yıl içerisinde, ortak üreti
cilerin kooperatif ortaklığından ayrılma talepleri halinde, kendilerine sermaye iadesi işlemi yapıl
maz. Bu hüküm ölen ortakların varislerine yapılacak sermaye iadeleri için uygulanmaz. 

Birinci fıkradaki süre ile sınırlı olarak, bir ortak ortaklık payını, kooperatife ortak olmak iste
yen ve gerekli şartlan taşıyan diğer bir üreticiye devredebilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tarım satış kooperatifleri birlik
lerinin özel bünye faaliyetleri ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası ve diğer bankalardan aldıkları 
krediler dolayısıyla doğan borçlar, Hazinece devralınarak tasfiye olunur. 

Bu bankalara olan borç tutarları ile devir ve tasfiyeye ilişkin usul ve esasları tespite, Hazine 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı müştereken yetkilidir. 

Yürürlük 
MADDE 17. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 18. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

G E R E K Ç E 

Anayasamızın 171 inci maddesi, millî ekonominin yararları göz önüne alınarak öncelikle üre
timin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin geliştirilmesini öngör
mektedir. Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, mevcut kooperatiflerimizin de bu gün dünya
nın diğer ülkeleri ile beraber kabul ettiğimiz uluslararası kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak yö
netilmesini sağlamak, onları demokratik bir yapıya kavuşturmakla mümkün olacaktır. 

Kooperatifler genel tanımı ile, ortaklarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve meslekleri ile 
ilgili girdilerini temin etmeye yönelik olarak ortaklarının katılımları ile kurulduğuna göre, yine her
hangi bir kooperatif dışı müdahale olmaksızın yönetilmelidir. 

Ancak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamı dışında kalan kooperatifler, yönetimlerin
de atama yoluyla gelen yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin görev yaptığı, bir başka deyişle 
ortak dahi olmayan kişilerce yönetilen kuruluşlar haline gelmiştir. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak, 
kamunun denetiminde kendi kurdukları kooperatiflerinin yine ortaklar eliyle yönetilir hale getiril
mesi, başka bir anlatımla kooperatiflerin demokratik işleyişe kavuşturulmaları gerekli olmaktadır. 

Seçimle göreve gelen yöneticilerin idarî tasarrufla görevlerinden uzaklaştırılma yolu da kapa
tılarak, dış etkiler ile kooperatiflerin yönetim zaafiyetine uğraması engellenmiş olacaktır. Yapılan 
değişiklikle, uygulama kabiliyeti kalmayan 26.12.1993 tarihli ve 3947 sayılı Kanunun ve tarım sa
tış kooperatifi hüviyetinde olmasına rağmen ayrı bir Kanuna göre kurulup faaliyet gösteren tütün 
tarım satış kooperatifleri ile ilgili 1196 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Üreticimizin bu gün eriştiği tahsil ve kültür seviyesinin, ekonomik yönden büyük ağırlığı bili
nen tarım satış kooperatifleri birliklerini yönetmek için yeterli olduğuna kuşkumuz yoktur. 

Kanun, kendi kendini yönetecek birliklerin, kamu müdahalesi sebebiyle Hazineye yük ol
malarını da önleyecektir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Kooperatif ve birliklerde demokratikleşmenin gereği olarak, anasözleşmelerin ha

zırlanmasında Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ve T.C. Ziraat Bankasının görüşlerinin alınması 
şartı kaldırılarak, anasözleşmelerin birliklerin görüşmeleri alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanması ve Bakanlar Kurulunca kabulü şartı getirilmiştir. 

. Madde 2. - Kooperatif ve birlikler bundan sonra ticarî birer kuruluş hüviyetinde çalışacakla
rından, yapacakları işlerle ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve diğer kamu kuruluşları
nın bu konulardaki görev ve yetkileri kaldınhnıştır. 

Madde 3. - Kendi kendilerini yönetecek olan kooperatif ve birliklerin başlangıçta en önemli 
sorunu sermaye azlığı olacaktır. . 

Madde sermaye yapısının güçlenmesine imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 4. - Kooperatif ve birlik genel kurullarının toplanması ve onayı gibi hususlarda Sana

yi ve Ticaret Bakanlığının müdahalesi kaldırılmış, böylece demokratik yönetim prensiplerinin ge
reği sağlanmıştır. 

Madde 5. - Yapılan değişiklikle kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu üye sayılan artırıl
mış, ancak kooperatif ve birliklerin iş yoğunluğu ve malî imkânlar açısından birbirlerinden farklı
lık gösterdiği dikkate alınarak, üye sayılarının en çok haddi belirlenmiştir. 

Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri Uç yıla çıkarılarak, yönetimde istikrar amaç
lanmıştır. 

Bu maddede, birlik genel müdürlerinin yönetimde bulunmalarının ticarî ve malî konularda so
rumluluğu paylaşmaları yönünden yönetime yarar sağlayacağı düşünülmüş, ancak yönetim kurulu 
başkanı ve başkan vekillerinin seçiminde oy kullanmaları önlenerek, bu görevlilerin hizipleşmeler
den uzak kalmalarının memuriyet sıfatlarına daha uygun düşeceği düşünülmüştür. 

Yeni düzenleme ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yönetim kurulu üyelerinin parasal hakla
rının tespiti yetkisi kaldırılarak bu yetki birlik genci kuruluna bırakılmıştır. 

Birlikler devlet adına destekleme alımları ile görevlcndirilseler dahi, yönetim kurulunda kamu 
temsilcileri bulunamayacaktır. 

Madde 6. - Denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin de üç yıl olması sağlanmış, koopera
tif ve birlik denetim kurullarına dışarıdan atanacakların yüksek öğrenim görmüş olma şartı getiril
miştir. 

Devlet adına destekleme alım görevi verilen birliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kendi 
mensupları arasından veya diğer kamu kuruluşlarından en çok iki denetçi atama imkânı getirilerek, 
alım işlerinin belirli zamanlarda devlet adına denetlenmesi temin edilmiştir. 

Birliklerin seçimle göreve gelen denetim kurulu üyelerinin parasal haklarının tespitinde Sana
yi ve Ticaret Bakanlığının yetkisi kaldırılmış, bu yetki genel kurula verilmiştir. 

., Madde 7. - Kooperatif ve birlik işlerinin görülmesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimat
larına uyulması hükmü kaldırılmış, bu suretle kendi kendini idare prensibinin gereği yerine getiril
miştir. 

Kooperatif müdürleri ile birlik genel müdürü ve yardımcıları birlik yönetim kurulunca atana
cak, imzaya yetkili diğer personel ise genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun onayı ile tayin edi
lebileceklerdir. 
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Genel Müdürün özlük hakları, parasal hakları dahil, birlik yönetim kurulunca kararlaştırılacak
tır.' " . • . • ' ' \ 

, Bu madde ile, birlik ve bağlı kooperatiflerin personel kadrolarının birlik yönetim kurulunca 
tespit olunarak genel kurulun onayı suretiyle belirlenmesi benimsenmiştir. 

Genel müdür ve yardımcıları için, görülecek işin özellikleri gözönünde tutularak belli konu
larda yüksek öğrenim görmüş olma şartı getirilmiştir. Kamu kuruluşlarında çalışırlarken birlik ge
nel müdürlüğüne atananlar için Türk Ticaret Kanununun 344 üncü maddesi dışlanarak, başlangıç
ta tecrübeli kamu görevlilerinin birlik genel müdürlüğüne atanmaları özendirilmiştir. Bu husus, bu 
Kanun ile bir geçiş dönemine girecek olan Birlikler için gerekli görülmüştür. Ayrıca, kamu kurum 
ve kuruluşlarında görevli iken birlik genel müdür, ve yardımcılıklarına atanacakların birliklerde ge
çecek hizmet süreleri emeklilik müktesebinden sayılarak aynı amaç düşünülmüştür. 

