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6. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Güzel Sanatlar Genel Müdü
rünün bazı yakınlarının aynı Genel Müdürlükte istihdam edildiği iddialarına iliş
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met Sezgin'in yazılı cevabı (7/7494) 

— m 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak yedi oturum yaptı. 
TBMM Başkanvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu, Başkanvekili seçilmesi dolayısıyla bir te

şekkür konuşması yaptı. 
Başbakan Tansu Çiller tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilen üyelerin atandık

larına ve Dışişleri Bakanının, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin uygun bulunduğu
na ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başbakan Tansu1 Çiller tarafından Hükümet Programı okundu. 
Bakanlar Kurulunun Programı üzerinde, Anayasa uyarınca 3.11.1995 Cuma günü yapılacak 

olan görüşmeler ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılacak güvenoylama- < 
sının, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına; Program üzerindeki 
görüşmelerde Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmaların l'er saat, kişisel ko
nuşmaların 15'er dakika olmasına İlişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

TBMM İçtüzüğünün 79 uncu maddesi hükmüne göre, TBMM Genel Kurul ve komisyon ça
lışmalarının devamını teminen, Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan tasarı ve tekliflerinden 
hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen üyeliğe, İstanbul Mil
letvekili Elaattin Elmas seçildi. • ' • ' " • . 

12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 1705 
Sayılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli ve 551,552, 554, 555, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısının (1/935) (S. Sayısı : 889) 2 nci maddesi üzerinde verilen bir öner
genin oylanması sırasında karar yetersayısı bulunmadığından birleşime ara verildi. Bir sonraki otu
rumda, ilgili Komisyon ve Hükümet Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, kanun tasarısının 
görüşmeleri ertelendi. 

Gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
23 üncü sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 201, 
30 uncu sırasında bulunan 867, 
37 nci sırasında bulunan 860, 
Sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurul

da hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
25.5.1995 Gün ve 4108 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük 

Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/1457) (S. Sayısı : 874) 1 inci 
maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
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Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, konuş

masında, kendisine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 
Alınan karar gereğince, 1 Kasım 1995 Çarşamba günü saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşi

me 00.56'da son verildi. 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Başkanvekili 
Mehmet Cemel Öztaylan Abbas İnceayan 

Balıkesir Bolu 
KâtipÜye Kâtip Üye, 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

KâtipÜye 

_@_—-—,—; 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
1.11.1995 ÇARŞAMBA 

Teklifler 
1. - Konya Milletvekilleri Hasan Avşar, Mehmet Ali Yavuz, Ömer Şeker ve Ali Günaydın'ın; 

İki İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1535) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1995) 

2. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Mil
letvekili Nevzat Ercan ve 38 Arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşki
lat Kanununa Bağlı Kadro Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1536) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Cumhurbaşkanı ve Başbakandın uçağına ait han

gar kapısının ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7495) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 25.10.1995) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mercedes ithali ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7496) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1995) • 

3. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, İstanbul-Esenyurt Belediye Başkanı hakkında ile
ri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7497) (Başkanlığa geliş tari
hi : 30.10.1995) 

4. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Kütahya Valisinin bir vakıf toplantısında Za
fer Haftası kutlamalanyla ilgili olarak yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7498) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1995) 

5. - Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş'in, TBMM kadrolarına yapılan şon atamalara ve 
halen geçici görevle çalışan personelin durumuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanın
dan yazılı soru önergesi (7/7499) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1995) 

• - _ n _ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN: Başkanvcküi Bcytullah Mehmet GAZİOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), İlhan KAYA (İzmir) 

'• - — : © ; 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

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

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. • 
' (Kayseri Milletvekili Abdullah Gül 'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden evvel, gündemdışı söz isteyen iki arkadaşımız vardır; kendilerine söz ve

receğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Taşıt Kanunu ve bakanlığı sona ermiş bakanla

ra tahsis edilen araç ve personele ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cev
heri'nin cevabı 

BAŞKAN - Sayın Hasan Basri Eler, Taşıt Kanunu ve bakanlığı sona ermiş bakanlara tahsis 
edilen araç ve personel hakkında söz istemiştir. 

Buyurun efendim.(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Eler, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, hepinize 

saygılarımı sunuyorum. 
Sayın Başkana da, bana söz vermiş olmasından dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarı

lar diliyorum. 
BAŞKAN-Biz teşekkür ederiz Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, konu, güncel ve önemli olduğu için 

-bir de seçim arifesindeyiz- sizlere sunmak ihtiyacını duydum. Bu konuyu, tüm bakanlarımızın -
bilhassa iktidar partisine mensup arkadaşlarımın- dinlemelerini ve buna önemle eğilmelerini rica 
ediyorum. 

Taşıt Kanunuyla ilgili olarak bir kanun teklifi vermiştim. Bu teklifim, kamu çalışanlarının key
fî araç kullanmasını, yani savurganlığı önlemeye matuftu. Yine, teklifim, arabalarda keyfî olarak 
yapılan renk değişikliklerinin, plaka değişikliklerinin önlenmesini, özel işlerde özel araba gibi kul
lanılmamasını ve Sayın Başbakanımızın tasarruf tedbirlerinde belirttiği hususlara uymayı hedefli
yordu. Yüce Meclis, verdiğim bu kanun teklifimi, burada, aynı şekilde, bugünkü gibi dinlemiş ve 
gündeme -kanun tasarı ve teklifleri bölümünün 229 uncu sırasına- alınmasını oybirliğiyle kabul et
miştir; ama, hâlâ, kanunlaşmayı beklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, memurumuz, emeklimiz, işçimiz, küçük esnafımız ve dar gelir
limiz, çocuklarını okula gönderirken, kıt maaşlarından pay ayırarak servis ücreti vermektedirler... 

- 5 - . 
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BAŞKAN - Bir dakikanızı istirham diyorum Sayın Eler. 

Sayın milletvekilleri, yerlerinize oturup hatibi dinler misiniz efendim. 
Buyurun Sayın Eler. - -, • • 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, oysaki bazı kamu çalışanları ise, 
çocuklarını, hatta eşlerini resmî araçlarla okullara, işlerine göndermektedirler ve bunu izleyen va
tandaşımızın güvenini sarsmaktadırlar. Haklı olarak, devlete olan güven de azalmaktadır; çünkü, 
bu kamu çalışanları devleti temsil etmektedirler. Bu nedenle, hiçbir kimse, hatta hiçbir bakan, ken
disine tahsis edilen aracı-Taşıt Kanununa göre-hizmet dışı kullanamaz. 

Bunun ötesinde, burada, 49 ve 50 nci Hükümette görev yapmış, değerli hizmette bulunmuş sa
yın bakanlarımız, görev hitamında, kendilerine tahsis edilen bu araçları iade etmedikleri gibi, san
ki, tabiî bir hak görerek, bu araçları devamlı kullanmaktadırlar. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)-Doğru değil, istisnalar var... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Tabiî ki, örnek davranış gösteren bazı bakanlarımız var
dır. Şu anda, Sayın Aydın Güven Gürkan olsun, Sayın Tez olsun, Sayın Karakaş olsun... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) -Madem isim verdin, beni de say... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - . . . Algan Hacaloğlu dahil, Cumhuriyet Halk Partisinden 
birçok bakanımız, bu konuda örnek bir davranış göstererek araçlarını bırakmışlardır. Zaten, ben, 
onlardan esinlenerek bu konuda söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, araçlar, hizmet için verilmiştir. Bu araçlarla seçim bölgesine giden ar
kadaşlarımız oluyor... ' • . • 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - İşte, bu suçtur... V 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Zaten, bu araçlarla seçim bölgesine gidemez. 
Sayfiye yerine gidiyor, denize gidiyor; bir koruma, bir şoför... Çok ayıp oluyor... Kamuda ve

ya vatandaş indinde bu konuda güvenimizi azaltıyoruz. Zaten, seçim bölgesine giderken bu araçla-, 
rı kullanmaya hakkımız yoktur. (CHP sıralarından alkışlar) 

En duyarlı hareket, bütün arkadaşlarımızın, beklemeden, tüm araçları iade etmeleridir; fakat, 
yaptığı görevden dolayı korunması hakikaten gerekliyse, araç verilsin, hatta iki tane verilsin. Ben, 
bu konuda, bu değerli hizmeti yapanlara saygı duyuyorum; ama, bakın, devlet, zaten, son çıkardı
ğı yasayla, Dışişleri, İçişleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Sayın Başkan, bitirmem için izin verir misiniz... 
BAŞKAN - Ne kadar istersiniz?.. 2 dakika?.. 
HASAN BASRİ ELER ^Devamla) - Biraz daha süre veremez misiniz... 3 dakika olsun... 
BAŞKAN - Peki, 3 dakika.... 
AHMET SAYIN (Burdur) - İçtüzükte pazarlık yok... 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, burada hiç kimsenin adını 

söylemiyorum, öneride bulunuyorum. • , • • ' " . . - ' 
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı yapan de

ğerli bakanlarımız, yasaya göre, araç da istemese, koruma da istemese, zaten, kendilerine verile-
ı çektir; buna saygı duyuyoruz; ama, bazı arkadaşlarımız, bir ay, iki ay bakanlık yapıyor... Bunun sü

resi nedir; eski bakanlarımız, bu arabaları ne zamana kadar kullanacaklar; ebediyen mi kullanacak- , 
' • . 1 a r ? ! . ' • • ' • • ; ' 

• ' ' • • ' • • - 6 -
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Bir personel, bir şoför, ayda, en azından 100 milyona mal olmaktadır. Zaten, bu araçlar koru

ma için verilmiştir. Onlar, o bakanımızın özel aracı değildir; koruma içindir, o aracın arkadan ta
kip etmesi gerekir. Yani, koruması, sayın eski bakanı arkadan takip ederse korumak için gerekli 
emniyet tedbirlerini almış olabilir. Şoförü yanında, koruması yanında, bu şekilde koruma olmaz; 
onun özel arabası değildir. Buradan isimlerini vermek istemiyorum. Yalnız, gerçekten ihtiyacı 
olanlardan da esirgerimemeli, verilmelidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişte, bu gibi konularda, örnek davranışlarıyla önder olmuştur. 
Bu harekette de bunun önderliği yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisinin birçok bakanı, zaten araba
larını almamıştır; almış olanlar da iade etmişlerdir. Kendilerini, buradan kutluyorum. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Yapma ya!.. Milletin gözünün içine baka baka.. Yayan mı 
, bisikletle mi dolaşıyorlar!.. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu araçların -mevcut Taşıt Kanu
nuna göre- kullanımı da mahzurludur. Seçim arifesinde, kendi bölgelerine dahi bu arabalarla git
mekten ve seçimlerde bu arabayı kullanmaktan çekinmeyen arkadaşlarımızın, bu durum, zaten 
aleyhlerine olacaktır. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişte yaptığı bu hareketlerin öncülüğünü burada da 
yapmayı bir görev bilmiş; Cumhuriyet Halk Partili bütün arkadaşlarımız, vatandaşın vergisiyle alı
nan bu araçları, tasarruf tedbirlerine de paralel olarak ya hiç almamış ya da -almışsa- iade etmiştir; 
ama, maalesef, bazı eski bakanların hâlâ kullandığını, üzülerek görmekteyim. 

Kendilerine, derhal bırakmalarını öneriyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bir cümleyle yerimden bir şey söylemek 

istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, Sayın Bakan cevap versin, sonra... 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere; buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in, eski bakanlara tahsis edilen araç ve personel 
hakkındaki gündemdışı konuşmalarına cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu uygulamanın isabetli olduğu veya isabetli kullanıl
dığını söylemek mümkün değildir. Nitekim, bu, kendimizi içerisinde bulduğumuz bir uygulamadır; 
yani, bunu, şu veya bu parti meselesi olarak da düşünmemek lazımdır. Bu, halen, Cumhuriyet Halk 
Partili eski bakan arkadaşlarımızda da olabilir, Anavatan Partili arkadaşlarımızda da olabilir, Doğ
ru Yol Partili arkadaşlarımızda da olabilir; vardır da nitekim. 

Bunu, bundan ayırarak, arkadaşımızın söylediği gibi, korunması gerekli olan kimseleri, korun
ması hakkında İçişleri Bakanlığınca özel karar alınmış olanları korumak gerekir. Hatta, Parlamen
tomuzun içerisinde, zırhlı arabayla korunması gereken değerli eski bakanlarımız da mevcuttur. Bu
nun dışındaki uygulamanın değiştirilmesi için yönetmelik çalışmaları da yapılmış; hatta, Başbakan
lıktan bakanlıklara "korunması gerekmeyen kimselerin kullanmakta oldukları araçlar devlete iade 
edilmelidir" şeklinde yazı da yazılmıştır; çalışma budur. 

Anayasa gereği göreve yeni başlamış olan Sayın Bakan, belki bilahara, değerli arkadaşımıza 
resen bilgi vereceklerdir. 

Taşıt Kanunuyla ilgili uygulamaların değiştirilmesi gerekir. Korunması gereken bir kimseyi, 
devlet, zaten, bakanlık yapmış olsun-plmasın, korumaktadır ve korunması için de, yine, devletin, 
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hem yasaları hem de yönetmelikleri içerisinde imkânları vardır; bu uygulama mutlaka düzeltilme
lidir, düzeltilmesi gereken bir uygulamadır. 

Saygılarımı arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hacaloğlu?.. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Vazgeçtim Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

2. -İstanbulMilletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarından verilen kredilere ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Çevre Bakanı A. Harndi Üçpınarlar'ın cevabı 

BAŞKAN - İkinci sırada, Sayın Dumankaya, kamu bankalarından verilen usulsüz ve kanun
suz krediler hakkında gündemdışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Dumankaya. 

Süreniz 5 dakikadır, 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bu kaçıncı baskı Sayın Başkan! 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 

Dün akşam burada meydan gelen nahoş olaylar için üzüntülerimi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 5 dakikalık süre içerisinde, kamu bankalarının bazı kişilere nasıl peşkeş 
çekildiğini anlatmam mümkün değildir; ancak birkaç tanesine değineceğim. 

Özelleştirme Kanunu görüşüldüğünde, Anavatan Partisi, bu kanuna bir madde koydurdu; ön
celikle kamu bankalarının özelleştirilmesi lazım dedi ve iki sene içerisinde, memleketimizi sömü
ren, kanını emen bu kamu bankalarının özelleştirilmesi şartı getirildi. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Daha önce niye yapılmamış?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — İki senelik zaman... Ama, şimdi, gelin görün ki, aradan 

bir sene geçtiği halde, kamu bankalarındaki bu vurgunlar, bu soygunlar, bu, milletin kanını emme 
devam etmektedir. >, 

Öyle ki değerli arkadaşlarım, elbette ki, bu Hükümetin başında, İstanbul Bankasını batıran bir 
kişi bulunmakta ve o İstanbul Bankasının batması neticesinde, bu Meclisten, bu Hükümet döne
minde çıkarılan kanunla, orada çalışan kişiler, Sosyal Sigortalar Kurumuna, yılda, 15 trilyon lira
ya mal olmaktadır ve bu paralar, birilerinin cebine gitmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, şu, çiftçiye, pancar üreticisine kredi veren Şekerbank'ı 20 
milyon dolar dolandıran kişinin, Yahya Dcmirel'in, Kıbrıs'ta açtığı bankasına, esnafa kredi veren 
Halk Bankasından, 4,5 milyon dolar para yatırdı. Bu parayı, Halk Bankası Müdürü yatırdı ve Halk 
Bankası, bundan zarar etti. Değerli arkadaşlarım, bir özel bankaya para yatırılırken, müdebbir bir 
tüccar, aklı başında bir tüccar gibi düşüneceksin. 

Ben, burada, bu konularda, yüz tane misal verebilirim. 
Bakınız değerli arkadaşlarım, yine Halk Bankası... Şu elimdeki belgenin altında, Sayın Aykon 

Doğan Beyin imzası vardır. Bakınız, bu belgede ne deniliyor: "Finans kurumlarından, yabancı pa
ra birimleri arasındaki parkelere endeksli 2,5 trilyon liralık bono satın alınması sonucunda, 2 tril
yon liralık banka zararı olmuştur" Yani, Halk Bankası, yurtdışında 2,5 trilyon liralık kumar oyna
mış ve bu 2,5 trilyon liralık alımdan dolayı, 2 trilyon lira zarar etmiştir. Halk dilinde bunun ismi 
kumardır. Bunlar, bizim müracaatımızla mahkemeye verilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, sadece bu mu... Esnafa kredi verecek olan; yani, 3,5 milyon esnafa 20 

trilyon lira kredi vermekle övünen Halk Bankasında, sadece bir muameleyle 2,5 trilyon batırılıyor. 

Sadece bu mu değerli arkadaşlarım; hayır, değil. Yine, Halk Bankası, bu yabancı pariteye en
deksli 81 milyon doları, bu bonolardan alarak batırmış ve nihayet, pazarlıklar yapılmış ve bu para
lar, 20 sene vadeye bağlanmış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sadece Halk Bankası mı, Türki
ye Kalkınma Bankası da, o bankalara, batan bankalara 55 milyon dolar yatırdı, ondan bahsetmiyo
rum. 

Yine, aynı şekilde, bu bonolardan 127 milyon dolarlık almış ve bu para da batmıştır. Bu bel
genin arkasında, yine, Sayın Aykon Doğan Beyin imzası vardır. 

Değerli arkadaşlarım, aynı şekilde -dün burada söyledim- Banker Bako'ya, sadece bir günde, 
şubeden kredi veriliyor; bir gün sonra, Emlak Bankası Genel Müdürlüğünden bu kredi onaylanıyor 
-bu Hükümet döneminde, Sayın CHP'li arkadaşım- 1992 yılının sonunda, 65 milyon mark batıyor 
değerli arkadaşlarım. Şimdi, şunu belirtmek istiyorum... Zamanım burada doluyor değerli arkadaş
larım. 

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Aynı şekilde, banka, size kredi vereceği zaman bir araş

tırma yapacak; burada, ticarî durumu bozuk olanlara, yurtdışındaki banka şubelerinden kredi veril
mek suretiyle devletin bankaları soyulmaktadır değerli arkadaşlarım; ama, ne yapılmıştır biliyor 
musunuz; devletin bu bankalarını partilere soyduranlara, şimdi, adaylıklarda birinci sıra verilmek
tedir. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Dumankaya, bunları kim yapıyor?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli.arkadaşlarım, aynı şekilde, devletin valilerini, devletin emniyet güçlerini, parti mili

tanları şeklinde kullanıp, ondan sonra da bir faşist devlet kurma çalışmaları, dün akşam burada olan 
olaylarla kendisini göstermiştir. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Dün anarşi yarattınız burada.-

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - O nedenle, ne yaparsanız yapın, sizden, 24 Aralıkta, bu 
millet, bu halk bunun hesabını soracaktır. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Kim yapıyor bunları; DYP mi?! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben inanıyorum ki, pazar günü, Atatürk'ün partisi olan 

CHP, bu faşist yönetime geçit vermeyecektir, güvenoyu vermeyecektir. 
BAŞKAN - Toparlayınız Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; biraz önce bu kürsüden sizlere hitap eden Sayın Dumankaya'nın, bahse konu mevzularına 
cevap vermek üzere söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Şimdi, merak ettiğim bir şey var. Sayın Dumankaya, kendi dönemlerinde vuku bulan hadise

leri, bugün vuku bulmuş gibi niye anlatma gereğini duydu, ona bir türlü anlam veremiyorum. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Kendi dönemi bitti artık, dört sene geçti. 

• ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Dumankaya, benimle bir
likte KİT Komisyonunda görev yaptı, beraberce çalıştık. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Nasıl görev yaptığımı bilirsiniz; yalan söylersen, belge
ler burada. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Dağlılar yalan söylemez! 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bu söylediği hususların hepsi, bi

zim Komisyonumuzca tespit edilmiş; ayrıca, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında 
da yer almış ve banka yöneticileri tarafından adlî makamlara, mahkemelere intikal etmiş konular
dır. Böyle yanlışlıkları -kimin dönemine ait olursa olsun- tespit edilmiş ve zamanında mahkeme
ye intikal etmiş olan konuları, hâlâ gelip burada "milleti soyuyorsunuz, peşkeş çekiyorsunuz" gibi, 
artık millete de duymaktan gına geldiği kelimeleri kullanmaya niçin ihtiyaç duyuyor, bunu merak 
ediyorum. 

Ben, buradan yapmış olduğum bütün konuşmalarda, milletvekili arkadaşlarımı bir şeye davet 
ettim. Bu vatandaş bizi dinliyor. Bu vatandaş, artık "peşkeş çekme" gibi, sokak kabadayılarının 
kullandığı kelimeleri kullanmamızı istemiyor. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Elimde gösterdiğim şu belgeler doğru mu Sayın Bakan?.; 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Diyor ki Türk milleti: "Ey veki

lim, bu kürsüden hitap ederken, benim Türk Milletimin yapısına, örfüne, âdetine, geleneklerine uy
gun bir şekilde hitap et. Yeter artık, bırak bu kavgayı gürültüyü." Bunları merak ediyor, bunları is
tiyor sizden. Siz, hâlâ neyin peşindesiniz, anlamakta güçlük çekiyorum. "* , 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Fakirin fukaranın malını Amerika'ya götür mü diyor?! 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Türkiye, 

çok acı şeyler yaşadı. Biz, bunları kaşımak istemiyoruz. Allah'a çok şükür ki, bir Engin Civan ola
yı gibi, büyük mafya olaylarında bir kurşun sıkma, kan akma hadisesinden sonra, kamuoyuna yan
sıyan yaralara sahip olan kişiler değiliz. Bunlar, sizin zamanınızda vuku bulmuş olan hadiselerdir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Özer Çiller'den bahset!.. 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Yazıktır, günahtır! Yapmış oldu

ğunuz şeyleri, bu millet gördü, seyretti; size de, 1991'de dersinizi verdi... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Özer Çiller'den bahset!.. 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - ...daha ne istiyorsunuz!.. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Özer Çiller'den bahset. v 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - "Seçim, seçim" dediniz; yapılan 

mahallî seçimlerin hepsinde, bu millet, size, gereken cevabı verdi. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan... 
BAŞKAN-Sayın Dumankaya, siz konuşurken kimse laf atmadı. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Üç gün önce Yalova'da boyunuzun ölçüsünü aldınız!.. 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bakınız, biraz sabırlı olunuz. Çok 
uzak değil, 24 Aralık tarihi çok yakın. Bu millete bu kürsüden sizler de söz verdiniz; 24 Aralıkta
ki seçim tarihiyle ilgili, sakın ola ki, Anayasa Mahkemesine falan gitme gafletine kapılmayınız; 
yoksa, bu millet sizi perüperişan eder. . 
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FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Tek başınıza gelin, tek başınıza! 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Koltuk değneği arıyorsunuz. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Koltuk değneği arıyorsunuz... Tek başınıza gelin! 

BAŞKAN - Sayın Pehlivan... 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, 
biz, Türk Milletinin... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Bakan, Halit Dumankaya'nın sorularına cevap verin. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 2,5 trilyon lirayı buraya vermedi mi; 63 milyon markı 
buraya vermedi mi ?.. Bunları söyle. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Dumankaya, ben seni din
ledim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bunlar, belgeler. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sabret canım; böyle sabırsız olur
san, hata işlersin Sayın Dumankaya. Ben, eski, tecrübeli bir politikacı olarak, sana tavsiyede bulu
nayım; ben, seni seviyorum; sen, benim arkadaşımsın, Komisyon Üyemsin; ne olur, gözünü seve
yim... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben de insan olarak seni seviyorum. 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Acele işe şeytan karışır; hata edi
yorsun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bunlara cevap ver. 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Dur bir dakika; dur, dinle. 
Sayın Dumankaya, Banker Bako hadisesini, biz, Komisyonda tespit edip, mahkemeye intikal 

ettirdik mi ettirmedik mi? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Benim uğraşımla olmuştur o. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ettirdik mi ettirmedik mi? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Benim ulaşımımla olmuştur o. 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Dumankaya, bakın, Banker 

Bako hadisesi, 1993 yılında, o günün genel müdürü tarafından değil, bankanın şube müdürleri ta
rafından yapılmış bir oyunla verilmiş bir kredi hadisesidir ve bu husus, mahkemelere intikal etmiş
tir, duruşmaları da devam etmektedir. Halk Bankasındaki sizin bahsettiğiniz o isimleri tekrar bura
dan zikretmek istemiyorum... O kişinin Kıbrıs'ta kurmuş olduğu bankayla ilgili, verilmiş olan kre
diyle ilgili de soruşturma başlatıldığını siz biliyorsunuz. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Bakan, kimdi o? 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Kim olursa olsun; Yahya Demi

rci de olsa, Ahmet Özal da olsa, Engin Civan da olsa hepsinin hesabını millet adına sormak bizim 
görevimizdir. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Özer Çiller de?.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Özer Çiller de mi?.. 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Kim tespit edilmişse... Biz bunla

rın hepsini yaparız. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Bir de ağzınızdan "Özer Çiller" lafı çıksın. 
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ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, beni sükûnetle dinleyiniz. 

Öyle, gelip de, buradan "çamur at, izi kalsın" espirisiyle bir yere gitmeniz mümkün değil; geliniz, 
beni dinleyiniz. 

Bakınız, Kalkınma Bankasındaki hadisenin... Kalkınma Bankası eski genel müdürünü, basın
da yapmış olduğu savaşlardan geri çekmek için, KİT Komisyonuna çağırıp, Komisyon üyesi arka
daşlarımla birlikte, o günkü mevcut yöneticiler hakkında söylediği lafları orada tekrarlattıran kişi 
benim; benim Komisyon üyelerim. Biz, bunları yaptık geldik. Onun için, benimle, bu hususta, sa
kın ola ki, bir mücadeleye veya yarışa girmeyin, mahcup olursunuz; onu peşinen söyleyeyim. 

AHMET KABİL (Rize)-O zaman sen cevap vermedin. 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Zaten, benim cevap vermemden 

ürküyorsunuz; ama, ikidebir bu meseleleri kaşımayın. 
Bakın, beyler, bu vatandaş bir şeyler bekliyor. Gerçekten, Türk Milleti, artık, bir şey bekliyor. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Türk Milleti, hayırlısıyla, bir an önce gitmenizi bekliyor! 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şu kürsüden... Miting meydanla

rında istediğinizi söyleyiniz; ama, şu kürsüyü kullanırken, ne olur iyi kullanalım. Birbirimize hitap 
şeklimiz, birbirimize olan tenkitlerimiz ve de temennilerimiz kısmında, ne olur dikkatli olun; ben, 
bunları istirham ediyorum. 

Ben sizleri çok seviyorum, sizler de beni çok seviyorsunuz; onu biliyorum. Sevmiyor musu
nuz beni?.. Sevmiyor musunuz beni?.. 

AHMET KABİL (Rize)—Biz doğruyu seviyoruz... 
ÇEVRE BAKANİ A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Doğruyu söylüyorum işte. Doğ

ruyu söylediğim için seviyorsunuz beni. 
O zaman, sevdiğiniz bu arkadaşınızın, bu kardeşinizin bir tavsiyesi var size, o da şu: Lütfen, 

bu kürsüden... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Bakan, Özer Baysal'ı kim konuşturdu?.. Kim konuş

turdu?.. 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bu kürsüden millet bizi dinliyor. 

Bu Milletin... 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Ders verme... 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Senin, benden, daha çok ders al- • 

maya ihtiyacın yar güzel kardeşim; onları alacaksın daha. Daha bu millet de size ders verecek. Be
nîm de tavsiyelerimi dinleyin. Ders değil, tavsiyedir bunlar. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Kimin kimden ders alacağı belli olmaz. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - 24'ünde... 24'ünde... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, bunları anlat; millete ancak oradan anlata

biliyoruz bunları, bu belgeleri... Özel hayatında seni severiz, sayarız... 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, Sayın Dumankaya... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya... 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Dumankaya, bakınız, bu 

kamu iktisadî teşebbüslerinin 1994 yılında vuku bulan 100 trilyon liralık zarar hadisesinin altında 
yatan gerçek, 1986 yılından itibaren bu kuruluşları, özel ve kamu bankalarından finans kaynakla
rını karşılamak mecburiyetinde bırakan iktidara aittir. Sadece, Et ve Balık Kurumunun 7,5 trilyon , 
liralık zararının 5,5 trilyon lirası, bankaya olan borcudur. 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kimin? 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bunun 4,5 trilyon lirası da banka 

faizidir Sayın Dumankaya; bu hesapları biz gördük, Et ve Balık Kurumunun. Bunlar, hep, 1986, ve 
1987 yıllarında, Anavatan Partisi İktidarı zamanında, özel ve kamu bankalarından finans kaynak
larını yüksek faizlerle karşılama mecburiyetinde bırakıldığından doğmuştur. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Elazığ'ı, Malatya'yı, Kars'ı ne yaptınız? 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Bakan, siz ne yaptınız... Siz, dört yıldır ne yaptınız, onu 
söyleyin. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Siz, sadece, 1990 ve 1991 yılla
rında seçimlere giderken, 9 tane özel banka açma izni verdiniz; bunlar, yalan mı; bunları niçin sak
lıyorsunuz milletten... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Batan bankaları ne yaptınız... 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ha, biz ne yaptık; bizim yaptıkla
rımızı da millet biliyor; biz, bunların hepsinin hesabını soruyoruz. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Böyle mi; böyle mi soruyorsunuz!.. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bakınız, bu sene, almış olduğu
muz tedbirlerle, kamu iktisadî teşebbüslerindeki bu zarar ortadan kalkmaktadır; daha ne yapacak-. 
tık... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Siz mi bunu söylüyorsunuz!.. Siz mi söylüyorsunuz!.. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sizin bıraktığınız; sizin, bankadan 
yüksek faizlerle kredi alma mecburiyetinde bıraktığınız... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - KİT Komisyonu Başkanı olarak mı söylüyorsunuz, Ba
kan olarak mı konuşuyorsunuz?.. • , ' 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - ... o müesseselerin yapmış oldu
ğu, beş yıldızlı otellerden daha lüks olan misafirhanelerin hesaplarını vereceksiniz daha; bu millet, 
bu hesabı soracak sizden. 