Madde 8. - Kooperatif ve birlikleri temsil yetkisi, Kanunun temel amacına uygun olarak yö
netim kurullarına bırakılmıştır. Yönetim kurulları bu yetkilerini kooperatiflerde müdüre, birlikler
de de genel müdüre bırakabileceklerdir. 

Madde 9. - Kooperatif ve birlik personelinin görevlerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafın
dan yapılacak teftiş ve denetimler sonucunda son verilebilmesi için "kusur" halinin tespiti yeterli 
görülmemiş ve mutlaka görevleriyle ilgili suç işlemiş olma şartı getirilmiştir. Bu şekilde, persone
lin sübjektif değerlendirmelerle görevlerine son verilmesi uygulaması ve ihtimali ortadan kaldırıl
mıştır. 

Buna rağmen, Bakanlık denetim elemanlarının tespitleri de çoğu zaman doğruyu aksettirme
diği ve neticede bir kanaat hükmünde olduğundan, çalışanların haklarının korunabilmesi için mad
dede bu sakıncayı kısmen telafi edecek hükümlere yer verilmiş ve bağımsız kooperatiflerde yöne
tim kuruluna, bağlı kooperatif ve birliklerde de birlik yönetim kuruluna gerekçe göstererek mahke
me kararının beklenmesine karar alabilme yetkisi tanınmıştır. 

Diğer taraftan, yaptıkları görevin önemi ve yönetimde haksız yere istikrarın kaybolmasının 
önüne geçilebilmesi için, kooperatif yönetim ve denetim kuruju üyeleri ile birlik genel müdürünün 
ve suç teşkil eden fiil yönetim kurulu kararı ile ilgili olup da bu karara genel müdür vekili iştirak 
etmişse bu genel müdür vekilinin görevlerine son verilebilmesi için mahkeme kararı şartı getiril
miştir. - ' . ' ' . 

Madde ile, her kademedeki personelin görevlerine ilgili yasa, mevzuat ve bu hükümdeki dü
zenlemeler uyarınca atamaya yetkili organ tarafından son verilebilme imkânı korunmuştur. 

Madde 10. - Özerk yönetimin gereği olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kooperatif ve bir
liklere talimat verme yetkisi kaldırılmıştır. Bunun yerine, idarî bağlılığın gereği olarak, birliklerin 
bağlı kooperatiflere talimat verme yetkileri korunmuş ve bu talimatlara uyma mecburiyeti vurgu
lanmıştır. 

Madde 1 1 . - Kooperatif ve birliklerin özel hukuk hükümlerine tabi olarak ticarî faaliyetlerini 
serbestçe sürdürebilmeleri için, her türlü banka ve finans kuruluşundan Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının iznine gerek olmadan kredi kullanabilmeleri imkânı getirilmiştir. -

Kooperatif ve birliklerin kredi ihtiyaçları esas olarak T.C. Ziraat Bankasınca karşılanacaktır. 

Madde 12. - Ortaklar ve üçüncü şahıslarla kooperatifler arasında çıkacak ihtilafların birliğin 
hakemliğinde ve talimatına göre çözümü öngörülerek, ihtilafların kısa sürede çözümü ve koopera
tif yönetimi tarafından sorumluluk düşüncesiyle sürüncemede bırakılabilecek konuların sür'atle çö
zümü imkânı getirilmiştir. 
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Madde 13. - Kanunun temel amacı dikkate alınarak, kooperatiflerin birleşmeleri, ayrılmala
rı, çalışma alanlarının genişletilmesi ve daraltılması, merkezlerinin başka yere nakli hususlarında, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yetkisi kaldırılmış, bu yetki birlik yönetim kuruluna devredilmiştir. 

Birliklerin birleşmeleri konusunda genel kurul kararı aranarak ve yeterli sayılarak, bu konuda 
kuruluşların kendi kararlarına göre işlem yapılması sağlanmıştır. 

Madde 14. - Kooperatif ve birliklere devlet adına destekleme alım görevi verilebilecektir. Bu 
hüküm yeni düzenlemede de korunmuştur. Ancak bu faaliyetin esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı tarafından belirlenerek, yetkili merciin onayı ile yürürlüğe girecektir. Böylece her ürün ve birlik 
için farklı uygulamalara imkân getirilmiş, daha da önemlisi bu faaliyetin devlet ile ilgili kuruluş 
arasında varılacak uzlaşma ile yürütülmesi mümkün hale getirilmiştir. 

Birliklerin ve kooperatiflerin devlet adına destekleme alım faaliyetleri de Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının teftiş ve denetimine tabi olacaktır. 

Madde 15. - Madde ile, Kanunda düzenlenmeyen hususlarda sırasıyla 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanunu, anasözleşme 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerle ilgili hükümleri
nin uygulanacağı belirtilerek, uygulamada boşluk bırakılmamaya çalışılmış, ayrıca anasözleşmele-
rin 1163 sayılı Kanuna aykırı hüküm ihtiva etmemesi hükme bağlanarak, kendi kendine yönetim 
esasının anasözleşmelerde de korunması benimsenmiştir. 

Madde 16. - Kooperatif ve birliklerin bağımsız çalışmalarının ve bir ticarî kuruluş gibi faali
yet gösterecek olmalarının gereği yerine getirilerek, taşıtsız mal edinmelerinde Bakanlıktan İzin al
maları mecburiyeti kaldırılmış ve bunların ipotek edilebilmesine, haczolunabilmeşine imkân veri
lerek, kuruluşların kredi temin imkânları artırılmıştır. 

Ayrıca, görevlerine son verilen yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerlerine Bakanlıkça 
atama yapılması gibi müdahaleci uygulama sona erdirilmiştir. 

Maddeye konulan hüküm ile, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri için tek kanunun yürürlük
te bulunmasının yararları dikkate alınmış, bu amaçla 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde ile kaldırılan bir hüküm de, kooperatif ve birliklerin yönetimleri için bu Kanuna aykı
rı hükümler taşıyan 3947 sayılı Kanun olmuştur. 

Geçici Madde 1. - B u Kanun ile atanmalarında uygulanacak usul değişen birlik genel müdü
rü ve genel müdür yardımcılarının görevleri Kanunun yayımı tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. Bu 
görevlere, yapılacak ilk genel kurulda belirlenecek yönetim kurullarınca atama yapılacaktır. 

Madde hükmü ile, 3186 sayılı Kanun uyarınca birlik yönetim ve denetiminde bulunan kamu 
görevlerinin de ayrılmaları sağlanmıştır. 

Geçici Madde 2. - Madde ile, birlik yönetim kurullarının bu Kanunda öngörülen sayıda teşek
külü için üç ay içerisinde genel kurulların toplanması amaçlanmıştır. Genel kurulların önemi sebe
biyle mutlaka yapılmasını temin için gerekli hükümlere de maddede yer verilmiştir. Kooperatifler 
de iki ay içinde genel kurullarını yapacaktır. 