AHMET KABİL (Rize) - Sizden soracak... <• ' 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Bakan, biraz seviyeli konuş!.. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Kaç senedir soramadınız, bundan sonra mı soracaksınız!.. 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Siz, o misafirhaneleri yaparak, o 

dinlenme tesislerini yaparak, aslında, teknoloji yenilemesi için... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Araştırma yaptığın raporu ne yaptın Hamdi Bey, araş

tırma yaptığın raporu?.. 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Hepsini, ben, ilgili yerlere... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Onu işleme koy; cesaretin varsa, onu işleme koy. 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Hatinoğlu, ben, onu Mecli
se getiren, onu da savunan kişiyim. Benim, Allah'tan başka hiç kimseden de korkum yok. Ben, ce
saretli adamım, ben yiğit adamım... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Bir Özer Çiller var... 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ben, hepsini bu Meclise getirmiş 

ve mülkî amirliklere teslim etmiş adamım. Benim, Allah'tan başka kimseden korkum yok; bu ma-
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kam ve mevkilere de hangi şartlar altında geldiğimi sizler daha iyi biliyorsunuz, bana söyletmeyin 
bunları. • , / , 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, Meclisi mi idare ediyorsunuz, sohbet mi yapı
yorsunuz?! 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu söylemiş 
olduğunuz batan bankalar dahil olmak üzere, zarar eden bankalar dahil olmak üzere, bunların hep
sinin vebali günahı, sizin İktidarınız dönemine aittir. 

İLHAN KAYA (İzmir) - İstanbul Bankası da dahil mi Sayın Bakan?! 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - O da sizin döneminize dahildir. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Hangi banka o? 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - O da sizin döneminize ait olan ve 
sizin sorumluluk taşımanız gereken döneme ait olan bankalardandır. 

O nedenle, geliniz, artık, demagojiyi... 
İLHAN KAYA (İzmir)-Genel müdürü kim, genel müdürü?! 

:, ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ben, böyle karşılıklı konuşması
nı severim de, yalnız, dozajı artırdığımız zaman, bu millet de bize kızar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir milletvekili olarak, sizlere son tavsiyem şudur... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Tavsiyede bulunmayın, doğruları söyleyin yeter bize. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Sizin tavsiyelerinize ihtiyacımız yok. 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bu çatı altında bulunan, aynı so

rumluluğu taşıyan bir kişi olarak, son tavsiyem şudur: Yapılmış olan yanlışların hepsinin üzerine 
gidilmiştir; hepsi mahkemelere intikal ettirilmiştir. 

İLHAN KAYA (izmir) - Özer Çiller... Özer Çiller... 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bütün kamu bankalarından kre

di alıp da, kredilerini ödememiş olan bütün ticaret adamlarının ve de kredi sahiplerinin hepsinin 
ödeme planları, 1993 ve 1994 yıllarında tahakkuk ettirilmiştir; hepsi de, tıkır tıkır, vermiş oldukla
rı ödeme planı çerçevesinde bu borçları ödeme yoluna gitmişlerdir, 

İLHAN KAYA (İzmir) — Batıranlar ne olacak, batıranlar?! 
ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bu, kimin sayesinde olmuştur, 

biliyor musunuz; bu, Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ortaklığı iktidarı döneminde ol
muştur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, bütün siyasî partilerin üyelerinden müteşekkil, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadı Teşebbüsleri Komisyonundaki arkadaşlarımızın ciddî ve 
vatansever çalışmaları neticesinde yapılmıştır. > 

'. SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Gündemin 8 inci maddesinde bir yolsuzluk raporu 
var; onu bir okur musunuz. 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bunu da bütün Türk Milleti bili
yor; bu çalışmaların hepsini takdirle karşılıyor. 

Ben, bundan sonra, Sayın Dumankaya'nın... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Burada, ben, belgeleri getirip konuşuyorum; belgeler ko

nuşuyor, belgeler... 
' ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Artık, benzetme yapmak istemi
yorum; ama, vatandaşımız, bize çok değişik şeyler söylüyor., 
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SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Sayın Bakan, önce, şu gündemin 8 inci maddesinde

ki -sizin de bulunduğunuz- araştırma komisyonunun raporunu temizleyin; bu raporu temizleme
den buraya çıkamazsınız. ' 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Son tavsiyem; buradan, gerçek
ten, Türk Milletinin örf, âdet ve gelenekleri doğrultusunda, konuşma üslubu içerisinde konuşmala
rını yapacağı kanaatini taşıyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Ben, bu belgeleri gösterdim. 

ÇEVRE BAKANI A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ben, Sayın Dumankaya'yı çok 
seviyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Başkan, ben, bu belgeleri, burada konuşuyorum; belge
ler konuşuyor, belgeler... 

ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bu duygu ve düşünceler içerisin
de, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bunlara cevap vermedin, tavsiyede bulundun; bunlara 

cevap istiyoruz . 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Gündemin 8 inci maddesinde bulunan -araştırma ko

misyonunda senin de bulunduğun- komisyonun raporunu temizle önce Sayın Bakan; bu, senin yüz-
karan olur, bu raporu temizlemezsen. Bu raporu temizlemezsen; buraya çıkamazsın, çıkmaman la
zım!.. Eğer, şerefini, haysiyetini korumak istiyorsan, bu raporu onayla; gündemin 8 inci maddesi... 

BAŞKAN - Sayın milletvekili... Sayın milletvekili... 
ÇEVRE BAKANI A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Meclisi çalıştırmamak için kaç

mayın Meclisten. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin, Devlet Bakanlığına atandığına ilişkin Cumhurbaş

kanlığı tezkeresi (3/2016) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

31 Ekim 1995 
İLGİ: Başbakanlığın, 31 Ekim 1995 tarihli ve B 02.0.PPG.012-1/1-15442 sayılı yazısı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince-27 Ekim 1995 tarihinde 19 uncu seçim dönemi bitmeden se

çimlerin yenilenmesi kararı alınması sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü mad
desine göre, görevinden ayrılması gereken Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince, Devlet Bakanlığına atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. Süleyman Demire! 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı 

tezkeresi (312017) 
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

31 Ekim 1995 
İLGİ: Başbakanlığın, 31 Ekim 1995 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-15444 sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 27 Ekim 1995 tarihinde 19 uncu seçim dönemi bitmeden se
çimlerin yenilenmesi kararı alındığından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesine 
göre, görevlerinden ayrılmaları gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine; 

Adalet Bakanlığına, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Firuz Çilingiroğlu, 

İçişleri Bakanlığına, Vali-Mahallî İdareler Genel Müdürü Teoman Ünüsan, 

Ulaştırma Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Oğuz Tezmen'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi gereğince, Başbakan tarafından atanmış 
olduklarını bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. (Alkışlar) 
Sayın Bakanları tebrik ediyor, basanlar diliyorum. 
C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
L- Adalet Bakanlığına atanan Firuz Çilingiroğlu, İçişleri Bakanlığına atanan Teoman Ünü

san ve Ulaştırma Bakanlığına atanan Oğuz Tezmen 'in andiçmeleri 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 114 üncü maddesi mucibince atanmış olan 

ve milletvekili olmayan Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının, Anayasamn 112 nci maddesi 
gereğince andiçmeleri gerekmektedir. 

Kendilerini, andiçmek üzere, sırayla kürsüye davet edeceğim. 
(Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu, İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, Ulaştırma Bakanı Oğuz 

Tezmen andiçtilcr) (Alkışlar) 
BAŞKAN - Hayırlı olsun. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. - TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden hangile

rinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/2018) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 

79 uncu maddesine göre verilmiş iki tezkeresi vardır; okutacağım. 

Sayın milletvekilleri, tezkereler biraz uzuncadır; Kâtip arkadaşımızın, tezkereleri oturarak 
okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci tezkereyi okutuyorum: 
31.10.1995 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesinde "Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple 

çekilmesi halinde yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklik
leri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. An
cak, Bakanlar Kurulunun, bir yazıyla Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
sine devam olunur" hükmü yer almıştır. 
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Belirtilen hüküm uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyon çalışma

larının devamını tcminen, Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden, 
ekli listede belirtilenlerin görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
1 Başbakan 
Liste: 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı. (Emniyet mensuplarının hizmet süreleri) { 

78 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. (Kırıkkale Üniversitesine kadro verilmesi) 

Dünya Sağlık Teşkilatı, Anayasanın 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacı
lığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde, 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Prokotolün 
onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun 
tasarısı. 

1996 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. 
Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı. 
Tt̂ rk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Kıbrıs'a gönde

rilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle,-Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 
Başka Giderleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. (Bazı Yükse
kokulların Fakülteye Dönüştürülmesi) 

Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı. 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa: 

rısı. , 

- 1 7 -



T.B.M.M. B : 2 0 1 .11 .1995 0 : 1 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Teklifi. 

Mera Kanunu Tasarısı. 

İşsizlik Sigortası Kanunu Tasarısı. 

832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı. 

6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkrala
rının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek
lifi- •: 

2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin.Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi. 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Ek 
Maddeler İlave Edilmesine ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek Cezaların Gösterge Puanı Esas 
Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı. 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname. 

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi
ne İlişkin Kanun Tasarısı. 

1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. 
1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı. 

İller Bankasi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(Sermaye Artırımı) 

Yeni İl ve İlçeler Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı. 

1.6.1995 Gün ve 4108 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. 

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı. 

İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bu konuda, yine, bir açıkla

ma yapmak istiyorum.•'• 
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BAŞKAN - Buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -Takriben beş altı günden beri, Hükümet tezkereleriyle, Genel 
Kurulda ve Komisyonlarda görüşülmesi istenen kanun tasarı ve tekliflerinin listesi takdim ediliyor. 
Yalnız, zannediyorum, ya Meclis Başkanlık Divanının veya Meclis Danışma Kurulunun, Başkan-. 
lığın inisiyatifiyle, bir konuyu görüşmesi lazım geldiği kanaatindeyim. O konu şudur: 79 uncu 
maddede "Ancak, Bakanlar Kurulunun bir yazıyla Başkanlığa bildirdiği kanun tasan ve teklifleri
nin görüşülmesine devam olunur" deniliyor. 

Şimdi, komisyonlarda mevcut veya Genel Kurul gündeminde mevcut bir kanun olacak ki, 
onun görüşülmesine devam edilsin; ama, görülüyor ki, Hükümet, mütemadiyen, yeni tasarı ve tek
lifler sevk ediyor. O nedenle, bu maddenin, özellikle ikinci fıkrasının, nasıl anlaşılması lazım gel
diği konusunda Genel Kurulda bir kanaat oluşabilmesi için, ya Sayın Riyasetin talebiyle grupların 
Danışma Kurulunda bir araya gelmesi veyahut da Meclis Başkanlık Divanında bu konunun görü
şülmesi gerektiği kanaatindeyim ki, komisyonlarda veya Genel Kurulda, müzakereler sırasında tar
tışma çıkmasın. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN - Dikkate alınacaktır Sayın Kazan. 

4. - TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden hangile
rinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/2019) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
1.11.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 31.10.1995 tarihli ve B, 02.0.KKG/196-342/5006 sayılı yazımız. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesi hükmüne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının devamını teminen, Genel Kurul ve komisyonlarda bulu
nan kanun tasarı ve tekliflerinden görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun gö
rülenlerin listesi ilgi yazımızla bildirilmişti. 

Bakanlar Kurulunca, ekli listede yer alan kanun tasarısı ile teklifinin de Millet Meclisi İçtüzü
ğünün mezkûr maddesi hükmü uyarınca Genel Kurul ve komisyonlarda görüşülmesi uygun görül
müştür. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Prof.Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
Liste: 
1- Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerinin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşme

sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
2- 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 2/1527 numarasında kayıtlı) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, şimdi okunan tezkereden, Siyasî Partiler Ka

nunun bir maddesinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundaki bir kanun tckli-
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finin de görüşülmesini, Hükümet, önermektedir. Bu kanun teklifi, Siyasî Partiler Yasasıyla ilgili ojk 
duğu için, öncelikle Anayasa Komisyonunda ele alınması gereklidir. Bu konuda, Yüksek Başkan
lığa yazılı başvurumuz vardır. Bu başvuru, Başkanlık Divanında değerlendirilmeden ve gereği ya
pılmadan, komisyonda, tezkere gereğince, kanun teklifinin ele alınması mümkün değildir. 

Teşekkür ederim. ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Dikkate alınacaktır, Sayın Korkmazcan. 

5. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 4 arkadaşının, 24.4.1983 tarih ve 2820 Sayılı Siya
sî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliflerini 
(2/1526) geri aldıklarına ilişkin önergesi (4/525) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; oku
tuyorum: 

31.10.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
24.4.1983 tarih ye 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Teklifimizi, bazı düzenlemeler yapmak amacıyla geri almak istiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevzat Ercan İhsan Saraçlar Ali Uzun 

Sakarya Samsun Zonguldak 
Adil Aydın Rifat Yüzbaşıoğlu 

.. Antalya Niğde 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda bulunan kanun teklifi geri verilmiştir. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Hangi kanun teklifi, tam anlayamadık; konuyu açıklar mısı

nız? ..-. '•••. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Hangi kanun teklifi?.. 

BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda bulunan kanun teklifi geri verilmiştir efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Şu, önergelerle getirilen kanun mu acaba o?.. \ 
6. - Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/524) 
BAŞKAN - Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyon üyeliğinden, CHP'den bir azalma nedeniyle çekiliyo
rum. 

Gereğini arz ederim. İbrahim Tez 
Ankara 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. -SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.".- İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen İ üyelik 

için İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2,-Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 

üyeliklere, Adana Milletvekili Ahmet Sanal, Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar, İzmir Millet
vekili Süha Tanık ve Manisa Milletvekili Faruk Saydam; Doğru Yol Partisi Grubuna dü^en 3 üye
lik için de, Hatay Milletvekili Abdullah Kınalı, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ve Çorum Milletve
kili Cemal Şahin aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.:. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (1) ! 

BAŞKAN - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporla- < 
rının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde, tasarının 2 nci maddesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış, önergelerin aykırılığına göre yapılan işlemde birinci önergenin oylanmasında kalmıştık. 
AHMET KABİL (Rize)-Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. Önerge sahibi de önerge üzerin

de konuşmuştu. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hangi önerge Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarının 2 nci madde üzerindeki önergesi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Önergeyi bir daha okutabilir misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Meclisi aydınlatmak bakımından önergeyi bir kere daha okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. ' 
Mustafa Ünaldı.(Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamış idi, önerge sahibi de önergesi üze-

(1) 889 S. Sayılı Basmayan 30.10.1995 tarihli 18 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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rinde konuşmuş idi. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım; ancak, karar yetersayısının aranması istenmiştir, bunu 
da arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bu
lunamamıştır. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.45 

v —: 'Q ;—_ 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Bcytullah Mehmet GAZİOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Mehmet Cemal ÖZTAYLAN (Balıkesir) 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/ . - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta

sarısı ve Adalet, ̂ Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) (S. 
Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Karar yetersayısının aranması istenmemişti Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Karar yetersayısının aranmasını zaten istedi bu taraf efendim. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istemediler... 
BAŞKAN - İstemediler mi?.: 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri).-İstemediler Sayın Başkan. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kim saydı Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ben saydım. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, ne zaman saydınız?!. 
BAŞKAN - Önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım; karar yetersayısını arayacağım: Önergeyi 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, içinize sindirebildiniz mi?.. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum... , 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Biraz önceki oylamayla kabul edilmiş olan önergeyi, şimdi 

reddedilmiş hale getirmeyi içinize sindirebiliyor musunuz?... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Devam edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesinde yer alan cezaların metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ünaldı (Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN-Komisyon Önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahibi söz istiyor mu? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler, önergemi savunmak üzere söz 

aldım; huzurunuzdayım; ama, biraz evvel yapılan yanlış uygulamanın da sıkıntısını, sorumluluğu
nu üzerimde hissediyorum; onu ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Önergemizi verdik, burada oylandı. Sayın Başkan, oylamanın sonucu, kendi lehinde veya ken
di düşüncesinde olmadığı için, bu oylamayı geçersiz kıldı ve yeniden oylamaya koydu; bunu, esef
le karşıladığımı, protesto ettiğimi ifade etmek istiyorum. ' 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Esef edemezsiniz... Hem karar yetersayısının aranmasını is
teyeceksiniz hem esef edeceksiniz!.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Ne hale düştüğünüzü kendiniz biliyorsunuz. . 

Bu maddeyle ilgili görüşlerimi ifade edeceğim. Dört yıllık iktidarı boyunca, ülkenin insanına 
hiçbir şey yapamayan, vaat ettiklerini veremeyen İktidar, maalesef, seçime giderken, milletin kar
şısına ağır cezalar getiren kanunlarla çıkıyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Sizin lehinize... 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Tabiî lehimize, söyleyeceğiz bunları inşallah; bunları du
yuracağız; bunları duyurmanın ilk başlangıcı da şurada, şu mikrofonda, şu kürsüde olacak inşallah. 

Bir zamanlar, Millî Korunma Kanunu diye bir kanun vardı; insanlarımızı, esnafımızı, tüccarı
mızı inim inim inleten, her an ağır cezalarla karşı karşıya bırakan bir uygulamaydı. O yanlışların 
hesabı o zamanlar verildi; bugün, aynı yanlışlar tekrarlanmak isteniyor. Ben, aslında, bu konuşma
yı biraz da sizleri uyarmak kastıyla yapıyorum. Yanlış yapıyorsunuz, bir şey veremediniz, hiç ol
mazsa, ağır cezalar getirmek durumunda olmayın demek istiyorum. 

Getirilecek cezaları sıralayacak olursak; 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezası, 
30 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, 1 yıla kadar işyerini kapatma cezası, ticaretten men cezası; tak
lit edilen eşyanın müsadere, zapt, elkoyma ve yok edilmesi cezası, ticaret odalarında kara listeye 
yazma cezası, gazete ve ilan ile teşhir etme cezası... Neyi taklit eden; yani bunun nasıl ve niçin bir 
taklit olduğunu dün burada hem Sayın Cevat Ayhan Bey hem de Ahmet Remzi Hatip Bey çok gü
zel şekilde ifade ettiler; bana verilen süre içerisinde onları tekrarlamak istemiyorum. 
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Bu taklitler; ülkenin gelişmesini sağlayacak, birtakım istihdamları gerçekleştirecek, ülkenin 

kalkınmasını, maddî imkânlarını sağlayacak taklitlerdir; ülkemiz insanının lehine, ama ülkemiz dı
şındakilerin de aleyhine taklitlerdir; yani, birtakım ahlak kaideleri veya ahlâk ifadeleriyle çelişme
yecek taklitlerdir. Bu tasarı, onlara ağır cezalar getirmektedir. Bunun çok yanlış olduğunu bir kere 
daha ifade ediyorum. Hele hele, seçim öncesinde, şu yoğun çalışma günlerinin içerisinde çalışma
larımız arasına alınacak bir husus olmadığını da vurgulamak istiyorum. 