Geçici Madde 3. - Kooperatif ve birlik anasözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun ola
rak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından üç ay içerisinde hazırlanarak Bakanlar Kurulunun ona
yına sunulması hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 4. - 1196 sayılı Kanuna göre kurulu bulunan tütün tarım satış kooperatiflerinin, 
bu Kanuna göre kurulmuş sayılacakları hükme bağlanmıştır. 
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Geçici Madde 5. - Kooperatif ve birliklerin malî bakımdan bir sıkıntıya düşmemeleri amacıy
la, ortaklıktan ayrılma işlerinin üç yıl için askıya alınması benimsenmiş, ancak aynı süre için ge
çerli olmak üzere ortaklık paylarının gerekli şartları taşıyan üreticilere devredilmesi sağlanmıştır. 

Geçici Madde 6. - Bu maddeye konulan hüküm ile, tarım satış kooperatifleri birliklerinin bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce özel bünye faaliyetleri ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası ve di
ğer bankalardan aldıkları kredilere ait borçlarının, faizleri ile beraber Hazine tarafından dev
ralınarak tasfiye edilmesi amaçlanmıştır/Ayrıca buna ait işlemlerin nasıl yürütüleceği gösterilmiş
tir. 

Madde 17. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 18. - Yürütme maddesidir. 
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• - - , ' Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonu 13.7.1995 

EsasNo. : 2/1479, 2/1104, 211127 . 

Karar No.: 37 " 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
. Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının; 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım 

Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun 
ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi. 
(2/1479), Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın 30.4.1985 Ta
rihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 
Tarihli ve 3947 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/1104) ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifle
ri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/1127) Komisyonumuzun 13.7.1995 tarihinde yaptığı 
54 üncü birleşiminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda görüşülmeye 
başlanmıştır. 

Komisyonumuz Kanun Tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesini ve görüşmelerinde Samsun 
Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Koope
ratifleri ye Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 
25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifini 
esas almış, ilgili maddelere gelindiğinde tekliflerin beraberce mütalaa edilmeleri karar altına alın
mıştır. 

Görüşmelerde esas alınan Kanun Teklifinin 1 inci maddesinde "Bakanlar Kurulunca" ibaresi 
"Birlik Genel Kurulunca" olarak ana sözleşmenin kararname ile tespitine gerek olmadığı cihetle 
yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası sonuna_bu Kanunla birlikler tamamen bağımsız olarak 
çalışan bir özel teşebbüs haline geleceğinden ve bu sebeple Devlet adına verilecek görev karşılıklı 
anlaşma ile yapılacağından "O takdirde birlikle hükümet arasında ayrıntılı bir protokol yapılır" iba
resi eklenerek kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 üncü maddesi ortaklık paylarının düzenlenmesi ana sözleşmelerle tekliften çıkarıl
mış ve madde numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir. 

Teklifin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kooperatif ve birliklerde yönetim kurulunun süresi 
içerisinde genel kurula çağrı yapmamasına açıklık getirilmek amacıyla yeniden düzenlenerek 3 ün
cü madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 5 inci maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Teklifin 6 ncı maddesi birliklere destekleme görevi verilmesi ancak karşılıklı anlaşma ile 
mümkün olacaktır. O takdirde hükümetle birlik arasında bir protokol imzalanacağından 4 üncü fık
rasının Devlet adına destekleme alım görevi verilen ibaresinden sonra "ve kendileri ile protokol ya
pılan" ibaresinin eklenerek 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. * 

Teklifin 7 nci maddesi 6 ncı madde 8 inci maddesi 7 nci madde, 9 uncu maddesi 8 inci mad
de, 10 uncu maddesi 9 uncu madde, 11 inci maddesi 10 uncu madde, 12 nci maddesi 11 inci mad
de, 13 üncü maddesi 12 nci madde, 14 üncü maddesi, 13 üncü madde, 15 inci maddesi 14 üncü 
madde, 16 ncı maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin geçici 1 inci maddesinde birlik genel müdür ve yardımcılarının görev süreleri yeni
den düzenlenmiştir. 

Teklifin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin geçici 3 üncü maddesi Bakanlar Kurulu kararı ana sözleşme için gerekli olmadığın
dan ilk fıkrasının son satırındaki "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "Birlik Genel Kurulunun" olarak 
değiştirilmiştir. 

Teklifin geçici 4 üncü maddesi, geçici 5 inci maddesi, geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Teklife eklenen geçic 7 nci madde ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin aslî fonksi
yonlarını yürütebilmeleri ve ortak üretilene zorunlu hizmetleri verebilmeleri yönünden ilk işleme 
hizmetleriyle ilgili tesislerinin haciz ve ipotek edilemeyeceği hükme getirilmiş, bunun dışındaki sı
naî işletmelerinin haciz ve ipotek edilememe ayrıcalığı kaldırılmıştır. 

Teklife eklenen geçici 8 inci madde ile Birliklerin Devlet desteğinin kaldırılmasından sonra 
kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için 1 yıllık süreyle sınırlı olmak üzere T.C. Ziraat Bankası 
kaynaklarından Tarım Kredi Kooperatifleri benzeri düşük faizli kredi kullanabilmeleri imkânı 
getirilmiştir. 

Teklifin 17 nci maddesi 16 ncı madde ve 18 inci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

İşbu raporumuz gereği yapılmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü 

Mehmet Cebi Abuıer Tanrıverdi 
Samsun Adıyaman 
Kâtip Üye 

Şaban Bayrak Ali Dinçer 
Kayseri Ankara 

Üye Üye 
Rahmi Özer Evren Bulut 
Çanakkale Edirne 

Üye Üye 
Elaattin Elmas Cemal Tercan 

İstanbul İzmir. 

(İmzada bulunamadı) 
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Üye 

Zeki NaciTarhan 
Kars 

Üye 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Üye / 
Hilmi Yükselen 

Kırşehir 
Üye 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ' 

Üye 

Abdurrahrhan Ünlü 
Kırıkkale 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

, Ahmet Remzi Hatip 
Konya 
' Üye 

İrfettin Akar 
Muğla 

(Geçici 1 inci Maddeye Muhalifim) • 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hak
kında Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 
26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun 

Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. - 30.4.1985 tarihli ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku

ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair Kanunun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 4. - Kooperatif ve Birliklerin örnek anasözleşmeleri, birliklerin görüşü alınarak Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanır. Birlik Genel Kurulunca kabul edilir. 

Birlik Genel kurul kanunlara uygun olmak kaydı ile Bakanlıkça hazırlanan anasözleşmeye iba
reler ve çıkarmalar yapabilir." 

MADDE 2. - 3186 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5. - Kooperatif ve birlikler esas itibariyle; ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla de
ğerlendirilmesi, ortakların ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim işleri ile ilgili ihtiyaçları
nın karşılanması konularında çalışırlar ve bu amaçla her türlü ticarî faaliyette bulunabilirler. 

Kooperatif ve birliklere devlet ad ına destekleme alım görevi verilebilir. O takdirde birlikle, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında ayrıntılı bir protokol yapılır. 

Diğer çalışma konuları anasözleşmelerde gösterilir." 
MADDE 3. - 3186 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8. - Kooperatif ve Birliklerin en yetkili organları genel kurullarıdır. 
Genel Kurullar, anasözleşmelerde gösterilen sürelerde yönetim kurulları tarafından toplantıya 

çağırılır. Yönetim Kurulunun süresi içerisinde genel kurula çağrı yapmaması halinde, toplantı çağ
rısı denetim kurulu üyeleri tarafından sağlanır. Bu da olmazsa, kooperatiflerde en az İ0 ortak, Bir
liklerde Genel Kurul temsilci sayısının 1/10 kadarının mahkemeye müracaatı ile genel kurul top
lanması istenebilir. İlgili mahkeme bir ay içerisinde müracaatı neticelendirir. 