Biz, bu cezaların kaldırılmasını ifade eden önergemizi verdik, konuyu vicdanınıza havale ede
rek saygılar sunuyorum. (RP Sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Değerli üyeler, yaptığımız işlemde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 
Sayın Ünaldı'nın dediği işlem sırasında karar yetersayısının aranılması istenmiştir ve akabin

de, bu kararı ben değil Yüce Meclis vermiştir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, burada -tutanakta- biraz evvel "karar 

yetersayısını arayacağım" demiştiniz; fakat, tutanakta, kimsenin, karar yetersayısı aranmasını iste
mediği görülüyor; kimse böyle bir şey istemedi. Siz, burada önerge kabul edildiği için, kendiliği
nizden, karar yetersayısını aradınız. Kimse istemedi; işte, tutanak burada, yok böyle bir şey. 

BAŞKAN - Sayın Ahmet Kabil, kalkarak, karar yetersayısının aranmasını istemiştir. Zabıtla
ra geçmemiş olabilir; kendisi buradadır efendim. 

KEMALETTİN GÖKT AŞ (Trabzon) - Zabıtlara geçmeyen şeyi, siz nereden duyacaksınız. 

BAŞKAN - Efendim, kendisi buradadır; tarafımızdan-tespit olunmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 889 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesinde yer alan "yüz milyon lira para 

, cezasına", "otuz milyon lira para cezasına", "kırk milyon lira para cezasına", "iki yüz milyon lira 
para cezasına" ibarelerinin "yirmi milyon lira para cezasına", "beş milyon lira para cezasına", "al
tı milyon lira para cezasına", "otuz milyon lira para cezasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. , 
Mustafa Ünaldı (Konya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? , 
SANAYİ VE TtCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hatip. 
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AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan tasarı

nın bu maddesi üzerinde verdiğimiz değişiklik önergesinde imza sahibi olarak huzunınuzda bulu
nuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Dün, 31 Ekim 1995 tarihinde, burada, 52 nci Hükümetin Programı, Sayın Başbakan tarafından 
okundu. Bu Program, kurulmuş olan Koalisyon Hükümetinin yapacağı icraatı ifade eden bir prog
ram şeklinde takdim edilmiştir. 

Bu Programın, 24 Aralıkta seçime gidecek olan bir hükümetin programı olarak, seçmenlerin
den oy almak için, onlara birtakım ferah haberler yeren bir program olması gerekirken, Programın 
takdimi -hiçbir hükümet programında olmadığı şekilde- baştan aşağı, geriye doğru, yapılan faali
yetlerin Avrupa tarafından takdirle karşılandığını; Ortaklık Konseyinde son yapılan görüşmelerde, 
Türkiye tarafının, imtihanı başarıyla verdiğini, Avrupa'ya itimat telkin ettiğini; bu sebeple, büyük 
bir tarihî fırsat yakalamak için her türlü gayretin gösterileceğini ve oranın direktiflerinin yerine ge
tirileceğini ifade etmek için yapılmış bir konuşma şeklinde oldu. 

Tasarının tümü üzerinde, naçiz bir kardeşiniz olarak, burada yaptığım kouşmada, bu tasan 
metninde, asla "gümrük birliğine girmek için şu değişikliklerin yapılması gerekiyor" diye ifade 
edilmediği halde, gerekçenin, hakiki manada, Başbakanlık Başdanışmanlığı tarafından, usule ve 
resmî adaba aykırı olarak, Başbakanlığa, Hükümete verilmiş bir direktif, bir ültimatom dahilinde 
yapıldığını ifade etmiştim. Bu ültimatom "çok gizli" ibaresiyle rapor şeklini almıştı. Şimdi, görü
yoruz ki, bu gizlilik ortadan kalkmış, 52 nci Hükümetin Programına intikal etmiştir. Ne diyor bu 
Programda: "Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 564 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin uygulanması için gerekli olan cezaî ve akçalı hükümleri içeren kanun tasarısının; pa
tent, faydalı model, markalar, coğrafî işaretler ve endüstriyel tasarımlar alanında Avrupa Birliği ile 
gümrük birliği bağlamında mevzuat uyumunu sağlamak üzere, şu görüşülmekte olan 551,554,555, 
556 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin uygulanmasında gerekli olan cezaî hükümleri içeren ta
sarının; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
-ki, o da cezaları ihtiva ediyor- Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin' 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının -o da, cezaları ihtiva ediyor- diğer taraftan, Özel Tüke
tim Vergisi Kanun Tasarısının da yasalaştırılması Hükümetin öncelikleri içerisinde yer alacaktır." 

Demek ki, bu Hükümet, insanımıza hiçbir şey vermeyecek. Şu, seçim rüşveti olarak memur
lara, işçilere, esnafa, çiftçiye; zaten alacaklı olan bu kesime verilecek olan birtakım tavizlerin he
men yanında; daha onlar yılbaşından sonra tatbikata geçeceği halde, yeni vergiler getirileceğine da
irdir... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 15 Kasımda, 15 Kasımda... 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bu sebeple, biz, milletin yükünü biraz hafifletmek için, 

sanatkârımızı biraz güçlendirmek, cesaretlendirmek için, tasarıdaki cezaların hafifletilmesi için bu 
değişiklik teklifimizi takdim ettik; çünkü, burada müteaddit defalar ifade ettiğimiz gibi, önümüz
deki tasarının her maddesinde, tam 9 tane ayrı ceza, aynı suçtan dolayı, 9 ayrı kimseye tatbik edi
lecektir muhterem arkadaşlar; bu, dünyanın neresinde görülmüştür. Binaenaleyh... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, sürenizi uzatayım mı? , 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Sözlerimi tamamlıyorum. 
Biz, bu. değişiklik teklifimizin kabul edilmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. (RP sı

ralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
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Sayın milletvekilleri, üzerinde konuşulan önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamıştı. 
Önergeyi oyluyorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesinde yer alan "üç aya kadar haf dahi

linde faaliyetten mene", "süresiz olanlara hal dahilinde faaliyetten mene" ibarelerinin "15 güne ka
dar hal dahilinde faaliyetten mene", "üç aya kadar hal dahilinde faaliyetten mene" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyorlar mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibi önergesi üzerinde konuşmak isterler mi? , 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
Sayın Oğuz, önergede imzanız var mı acaba? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - 2 nci maddede ben konuşmuştum efendim. 
BAŞKAN - Önergede imzanız bulunmuyor. Acaba, bir arkadaşınız yetki... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yok mu?.. Affedersiniz. İmzası olan bir arkadaşımız... 
BAŞKAN-Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Var Sayın Başkan; konuşacak arkadaşımız var. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben konuşacağım efendim... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - "Kabul edenler" dedi. Önce, imzanızı bilin; kimin 

imzası varsa, onu bilin... 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş

tir. 
Önergelerin işlemi bitmiştir. 
Şimdi, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 2 nci maddeyi... (RP saralarından "Karar yetersa

yısının aranmasını istiyoruz" sesleri) 

Karar yetersayısını arayacağım efendim. 
2 nci maddeyi kabul edenler... 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Bakanlar, çift el kaldırıyorlar Sayın Başkan; vekâletleri 
yok!.. 

BAŞKAN - Sayın Coşkun Kırca, Sayın İslamoğlu'na vekâlet verdi, iki elini birden kaldırabi
lir efendim. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum efendim: 

MADDE 3. - 24.6.1995 tarih ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinde yer alan "rüçhan tarihi itibariyle" ibaresi "rüçhan 
tarihinden önceki oniki ay içerisinde" şeklinde, 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "er
teleme talebi varsa, veya" ibaresi "erteleme talebi varsa ve" şeklinde değiştirilmiş, 48 inci madde
sinden sonra gelmek üzere, "Madde 48/A-a) Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kim
lik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı 
üzerine konulmuş, tasarım koruması olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıranlar veya 
kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir 
yıldan iki yıla kadar hapis cezasına ve üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para ceza
sına, b) Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını bilmesi gerektiği halde, ta
sarım hakkının korunmasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal,.rehin ve haciz ile ilgili maddelerin
de yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı, başkasına devreden, veren, rehneden, bu hak
lar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı ve
ya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korunmasından do
ğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardı
ğı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir tasarım hak
kı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyanlar veya bu amaçla yazılı ve görsel 
basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan 
üç yıla kadar hapis ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına, c) 48 inci mad
dede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz 
milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üze
re kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur. Bu maddede belirtilen suç
lar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir 
üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan, işletme sahibi, müdür veya tem
silcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tü
zelkişinin işleri yürütülürken, 48 inci maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar 
ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine gö
re Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan 
suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sa
yılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı ben
di uygulanmaz. Tasarım korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 48 inci madde
de sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kim
lik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı 
veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım 
korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği ve
ya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına hukuken korunan 
bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla ya
zılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve ifadelerin kullanılması durum
larında, 5590 veya 507 sayılı kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernekleri de şikâyet hakkına 
sahiptir. Şikâyetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir. 
Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler acele işlerden sayılır. Bu Kanun hükümlerine göre tasarım 
hakkı başvurusu veya tasarım korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kul
lanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi 
vasıtaların zaptedilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ncı 
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maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükümleri 
eklenmiştir. ' 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ay
han, Anavatan Partisi Grubu adına da İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner söz istemişlerdir; 
kendilerine sırasıyla söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Ayhan. (RP-sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü
zakeresi devam eden 889 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamerlerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Müzakeresi devam eden bu kanun tasarısının 3 üncü maddesinde, biraz'evvel de okunduğu 
üzere, endüstriyel tasarımların korunması hakkında yeni hükümler getirilmekte, daha önce, 24 Ha
ziran 1995 tarihli kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe konulmuş olan bu kanunun, bu düzen
lemenin bazı maddelerinde değişiklik yapılmakta ve ilave olarak da ceza hükümleri konulmakta
dır. Kanun hükmünde kararnameye, Anayasa mucibince, ceza hükümleri konulamadığı için, bun
lar,, kanunla getirilmektedir. 