Çağrıyı yapmayan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumlulukları saklıdır." 
MADDE 4. - 3186 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 9. - Yönetim Kurulları, 

. a) Kooperatiflerde genel kurula katılma hakkına haiz ortaklar arasından seçilecek en çok beş 
üyeden, 

b) Birliklerde genel kurulca temsilciler arasından seçilecek en çok yedi üye il genel müdür ve
ya vekilinden, 

teşekkkül eder. 
Üye sayısı genel kurulca belirlenir. 
Genel kurullarda ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
Kooperatif ve birlik yönetim kurullarına seçimle gelenler arasından bir yönetim kurulu başka

nı, ayrıca kooperatiflerde bir, birliklerde iki başkanvekili seçilir. Genel Müdür ve vekilinin yöne
tim kurulu başkan ve vekili seçiminde oy haklan yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 876) 



• • . ' ' - ' 2 2 - • • • • 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Müşterek çalışan birliklerde müşterek toplantılara, ortak kooperatif sayısı fazla olan, bu husus

ta denklik varsa bağlı kooperatiflerin kayıtlı ortak sayısı fazla olan birliğin yönetim kurulu başka
nı başkanlık eder. 

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin okur yazar, birliklerinin yönetim kuruluna seçimle gele
ceklerin en az ilkokul mezunu olmaları şarttır. 

Kooperatif yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur ile yolluk ve harcırah
lar birlik yönetim kurulunca, birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur ile 
yolluk ve harcırahlar birlik genel kurulunca tespit olunur. Yönetim kurulu üyelerine başkaca bir 
ödeme yapılamaz. 

Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerin seçim esasları, tem
silcilerin adedi, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak 
diğer nitelikler ile yönetim kurulunun görev ve çalışma esasları ana sözleşmelerde gösterilir." 

MADDE 5. - 3186 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10. - Denetim Kurulları, 

a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışarıdan seçile
cek iki üyeden, * 

b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışarıdan seçilecek iki üyeden, 

teşekkül eder. 

Genel kurullarda ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 

Devlet adına destekleme alım görevi verilen ve kendileri ile protokol yapılan birliklerde, alım 
görevinin verildiği tarihten desteklenen ürünün satışının tamamen yapıldığı tarihe kadar görev yap
mak üzere, yüksek öğrenim görmüş en çok iki kamu görevlisi Sanayi ve Ticaret Bakalığı tarafın
dan denetçi olarak atanır. Denetçilerin atama, çalışma ve görevden alınma esasları bu Bakanlık ta
rafından tespit olunur. Denetçilere destekleme giderlerinden birlikçe ödenecek ücret, yolluk ve har
cırah ile ilgili miktar ve esaslar da aynı Bakanlıkça kararlaştırılır. 

Kooperatiflerde ortaklar arasından seçilecek denetim kurulu üyelerinin en az ilkokul, birlikler
de temsilciler arasından seçilecek denetim kurulu üyelerinin en az ortaokul veya muadili okul, ko
operatif ve birlik denetim kurullarına dışarıdan seçileceklerin yüksekokul mezunu olmaları gerekir. 

Kooperatif denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur ile yolluk ve harcırah
lar birlik yönetim kurulunca, birlik denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur ile 
yolluk ve harcırahlar birlik genel kurulunca tespit olunur. Denetim kurulu üyelerine başkaca bir 
ödeme yapılamaz. 

Kooperatif ve birliklerin denetim kurullarına seçimle gelecek olanların seçilme esasları ile gö
revleri ana sözleşmelerde gösterilir." 

MADDE 6. - 3186 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1 1 . - Kooperatif ve birliklerde işler, Kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümle
ri ile üst kuruluşun talimatları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak kooperatif
lerde müdürlük, birliklerde genel müdürlük tarafından yürütülür. 
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""> (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Kooperatif müdürleri, birlik genel müdür yardımcıları ve birlik genel müdürleri birlik yönetim 

kurulunca, diğer imzaya yetkili personel birlik genel müdürünün teklifi Ve birlik yönetim kurulu
nun onayı ile, yetkisiz personel birlik yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile belirle
necek genel kadro ilke ve imkânları dahilinde birlik genel müdürünce atanır. 

Görevden almalarda, atamalardaki usule uyulur. 
Birliğe bağlı olmayan kooperatiflerde personelin atama,ve diğer özlük işleri genel kurulca be

lirlenen kadro ilke ve imkânları dahilinde kooperatif yönetim kurulunca yürütülür. 
Genel Müdür ve yardımcılarının iktisat, ticaret, maliye, kooperatifçilik, hukuk veya ziraat mü

hendisliği konularında yüksek öğrenim görmüş, kamu kurum ve kuruluşlarında veya tarım satış ko
operatifleri veya birliklerinde ya da benzer kuruluşlarda en az on yıl çalışmış olmaları şarttır. Ka
mu kurum ve kuruluşlarında çalışırken genel müdür olarak atanacaklar ile yapılacak iş sözleşme
lerinin süresi her defasında beş yıla kadar artırılabilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken, genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak 
atananların bu görevlerde geçecek hizmetleri emeklilik müktesebinden sayılır. İlgili mevzuata gö
re T.C. Emekli Sandığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar, kendileri ile birlik tarafından 
ödenir. , 

Diğer personelde aranacak şartlar ile atama, nakil, terfi, görevden alma ve sair esaslar, birlik 
yönetim kurulunca kabul edilip genel kurulca onaylanacak yönetmelikte gösterilir." 

MADDE 7. - 3186 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 13. - Resmî Dairelerle mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı kooperatifleri ve bir

likleri yönetim kurulları temsil eder. 
Yönetim kurulları bu yetkisini kooperatiflerde müdüre, birliklerde genel müdüre devredebilir. 
Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için, kooperatiflerde müdür veya vekili, birliklerde 

genel müdür veya vekili ile yönetim kurulu başkanı ya da üyelerden birinin veya yönetim kurulu 
başkanı ile bir üyenin ya da kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür ya da vekilleri ile yö
netim kurulunca kuruluş adına imzaya yetkili kılınan ikinci bir personelin müştereken imzaları şart
tır." 

MADDE 8.-3186 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 14. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yapacağı veya yaptıracağı teftiş ve denetim so

nucunda, kooperatif ve birliklerin ilgili personelinin görevlerine son verilebilmesi için, görevleriy
le ilgili suç işlediklerinin tespiti gereklidir. 

Bu gibi hallerde, personeli için bağımsız kooperatiflerin yönetim kurulu, bağlı kooperatif ve 
birliğin ilgili personeli için de birlik yönetim kurulu gerekçe göstererek mahkeme kararının beklen
mesine karar verebilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yapacağı veya yaptıracağı teftiş ve denetimler sonucunda, gö
revleri ilgili suç işledikleri sonucuna varılan kooperatif ve birlik yönetim ve denetim kurulu üyele
ri ile birlik genel müdürü ve suç yönetim kurulu kararı ile ilgili ve karara genel müdür vekili işti
rak etmişse bu genel müdür vekilinin görevlerine son verilebilmesi için, bu husustaki mahkeme ka
rarı tarihi itibariyle sona erer ve durum kendilerine yazılı olarak tebliğ edilir. 

Kooperatif ve birliklerin her kademedeki personelinin görevlerine İş Kanunu, Borçlar Kanu
nu, İş Akdi ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre atamaya yetkili organca son verilmesi halleri sak
lıdır. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9.-3186 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - Kooperatifler, bağlı bulundukları birliğin talimatlarına uygun hareket etmeye 
mecbur olup aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözleşmelerde bel
li edilir." 

MADDE 10. -3186 Sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 17. - Kooperatif ve birliklerin kredi ihtiyacı esas itibariyle T.C. Ziraat Bankası tara
fından karşılanır. 

Kooperatif ve birlikler, gerek duyduklarında diğer banka ve finans kuruluşlarından da kredi 
kullanılabilirler." 

MADDE 11.- 3186 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin 3 üncü Fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 19. - Bu şekilde kapatılamayan zararlar ilk ürün teslimatı döneminde tasfiye edilmek 
üzere, kooperatiflere taahhüt ettikleri sermaye miktarı dikkate alınarak ortak üreticilerden yapıla
cak tahsilat ile kapatılır. 

MADDE 12. - 3186 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 24. - Ortaklar ve üçüncü şahıslarla kooperatifler arasında ortaya çıkacak ihtilaflar, 
birliğin hakemliği ve talimatına göre çözülür. 

Bu durum ortağın, üçüncü şahısların ve kooperatiflerin karşı taraf için dava yoluna başvurma
sını engellemez." 

MADDE 13. - 3186 Sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 25. - Kooperatiflerden zarar edenlerinden uygun görülenlerin, idari zaruretler ile hiz
metin gerekliliği esas alınarak birleştirilmeleri, ayırmaları, çalışma alanlarının genişletilmesi ve 
merkezlerinin başka yere nakli hususlarında birlik yönetim kurulu kararma göre işlem yapılır. 

Birliklerin birleşmeleri, genel kurullarından bu konuda karar almalarına bağlıdır." 

MADDE 14. - 3186 Sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 27. - Devlet adına destekleme alımı yapan kooperatif ve birliklerin konuyla ilgili iş
lemleri de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denitimine tabidir." 

MADDE 15. - 3186 Sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 28. - Bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda sırasıyla 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nunu, anasözleşmeler ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır." 

MADDE 16. - 3186 sayılı Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 30. - 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 11 inci madde

sinin 1 inci fıkrası ve 21 inci maddesi hariç diğer hükümleri; 25.12.1969 tarihli ve 1196 sayılı Tü
tün Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Bir
liği Kanunu ve 26.12.1993 tarihli vs 3947 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır." 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan birlik genel mü
dürleri, genel müdür yardımcıları ile yönetim ve denetim kurul 1 arındaki kamu temsilcilerinin gö
revleri yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam eder. 

İlk genel kurul toplantısından sonra görevleri kendiliğinden sona erer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 



— 25 — 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Ka!bul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takibeden iki ay içe
risinde bağlı kooperatifler bir defaya mahsus olmak üzere' kayıtlı ortakların iştiraki 
ile toplanarak yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlik temsilcilerini, birliklerde 
bu Kanunun yürürlüğe girmesini takiben üç ay içerisinde kooperatiflerin bu madde 
hükmüne göre seçecekleri temsilcilerle toplanarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini 
seçerler. 

Kooperatif genel kurulları birlik yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde top
lanmak üzere yönetim kurullarınca, birlik genel kurulları da birlik yönetim kurulunca 
toplantıya çağrılır. Çağrı yönetim kurullarınca yapılmadığı taktirde, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı mevcut anasözleşme hükümlerine göre aynı genel kurulların toplan
ması amacıyla gerekli çağrıyı yapar. 

Bu gibi hallerde, çağrıyı yapmayan yönetim kurulu üyeleri hakkında yasal iş
lem yürütülmekle beraber, bu gibiler yapılacak ve sonraki olağan genel kurul toplan
tısında kooperatif veya birliklerin yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelikle
rine seçilemezler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kooperatif ve birlik anasözleşmeleri, gerektiğinde birlik
lerin görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu Kanunun yürürlüğe 
girmesini takibeden üç ay içerisinde hazırlanarak Birlik Genel Kurulunun onayına su
nulur. 

Kooperatif ve birlik anasözleşmelerinin bu şekilde hazırlanarak yürürlüğe girme
sine kadar, mevcut anasözleşmelerin bu Kanun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nuna aykırı olmayan hükümleri geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve 
kurulmuş sayılan Tütün Tarım Satış Kooperatifleri, 3186 sayılı Kanuna göre kurul
muş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 'Bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen üç yıl içeri
sinde, ortak üreticilerin kooperatif ortaklığından ayrılma talepleri halinde, kendileri
ne sermaye iadesi işlemi yapılmaz. 'Bu hüküm ölen ortakların varislerine yapılacak 
sermaye iadeleri için uygulanmaz. 

Birinci fıkradaki süre ile sınırlı olarak, bir ortak ortaklık payını, kooperatife or
tak olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan diğer bir üreticiye devredebilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tarım satış koope
ratifleri birliklerinim özel bünye faaliyetleri ile ilgili olarak T. C. Ziraat Bankası ve 
diğer bankalardan aldıkları krediler dolayısıyla doğan borçlar, Hazinece devralınarak 
tasfiye olunur. 

Bu Bankalara olan borç tutarları ile devir ve tasfiyeye ilişkin usul ve esasları tes
pite, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanı müştereken yetkilidir., \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.; Sayısı : 876) 



— 26 — , 

•(Sanayi ve Teknoloji ve Ticâret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 7. — Kooperatif ve Birliklerin Kooperatifçiliğe yönelik depo 
ilk işleme ve ambalajlama tesisleri gibi varlıkları ipotek edilemeyeceği gibi haciz de 
olunamaz. 

Ancak bu kuruluşların destekleme faaliyetlerinden doğan borçları hariç olmak 
üzere destekleme dışı ürün alımları veya özel bünye faaliyetleri sonucu doğan borçlan 
ile ilgili olarak, yukarıdaki taşınmaz mallar ve tesisler dışında kalan sınaî işletmeleri 
için bu hüküm uygulanamaz. 

GEÇİOI MADDE 8. — Bu .Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 
T. G. Ziraat Bankası tarafından kooperatif ve birliklere açılacak kredilere, aynı Ban
kanın tarım kredi kooperatiflerine kullandırdığı krediler için tespit edilen faiz oranları 
uygulanır. 

T. C. Ziraat Bankasının bu uygulamadan doğan faiz kaybı Hazinece karşılanır. 

Yürürlük 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 18 .— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

""•8«»fc" 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 881) 

Senirkent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar 
ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/893) 

T.C. 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 22.7.1995 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKGI101-91413544 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.7.1995 tarihinde kararlaştırılan "Senir

kent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmet
lerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Senirkent İlçesinde 1995 Temmuz ayında meydana gelen sel felaketine ilişkin iyileştirmelerin 
yapılabilmesi için, muhtelif yasalarda mevcut olan bazı hükümler yetersiz kalmaktadır. 

Bu yörenin hızla iyileştirilmesini ve bir an önce normal hayata geçirilmesini sağlamak, mağ
dur olan vatandaşlarımızın yaralarını biraz da olsa hafifletmek amacıyla alınacak önlemlerin yeni 
esaslara bağlanması zorunlu görülmüştür. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

( Madde 1. - Kanunun amacının, Senirkent İlçesinde 1995 Temmuz ayında meydana gelen sel 
nedeniyle afete maruz yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu vurgulanmaktadır. 

Madde 2. - Sel nedeniyle hasar gören fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alınmış veya 
alınmamış konut kooperatiflerinin üyeleri, ahır ve samanlık ve işyeri sahiplerine, 7269 sayılı Ka
nunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçevesinde hak sahipliği tanınması öngö
rülmektedir. 