Daha önceki müzakerelerde de arz ettiğim gibi, bu Meclis, kanun hükmünde kararnamenin 
maddelerini müzakere etmemiştir "öncelikle ve ivedilikle görüşülür" denilmesine rağmen, maale-
seef, kanun hükmünde kararname, burada müzakereye açılmamıştır. Biz, müzakere edilmemiş olan 
bir kanun hükmünde kararnamenin tadiline ait bir tasarıyı görüşüyoruz. Tabiî, bunun hukukî yön
den ne ifade ettiğini, değerli hukukçu arkadaşlarım daha iyi takdir ederler; yani, aslı görüşülmeyen 
ve kabul edilmeyen bir hususta, değişiklik görüşülüyor; bunun, hukukî bakımdan da bir ucube ol
duğunu ifade etmek istiyorum. Maalesef, kanun hükmünde kararnameler burada görüşülemiyor. 
Mecliste görüşülmesi için 1983'te, 1984'te sevk edilmiş olan kanun hükmündeki kararnamelerin 
Meclis gündeminde hâlâ beklediğini de belirtmek lazım. Bu, Anayasa düzenlemesindeki bir hata
dır. Aslında, kanun hükmünde kararnamelerin Mecliste müzakeresine de süre koyup, o süre içeri
sinde müzakeresinin temini gerekir, hükümetin, o istikamette gayret sarfetmesi gerekir. 

Bu madde, arz ettiğim gibi, endüstriyel tasarımların korunması hakkında bir düzenlemedir. 
Kâtip arkadaşımın biraz evvel okuduğu bu maddeyle dört yıla kadar hapis cezası ve 1 milyar lira
ya kadar para cezası getirilmektedir ve bu ceza, sadece bu fiilî işleyenler için de değil..."Bu mad
dede belirtilen suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan 
doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mâni olmayan, işletme sahi
bi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de ce
zalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken, 48 inci maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tü
zelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında ola
yın mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 
Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulan
masında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
8 numaralı bendi uygulanmaz" denilmektedir. ; 

Muhterem arkadaşlar, buradaki ifadeyi sizlere aynen tekrar ettim. "Bu maddede belirtilen suç
lar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir 
üzerine işlemişlerse..." Yani/bir işletme sahibi, bir. atölye sahibi veya bir imalâtçı, bir makinenin 
bir parçasını kopya ediyor; onun yanında çalışan usta var, tornacı var, ressam var; siz, dört yıla ka
dar olan hapis cezalarını bütün bu çalışan insanlara da uygulama durumundasınız; çünkü, bunları 
da suça iştirak etmiş sayıyorsunuz. Bir usta, tezgâh başındaki insan, bir şef, bu yaptığı işin paten-
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tinin olup olmadığını, müsaadesinin alınıp alınmadığını nereden bilsin; oysa, siz bu insanları ceza
ya müstahak hale getiriyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, daha önceki müzakerelerde de arz ettim; bunlar, sanayileşmiş ülkele
rin, aslında, kendi varlıklarını korumak için getirdikleri yeni düzenlemelerdir. Bakınız, burada 48 
inci maddeye atıfta bulunuluyor; dört yıla kadar hapsi gerektiren 48 inci maddeyi, kanun hükmün
deki kararnameden okuyorum: 

"Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller 
Aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır; 

a) Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın, tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzeri
ni yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icapta bulunmak, kullanmak, it
hal etmek ve bu amaçla depolamak, elde bulundurmak -Yani aynını değil, benzerini dahi yapsanız, 
yukarıda saydığımız tüm fiiller için dört yıla kadar hapis cezası var- tasarım belgesi sahibi tarafın
dan, sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü 
kişilere devretmek" diye devam ediyor; ama, bilhassa (a) bendi mühim. Bunu tekrar ediyorum; 

"Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın, tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini 
yapmak..." 

Her makine parçası birbirine benzer; aynı işi yapan makinelerde teçhizatlarda bu benzerlik 
vardır; bunu nasıl tefrik edeceksiniz... Batılı firmalara kaynak aktarmak için, onları korumak için, 
imalat sanayiimizi, orta ve küçük sanayiimizi mahvedeceksiniz, perişan edeceksiniz. Gaziantep'te, 
Kayseri'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Türkiye'nin sanayileşmeye açılan birçok şehrinde; Denizli'de, 
Çorum'da, ihtiyacımız olan mekanik veya elektronik makine teçhizatı imal eden ustalarımız ve mü-

" hendislerimiz var. Bunlar, kullanırken bunu geliştiriyorlar, kendi buluşlarını da üzerine ilave edi
yorlar; ama, tabiî, asıl makinenin üreticisi olan, gelecek "senin şu yaptığın parça -aynı olma şartı 
yok- benim şu parçama benziyor" diye yakasına yapışacak, dört yıla kadar hapse götürecek. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, geçenlerde bir rapor neşredildi, buradan sizlere arz etmek istiyo
rum. Dünya Bankası tarafından, yeryüzünde servetler hesaplanmış; yani, milletlerin, ülkelerin ser
vetleri. Ne görüyoruz burada; Dünyadaki servetin takriben yarısı A.B.D, Almanya ve Japonya gi
bi 3 ülke başta olmak üzere, G-7 ülkeleri -sanayileşmiş ülkeler- tüm servetin yüzde 62'sine sahip; 
7 sanayileşmiş ülke, dünya servetinin yüzde 62'sine sahip. 

Zannederim, İngiliz eski Başbakanı Gladstone'un, 19 uncu Yüzyılda, bir sözü var, bu vesiley
le arz edeyim; diyor ki: "Biz, üstünlüğümüzü teşkil eden teknolojik bilgimize, ilmimize, fennimi
ze başka ülkelerin sahip olmasına müsamaha gösteremeyiz; bunu, her yoldan engellememiz gereT 

kir." Ne demek istiyorum; şunu demek istiyorum: Tabiî, bunlar, yüz yüzelli yıldan beri, bu sanayi
leşme döneminde, üçüncü dünya ülkelerine malzeme satarak.mal satarak, tüketim maddesi sata
rak, biraz üretime yönelenlere makine ve teçhizat satarak, devamlı, kaynak transfer ettiler. Bu 
üçüncü dünya ülkeleri, Güneydoğu Asya'da -biliyorsunuz "Asya Kaplanları" diye bilinen ve Ja
ponya'nın arkasından gelişen Kore, Tayvan, Tayland, Malezya ve oradaki diğer Güneydoğu Asya 
ülkeleri- fevkalade süratli kalkınan, gelişen ülkeler; büyük ölçüde sınai mamuller, teçhizat imal 
eden ülkeler. Mesela, Güney Kore için söylüyorum; iç harp geçirmiş olmasına rağmen, bugün, ih
racatı 80 milyar doların üzerinde, fert başına millî geliri 8 bin dolara yaklaşmış; Türkiye'nin 4 mis
li daha, zengin bir ülkedir. Sınaî mamul imalatında fevkalade gelişmiş; 2 milyon mertebesinde mo
torlu taşıt imal eden ve 2000 yılında bunu 6-7 milyona çıkarmayı hedef alan bir memleket; gemi 
sanayiinde, diğer sahalarda başkası ne yaptıysa -hikmet, müminin kaybolmuş malıdır bizim ölçü
müzde- bakmış, gezmiş, temaşa etmiş... Yurtdışında, fuarlarda, gezilerde, Japonları ve Korelileri 
görürsünüz; boyunlarında birer fotoğraf makinesi ve yanlarında bloknotları, fuarları gezerler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Süre vereyim mi? 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Lütfedersiniz efendim. 
...kim ne yapmış, bakarlar, fotoğrafını çekerler, prospektüsünü toplarlar, ondan sonra, gelirler, 

bunları kendileri imal ederler. Elbette, ben, bir mühendis olarak söylüyorum; yani, bir şeyi dizayn 
ederken, başkası ne yaptı, nasıl düşündü diye bakacak, mukayese edeceksiniz; kendi fikrinizi de ka
tacak, fonksiyonel olarak işleme ihtiyaçlarını, şartlarını da katacak ve bir diyazyn yapacaksınız. İş
te, siz, burada, bu gayreti gösteren ustayı, bu gayreti gösteren mühendisi, götürüyor, mahkemenin 
önüne dikiyorsunuz, haydi bakayım, bunu, dört yıl hapset! Niye; bu memleketin kalkınması, sana
yileşmesi için zihnî ve bedenî gayret sarf ediyor, at bunu hapse dört sene, çürüt! 

Muhterem arkadaşlar, bu, nasıl bir anlayıştır; bu memlekete bundan ne fayda gelir... Arkada
şımızın biri, burada, Başbakanlık gizli raporunu da bir vesileyle arz etti; yani, bu, nasıl bir anlayış
tır, bu, nasıl bir mandacı anlayıştır... Yani, bu memleketi yönetenler, işgal komiserleri midir!.. Hü
kümeti tenzih ederim; ama, bu uygulamadan çıkan mana budur. Biz, bunu, kabul edemeyiz. Böyle 
bir zihniyet, 1918' de de vardı "İngiliz mandası olalım; Amerikan mandası olalım. Onlar bizi daha 
iyi yönetir" diye... 

Evet, Millî Mücadeleyi yöneten kumandanlar, siviliyle, askeriyle kahramanlar, bunu yırttılar 
ve memlekete istiklalini, şerefini kazandırdılar, Türkiye' yi bir kalkınma yoluna sokmak istediler; 
ama, şimdi biz, maalesef, tekrar, bizi, Batı'nın mandası, sömürgesi haline getirecek olan kanunla
rı kendi elimizle getirip, büyük bir aceleyle Meclisten geçirmeye çalışıyoruz. 