Madde 3. - Kanunun kapsamında, 7269 sayılı Kanuna göre tespit edilmiş olan hak sahipliğine 
başvuru sürelerinin uzatılması hususunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Madde 4. - Onarıma tabi olan yapılardan birden fazla bağımsız bölüm ihtiva edenlerde tüm 
maliklerin 7269 sayılı Kanuna göre onarım borçlanması sözleşmesi yapmaması halinde işin daha 
uzun zamanda yaptırılması zorunlu olmaktadır. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için bu hükmün 
getirilmesi gerekli görülmüştür. Bu suretle işlerin ivedilikle çözümlenmesi mümkün olabilecektir. 

Madde 5. -7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanılarak kredi veri
len, inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan konutların hasar görenler için Toplu Konut İda
resine veya bankalara borçlu olanların borçlarının ertelenmesi veya silinmesi hususunda her türlü 
düzenlemeyi yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 



Madde 6. - Senirkent İlçe Merkezinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per
sonele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla çalış
ma ücreti ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 7. - Afete maruz bölgede yapılacak işlerle ilgili olarak tomruk, kereste, demir ve çi
mento gibi yapı malzemesi tahsislerinin, ilgili Bakanlığın talebi üzerine kurumlarca öncelik ve ive
dilikle sağlanması öngörülmektedir. 

Madde 8. - Özel ve kamu kuruluşları ile kişiler tarafından toplanan yardımlardan nakdî olan
ların Afetler Fonuna; yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır malla
rın Kızılay'a aktarılması öngörülmektedir. 

Bu amaçla toplanan yardımlar sadece Senirkent İlçesi için harcanacaktır. 

Madde 9. - Bu Madde ile Kanun kapsamına giren yörede selde hayatını kaybeden yurttaşların 
birinci derecedeki yakınlarına, ve sakat kalanlara Bakanlar Kurulunca nakdî yardım ödenmesi 
hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, birinci derecedeki yakınların tespitinde ve nakdî tazminatın bu yakınlara eşit olarak 
dağıtımında en büyük mülkî amir yetkili olduğu, ödemelerin Başbakanca uygun görülecek Fonlar 
aracılığıyla yapılacağı, fondan bu amaçla gönderilen paraların başka bir maksatla kullanılamayaca-

" ğı öngörülmüştür. 

Madde 10. - Kanun kapsamına giren yörede fiilen oturdukları konutları veya işyerleri, 7269 
sayılı Kanun hükümlerine göre sel nedeniyle, hasara uğradıkları tespit edilenlere Bakanlar 
Kurulunca karşılıksız olarak nakdî tazminat ödenmesi Öngörülmekte ve hak sahipliği de mahfuz tu
tulmaktadır. > 

Sigortadan alınacak miktarlar düşülmektedir. 
Madde 11. - Kanun kapsamına giren yöre belediyesinin sel nedeniyle toplayamadığı emlak 

vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçların, 1995 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla 2380 sayılı Kanu
na göre kurulmuş bulunan Mahallî İdareler Fonundan karşılanması hükme bağlanmak suretiyle bu 
yöredeki belediyenin malî yükünün hafifletilmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca getirilen yeni bir düzenlemeyle de, Bitlis ve Senirkentteki merkez belediyelerle il özel 
idaresine 2380 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken miktarın, azamî on katı üzerinden hesaplana
rak ödeneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 12. - Sel felaketi öncesinde ticaretle iştigal eden ve zarar gören kiracı konumundaki iş
letmecilere işyeri edindirme yardımı yapılması öngörülmüştür. 

Madde 13. - Bu Kanun kapsamına giren Senirkent İlçesinde gelir ve kurumlar vergisi mükel
leflerinin, 1995, 1996 yıllarında tahakkuk edecek gelir ve kurumlar vergilerinin terkini veya kıs
men tahsili hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 14. - 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değer
lendirilmesine Dair Kanuna bir geçici madde eklenerek, Kanunjcapsamına giren ilçede çalışan ve 
kendilerinden tasarruf kesintisi yapılanlara 13.7.1995 tarihine kadar biriken kesinti ve katkı mik
tarları ile nemalarının tamamının, 1995 yılı sonuna kadar istekleri halinde, bir defaya mahsus ol
mak üzere ödenmesi sağlanmaktadır. 

Madde 15. - 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yar
dımı Yapılması Hakkında Kanuna bir geçici madde eklenerek, kanun kapsâmina giren ilçede 7269 
sayılı Kanun ile 2985 sayılı Kanun uyarınca yapılacak konutların borçlarının mahsubunda, bu Ka-
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nun hükümlerine bağlı kalınmaksızın konut edindirme yardımı kuUandırılabileceği belirtilerek, bu 
konuda düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 16. - Bu afette yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığının, 2090 sayılı Kanunla ku
rulmuş fon hesabından temin edilerek; aynî olarak ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 17. - Orta hasarlı konutların hak sahiplerine, kendilerinin isteği halinde ve konutlarını yı
kıp yeniden yapmak koşulu ile 250 milyon TL. kredi verilecektir. 

Madde 18. -Türkiye Halk Bankasınca iki yıl ödemesiz ve cari faiz oranının % 50'sinden faz
la olmamak koşulu ile kredi verilmesinde Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 19. - Bu Kanun ile ilgili işlemlerde, vergi muafiyeti getirilmiştin 
Madde 20. - Senirkent İlçesinde selin meydana getirdiği neticelerin bir an önce olağan hale 

dönüştürülmesi amacı ile Kanunun yürürlük süresi iki yıl olarak belirlenmiştir. 
Madde 21. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 22. - Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 22.7.1995 > 

Esas No. : 1/893 
Karar No: 139 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA • 
Bakanlar Kurulunca 22.7.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen "Senirkent'te Vuku Bulan Sel Afeti Ne
deniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarı
sı" Komisyonumuzun 22.7.1995 tarihli 62 nci birleşiminde, Danışma Kurulunun önerisi de dikka
te alınarak, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Aykon Doğan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil 
Çulhaoğlu ve ilgili bakanlıklar ile Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinin de iştirakleri ile görü
şülmüştür. 

Bilindiği gibi, ülkemizin muhtelif yörelerinde meydana gelen tabiî afetler karşısında bu yöre
lerde yaşayan.vatandaşlar mal ve can kaybına uğramaktadırlar. Bu yörelerin iyileştirilmesi ve bir 
an önce normal hayata dönülmesini sağlamak amacıyla mevcut yasalarda bulunan bazı hükümler 
yetersiz kalmaktadır. 

Tasarı ile; 
7269 sayılı Kanunun kapsamında bulunmayan veya yetersiz kalan konularda yeni düzenleme

lere gidilmesi ve tabiî afetlerden zarar görenlere en kısa zamanda gereken yardımın yapılabilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, Tasarının belli bölgelerde 
ve beldelerde meydana gelen afetleri kapsadığı, bu durumun bundan sonra meydana gelmesi muh
temel afetlere faydasının bulunmayacağı ve yeni mağduriyetlerin doğmasına sebebiyet vereceği, 
ayrıca her tabiî afet için müstakil bir kanun çıkarılması durumuyla karşı karşıya kalınacağı; Kanu-
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nun genel nitelikli çözümleri kapsayan ve belli yöre ve belde isimlerini içermeyen şekilde düzen
lenmesinde büyük yarar olacağı görüşleri ortaya konulmuştur. 

Hükümet adina yapılan tamamlayıcı açıklamalara ilave olarak, Komisyon üyelerinin ileri sür
dükleri görüşlere Hükümetin de katılabileceği ifade edilmiştir. 

Bu görüşmeleri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da kabul edilerek maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

— Tasarının 1 inci maddesi kapsamı belli bölge ve belde yerine genel niteliğe dönüştürülerek 
düzeltilmesi suretiyle, 

— Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri, 1 inci maddedeki değişikliğe uygun olarak ve 2 nci mad
de şeklinde yeniden düzenlenerek, 

— Tasarının 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler şeklinde ve kapsamları 
genel niteliğe dönüştürülmek suretiyle, 

— Tasarının 16, 18 ve 20 nci maddeleri 7, 8 ve 9 uncu maddeler olarak ve yukarıdaki gerek
çeler doğrultusunda düzeltilmek suretiyle, 

— Tasarıya 1995 yılı başından itibaren tabiî afete maruz kalmış yöre ve beldelere öncelik ve
rilmesi amacıyla bir geçici madde ilave edilmek suretiyle, 

— Tasarının 21 inci maddesi 10 uncu madde olarak ve bu Kanun "1.1.1995 tarihinden geçer
li olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer" şeklinde değiştirmek suretiyle, 

— Tasarının 22 nci maddesi 11 inci madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Tasarının 2,3,6,7, 12,13, 14, 15,17 ve 19 uncu maddeleri yukarıdaki gerekçelere uygun ola
rak metinden çıkarılmıştır. 

Ayrıca konunun önemi ve zamanın da çok kısıtlı olduğu dikkate alınarak Tasarının Genel Ku
rulda İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesi hususunun istenmesi Komisyo
numuzca kararlaştırılmıştır. . ' - ' . . - • 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

İlyas Aktaş Yılmaz Ovalı 
Samsun Bursa 
Sözcü Kâtip 

Alaettin Kurt Hayrı Doğan 
Kocaeli Antalya 

Üye Üye 
Veli Andaç Durak Cemalettin Gürbüz 

Adana Amasya 
Üye Üye 

Bilal Güngör M. Nedim Budak 
Ankara Ankara 

' Üye Üye 
Süleyman Hatinoğlu Melih Pabuçcuoğlu 

Artvin • • • ' " • . Balıkesir 
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Üye 
İbrahim Arısoy 

Niğde 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

Üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Üye 

Güneş Taner 
İstanbul 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Üye 

Osman Develioğlıı 
Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Üye ' 
Nevşat Özer 

Muğla 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 
Üye 

Mustafa Çiloğlıı 
Burdur 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 
Selçuk Maruftu 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Alp 
Kars 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Üye 
Mehmet A li Ya vuz 

Konya 
Üye 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 
Üye 

Yasar Topçu 
Sinop 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Üye 

Ural Köklü 
Uşak 
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SENİRKENT'TE VUKU BULAN SEL AFETİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN 
HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Senirkent İlçesinde 1995 Temmuz ayında meydana gelen 
sel felaketi nedeniyle afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin 
yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurul
muş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

MADDE 2. - Sel felaketi nedeniyle hasar gören, 

a) İskân ruhsatı alınmış binalara ait 13.7.1995 tarihinden önce resmî şekilde düzenlenmiş sa
tış vaadi senedine veya noterlikçe düzenlenmiş satış senedine sahip olanlara, 

b) Fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alınnlamış konut sahipleri ile konut kooperatifle
rinin üyelerine yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için, 

c) Ahır ve samanlık sahiplerine, 
d) İşyeri sahiplerine, 
7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar

dımlara Dair Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçevesinde hak sahipli
ği tanınır. , 

MADDE 3. - Bu Kanuna göre, 7269 sayılı Kanuna göre tespit edilmiş olan hak sahipliğine 
başvuru sürelerinin uzatılması hususunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 4. - Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan hasarlı yapılar
da, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yararlanmak için kat malikleri sayı 
ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmelerini yapmaları halinde, borçlanma sözleşmesi yap
mayan veya bu imkâna sahip olmayan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar almaya gerek kal
madan Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak onarım giderlerine ar
sa payları oranında iştirakini sağlattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya ve yaptırmaya Bayındırlık 

. ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 5. - Senirkentte 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanıla
rak kredi verilen, inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan konutlardan hasar görenlerin Top
lu Konut İdaresine veya bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya silinmesine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 6. - Senirkent ilçe merkezinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
personele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla ça
lışma ücreti ödenir. 

Fazla çalışmanın uygulama sürelerini, hangi yöredeki, hangi görev ve derecede kil ere ne kadar 
ödeneceği hususuna yönelik her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 7. - Sel felaketine maruz kalan bölgede yapılacak işlerle ilgili olarak tomruk, keres
te, demir ve çimento gibi yapı malzemesi tahsisleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının talebi üze
rine kurumlarca öncelik ve ivedilikle sağlanır. 

MADDE 8. - Senirkent sel felaketi nedeniyle özel ve kamu kuruluşları ile kişiler tarafından 
toplanan bağış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa toplansın nakdî olanlar Afetler Fonu-
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na; yiyecek, içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a ak
tarılır. Bu amaçla toplanan yardımlar Senirkent ilçesi dışında kullanılamaz. 

MADDE 9. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde sel felaketinde hayatını kaybeden yurttaş
ların birinci derecedeki yakınlarına ve sakat kalanlara Gelir Vergisi Kanununun Sakatlık İndirimi
ne ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlene
cek miktarda yardım yapılır. Hayatını kaybedenlerin birinci derecede yakınlarının tespitinde ve 
nakdî yardımın bu yakınlara eşit olarak dağıtımında Mülkî Amir yetkilidir. 

Yukarıdaki ödemeler Afetler Fonu ile Başbakanca uygun görülecek diğer fonlardan yapılır. 
Fonlardan bu amaçla ayrılacak paralar başka bir amaçla kullanılamaz. 

MADDE 10. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya fiilen 
kullandıkları işyerleri sel nedeniyle hasar görenlere 7269 sayılı Kanun hükümler çerçevesinde ya
pılacak hasar tespitlerine göre, Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslara göre yar
dım yapılır. 

Malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın, hak sahipliği dışında kar'şi-
•- lıksız olarak 9 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine göre nakdî yardım ödenir. 

Bu madde ve 9 uncu maddede yer alan yardımların ödenmesinde, maddede sayılanlara sigor
ta şirketlerince afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar kadar miktar düşülür. 

MADDE 11. - Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyesinin sel nedeniyle toplayamadığı 
Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş bulunan fonlardan 1995 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla karşılanabilir. 

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
Senirkent ve Bitlis Belediyeleri ve Özel İdaresine 2380 sayılı Kanuna ve ilgili yıllar bütçe ka

nunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar bu Kanunun yürürlük süresince Bakanlar Ku
rulunca azamî 10 katına kadar artırılarak ödenir. 

MADDE 12.— Sel felaketi öncesinde ticaretle iştigal eden ve işyerleri sel felaketinde zarar gö
ren kiracı konumundaki işletmecilere Afetler Fonundan proje üzerinden işyeri edindirme yardımı 
yapılır. 

MADDE 13. - Bu Kanunun kapsamına giren yörede gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
1995 ve 1996 yıllarında tahakkuk edecek gelir ve kurumlar vergilerinin terkini veya kısmen tahsi
li hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 14. - 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değer
lendirilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Senirkent İlçesinde 13.7.1995 tarihi itibariyle çalışan ve kendilerinden 
tasarruf kesintisi yapılanlara; bu tarih itibariyle birikmiş kesinti ve katkı miktarları ile nemalarının 
tamamı 1995 yılı sonuna kadar istekleri halinde, bir defaya mahsus olarak ödenir. 

MADDE 15. - 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme 
Yardımı Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanun kapsamına giren ve 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Ka
nun uyarınca Senirkent İlçesinde yapılacak konutların borçlarının mahsubunda, bu Kanun hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın konut edindirme yardımı kullanılabilir. Bu konuda düzenlemeler yapma
ya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 
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MADDE 16. - 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hak
kında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Scnirkent İlçesinde 1995 Temmuz ayında vuku bulan sel felaketi ne
deniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üze
rinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Kanunla kurulmuş fon hesabından temin edilerek aynî olarak ve
rilir." 

MADDE 17. - 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici 13 üncü madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 13. - Senirkent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Ha
sar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun kapsamına giren ilçede, orta hasar
lı konutların hak sahiplerine kendilerinin isteği halinde ve orta hasarlı konutlarını yıkıp yeniden 
yapmak koşuluyla Kanunun öngördüğü borçlandırma usulleri çerçevesinde ve bir defaya mahsus 
olmak üzere 250 milyon lira kredi verilir." 

MADDE 18. - Bu Kanurt kapsamına giren ilçede faaliyette bulunan işyerleri selden zarar gör
müş esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına Türkiye Halk 
Bankasınca iki yıl ödemesiz ve cari faiz oranının yüzde ellisinden fazla olmamak koşuluyla kredi 
verilmesine ve bununla ilgili esas ve usullerin tespitine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu dev
let Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu kredilerin kullandırılmasından doğacak banka kaybı, banka kârının hazine hissesine düşen 
kısmından mahsup edilir. 

MADDE 19..-' Senirkent'te meydana gelen sel felaketi kapsamında T.C. Hükümeti ile ulusla
rarası kuruluşlar arasında akdedilecek ikraz ve anlaşmaların uygulanması dolayısıyla taşınmaz mal
ların alım, satım, ipotek, tapu-kadastro işlemleri, satın alınacak yahut yeniden inşa edilecek veya 
onarılacak taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uy
gulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler 
Katma Değer Vergisi de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 20. - Bu Kanun yayımını takip eden ikinci yılın sonunda yürürlükten kalkar. 

MADDE 21. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 22. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
. Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
Hikmet Çetin N. Cevheri 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Y.Aktunçı O. Kumbaracıbaşı 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

B. S. Daçe A- Baykal 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A. E. Kıraihoğlu N. Kurt 
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Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu 

Devlet Bakanı V. 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
E.İnönü 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H.Akyol 

Kültür Bakanı 
/. Cem 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir • 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 
Z. Halis 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
/. Gürpınar 

Çevre Bakanı 
Rıza Akçalı 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin 

Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, tabiî afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını 

sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

MADDE 2. - Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan hasarlı yapı
larda, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yararlanmak için kat malikleri sa
yı ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmelerini yapmaları halinde, borçlanma sözleşmesi 
yapmayan veya bu imkâna sahip olmayan diğer kat,maliklerinin herhangi bir karar almaya gerek 
kalmadan Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak onarım giderlerine 
arsa paylan oranında iştirakini sağlattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya ve yaptırmaya, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanı
larak kredi verilen inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan konutlardan hasar görenlerin 
Toplu Konut İdaresine veya bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya silinmesine Bakanlar Ku
rulu yetkilidir; • 

MADDE 3. -Tabiî afet nedeniyle özel ve kamu kuruluşları ile kişiler tarafından toplanan ba
ğış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa toplansın nakdî olanlar Afetler Fonuna; yiyecek, 
içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a aktarılır. Bu amaç
la toplanan yardımlar tabiî afet bölgeleri dışında kullanılamaz. 

MADDE 4. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde tabiî afet nedeniyle hayatını kaybeden yurt
taşların birinci derecedeki yakınlarına ve sakat kalanlara Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimi
ne ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlene
cek miktarca yardım yapılabilir. Ödemeler Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır. 

MADDE 5. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya fiilen kul
landıkları işyerleri tabiî afet nedeniyle hasar görenlere 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
yapılacak hasar tespitlerine göre, yapılacak yardımın miktar, usul ve esasları Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. Ödemeler zarar görenlerin malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksı
zın hak sahipliği dışında karşılıksız olarak Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır. 

MADDE 6. - Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin tabiî afet nedeniyle toplayama
dığı Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna gö
re kurulmuş bulunan fonlardan karşılanabilir. 

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılır. 

Tabiî afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili 
yıllar bütçe kanunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 ka
tına kadar artırılabilir. Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

MADDE 7. - 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hak
kında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. - Meydana Gelen tabiî afet nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının kar
şılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Kanunla ku
rulmuş fon hesabından temin edilerek aynî olarak verilir. 
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MADDE 8. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde faaliyette bulunan işyerleri tabiî afetten 
zarar görmüş esnaf, sanatkâr ve serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına Türkiye 
Halk Bankasınca; çiftçilere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kredi verilmesine ye bununla 
ilgili esas ve usullerin tespitine Başbakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 9. - Sigorta şirketlerince tabiî afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar dev
letçe ödenen her türlü yardımlardan düşülür. 

Bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili sürelerin tespitine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun öncelikle; 1995 yılı içinde İsparta, Bitlis, Artvin, Bolu, De
nizli, İstanbul, Ankara, Çorum, Trabzon, Rize, Van, Kastamonu, Karaman ve Bayburt illerindeki 
tabiî afet felaketleri ile buna benzer yerleşim yerleri için uygulanır. 

MADDE 10. - B u Kanun 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 11. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

© 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 872) 

İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) 

T.C. 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 7.7.1995 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-759/3267 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.6.1995 

tarihinde kararlaştırılan "İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunan Hukuk Yargılama ile Ceza 
Yargılama Usulü Kanun Tasarılarında, adlî ara verme süresi otuziki güne indirilmektedir. Ancak, 
İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki değişiklik yürürlüğe girdiğinden bölge idare, idare ve vergi 
mahkemeleri otuziki gün çalışmaya ara vermekte, adlî yargıda ise adlî ara verme süresi halen kırk-
beş gün olarak uygulanmaktadır. Bu durum, idarî ve adlî yargı mercileri arasında, huzursuzluğa ne
den olabildiği gibi eşitsizlik de yaratmaktadır. 

Tasarı, idarî ve adlî yargı mercileri arasında adlî ara verme süresi bakımından birlikteliğin sağ
lanması amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu madde ile, adlî Ve idarî yargı mercileri arasında adlî ara verme süresi açısından 
doğan ikiliğe son verilmektedir. 

Madde 2.-Yürürlük hükmüdür. 
Madde 3. - Yürütme hükmüdür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No.: 1/888 
Karar No.: 68 

11.7.1995 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 
İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Ada

let Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi 
uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekli 
ile aynen kabul edilmiştir. 

İdarî ve adlî yargı mercileri arasında adlî ara verme süresi bakımından eşitliğin sağlanması 
amacıyla hazırlanan Tasannın biran önce kanunlaşmasını uygun gören Komisyonumuz İçtüzüğün 
53 üncü maddesi gereğince Tasannın Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar vermiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 6.1.1982 tarihli ve 2577 sa
yılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 3. - 10.6.1994 tarihli ve 
4001 sayılı Kanunla otuziki güne indirilen ça
lışmaya ara verme süresi, adlî yargı için öngö
rülen adlî ara verme süresine ilişkin değişiklik 
yürürlüğe girinceye kadar, her yıl Temmuz ayı
nın yirmisinden Eylül ayının beşinci gününün 
mesai bitimine kadar uygulanır." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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