İnşallah, bunların hepsi geçecek, hepsi değişecek ve hepsi önlenecek. Niye; yakında, inşallah, 
seçimde Refah gelecek. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Allah korusun!.. Allah korusun!.. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Olur mu Mehmet Bey... Allah, sizi bizden korusun!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Allah inananları sizden korusun!.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) -Allah size de hidayet versin!.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Hürmet ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
ANAP Grubu adına, Sayın Engin Güner; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Güner. . 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 889 sıra sayılı kanun tasarısı, bildiğiniz gibi, dün gece bir gitti, bugün karşımı
za tekrar geri geldi. Henüz güvenoyu alamamış Hükümetin, bugünlerde yarattığı ucubelerden biri 
de budur. Dün gece görüşülmekteydi, 2 nci maddesine gelmiştik, önergeler görüşülüyordu, Sayın 
Bakan ve Komisyon yerlerindeydiler; bir anda, buradan gelen bir talimatla geri çekildiler ve bam
başka bir konu getirildi. Vergi kanunuyla ilgili bir teklif getirildi -tek maddelik- ve bunun içerisin
de de, hiç kimsenin anlayamayacağı bir biçimde sıkıştırılmış, korsan bir önerge getirilmek suretiy
le, önümüzdeki 24 Aralıkta yapılacak seçimlerde, Doğru Yol Partisinin, bir destek almak amacıy
la getirdiği, ittifak yapmak amacıyla getirdiği bir önergeyi görüşmeye başladık. Şimdi, bugün ne 
görüyoruz; yine, o, geri gitti; bu sefer, bu Patent Kanunuyla ilgili tasarı tekrar geri geldi. 

Bunları niçin hatırlatıyorum, hatırlatmakta fayda görüyorum; henüz güvenoyu alamamış bu 
Hükümetin, alıp almayacağı da belli olmayan bu Hükümetin, gümrük birliği gibi ciddî bir konuya 
ne derecede ciddiyetle yaklaştığını göstermesi bakımından önemli buluyorum. 
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Bu kanun tasarısı, âdeta, vazifeten, görev yapmış olmak amacıyla Yüce Meclisin önüne geti

riliyor. Dünkü görüşmelerde de arz etmeye çalıştım; yapılan şudur: Görüşmekte olduğumuz 3 ün
cü madde, endüstriyel tasarımların korunmasına ilişkindir. Haziran ayında verilen bir yetkiyle, 554 
sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. 
Şimdi, cezaî hükümler o kanun hükmündeki kararnamade belirtilemediği için, bu kanun tasarısın
da hem değişiklikler yapılmakta hem de bu cezaî hükümler getirilmekte. 

Dün de arz etmeye çalıştım, hukukçu arkadaşlarımın da dikkatine getirmeye çalıştım; ben, hu
kukçu olmadığım halde, burada büyük bir hukukî boşluk görmekteyim. Bir kere, gümrük birliği gi
bi son derece hassas bir konuda, bu konunun kanun tasarısı şeklinde gelmesini engelliyorsunuz; ya
ni, Yüce Meclisi devredışı bırakıyorsunuz, diğer taraftan da, işin önemli yanını, esasını Meclisten 
kaçırıyor, cezaî hükümlerini Meclise getiriyorsunuz. Bu, anlaşılabilir ve bu Yüce Meclisin saygın
lığıyla bağdaşabilir bir husus değildir. Bunu bir kere daha hatırlatmakta yarar görmekteyim. 

Bu gümrük birliği konusunda, bu konuya çok önem verdiğini, otuziki yıldır yapılamayanı yap
tığını ifade eden bu Hükümetin tutumuna bakınız. Bugüne kadar, bu konuda, önlerinde dört yıllık 
bir süre vardı; bu dört yılı değerlendiremedi bu Hükümet ve bakınız, şurada, birbuçuk iki ay kal
mışken, apar topar bu yasa tasarılarını getirmekteler. Bundan önce, bu dört yıl zarfında, burada, 
ciddî olarak sadece 3 yasa tasarısını görüştük. Bunlardan biri, fikrî mülkiyet hakkıydı, diğeri, tüke
ticinin korunmasıydı, öbürü de -çok önemli- Rekabet Kanunu idi. Bunları, burada, tartışma fırsatı
nı bulduk ve biz de destekledik; çünkü, Anavatan Partisi olarak, hem gümrük birliğine -tam üye
lik yolunda bir gümrük birliğine- hem de Avrupa Birliğine büyük önem vermekteyiz. Ancak, bun
lar dışında, gümrük birliğini direkt olarak ilgilendiren hiçbir yasa tasarısı bu Meclisin önüne geti
rilmedi. 

Bildiğiniz gibi, 14 Aralıkta, Avrupa Parlamentosu, aslında, teknik açıdan hakkı olmadığı hal
de, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği antlaşmasını onaylama yetkisini kendisin
de görmektedir. Yani, 1963 antlaşmasının 2 nci maddesi ve 1973 Katma Protokolüyle, yirmiiki yıl 
önce, gümrük birliğinin, bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülmüş; bunun için adım adım ha
zırlıklar yürütülmüş, bugüne gelinmiş; teknik bir konu olan çok az bir kısım kalmış; fakat, diyor
lar ki: "Ben, buna rağmen, siyasî konuları da dikkate almak zorundayım ve bu bakımdan gümrük 
birliğine geçiş işaretini ben veririm." Kim bunu söyleyen; Avrupa Parlamentosu. Peki, bu Yüce 
Meclis ne oluyor; bizim, bu kanunları görüşme hakkımız niye elimizden alınıyor; bunu izah etmek 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususları belirttikten sonra, bu yasa tasarısı dolayısıyla diğer bir nok
taya temas etmek istiyorum: Biraz önce konuşan arkadaşımın söylediklerini tekrar etmemek için, 
burada, bunları, bir kere daha ifade etmekten kaçınıyorum; ama, bu 3 üncü maddede gördüğümüz 
önemli bir husus -diğer maddelerde de olduğu gibi, bu maddeyle de- çok ağır hapis ve para ceza
larının getirilmekte olduğudur. Dolayısıyla, gümrük birliği gibi önemli bir hadise, Türkiye'de he
men hemen herkesin günlük yaşantısını direkt olarak ilgilendirecektir. Yani, 1 Ocak 1996'da, in
şallah olumlu bir karar çıktığı takdirde, gümrük birliği gerçekleştiği takdirde, Türk insanı, gözleri
ni yepyeni şartlara açacaktır. 

Bakınız, ben eminim ki, kendilerini direkt olarak ilgilendiren birçok vatandaşımız, bu 3 üncü 
maddede öngörülen cezaî hükümlerin neler getireceğini bilmemektedir. Niçin; çünkü, bu yasa ta
sarıları, bundan öncekiler, âdeta, Meclisten kaçırıldı, kanun hükmünde kararnamelerle Hükümete 
havale edildi ve kamuoyu, bu konuda Hükümet tarafından bilgilendirilmedi. 

Biraz önce konuşan arkadaşım haklı olarak bir misal verdiler; bir makine parçasının değil ay
nısını yapmak... Tabiî, biz eğer dünyaya açılacaksak, Avrupayla entegrasyona gidiyorsak, medenî 
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bir ülke olacaksak, bu konudaki uluslararası şartlara uymak zorundayız; ona hiçbir diyeceğimiz 
yok. Taklitçilik, aynı malı imal etmek, başka marka altında taklit etmek, satmak; bunlar bir nevî 
kaçakçılığa girmektedir; bu bakımdan1 da cezalandırılmaları doğru; ama, şimdi Gaziantep'teki bir 
torna işçisinin bundan nasıl etkileneceğini, acaba bizler burada bilmekte miyiz veyahut oradaki tor
nacılar, o atölyede çalışanlar bilmekte mi?.., İşte Hükümetin görevi, bundan önce yapması gereken, 
bu vatandaşlarımızı aydınlatmaktı. 

Ben öyle tahmin ediyorum ki, 1 Ocak 1996'da, her şey iyi gittiği takdirde, birçok vatandaşı
mız büyük sürprizlerle karşılaşacaktır; bunları bilmedikleri için, başlarına çok işler açılabilecektir. 
Bu vatandaşlarımızı bilgilendirmek, konuyu izah etmek, nasıl korunmaları gerektiğini de anlatmak 
gerekirdi; ama, ne yazık ki, biz burada bu yasa tâsarisını görüşmedik. Görüşmekte olduğumuz ta-
sarıyla, önümüze, sadece cezaî hükümler getirilmektedir. Bunu son derece sakıncalı bir yaklaşım 
olarak görmekteyim. 

Ayrıca, bu ceza hükümlerini; dört yıla kadar varan ağır hapis cezalarını, 1 milyar liraya kadar 
varan para cezalarını, işten menetmeleri, bütün alet, teçhizat, edevatı imha etme hükümlerini; va
tandaşımızı son derece yakından ilgilendiren cezaî müeyyideleri getiren de, henüz güvenoyu ala
mamış ve ne olacağı belli olmayan, iki aylık ömrü olan bir Hükümettir. 

Çok değerli arkadaşlarım, sanıyorum ki, bütün bu yanlışlıklar 24 Aralık günü noktalanacaktır. 
Bu millet, bizi, dikkatle izlemektedir, olanbiteni görmektedir ve sanıyorum ki, bunların en güzel 
cevabını da 24 Aralık 1995 tarihinde verecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Ek süre vereyim mi efendim? 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Hemen bağlıyorum. 
Bütün bu tutarsızlıkları * çelişkileri, gayri ciddî davranışları, Yüce Meclisi âdeta devre dışı bı

rakan davranışları, ne yaptığını bilmemeyi, bir kanun teklifini getirip görüşürken bambaşka, baskın 
bir teklifi getirmeyi, sanıyorum ki aziz milletimiz çok yakından izlemekte ve değerlendirmektedir 
ve bunların cevabını, hiç şüpheniz olmasın ki, taşma noktasına gelen dört yıllık sabrm da verdiği 
bir iştiyakla, 24 Aralık günü, Doğru Yol Partisini, CHP'yi sandıklara gömmek suretiyle verecektir.' 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. , 

Şahısları adına söz isteyen 2 milletvekili mevcuttur. 

Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 

889 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Bu kanun tasarısının müzakeresinin başından beri ısrarla belirttiğimiz, patent, tasarım ve ben
zeri birtakım sahalarda getirilmiş olan ağır cezalar; hapis cezası, para cezası, hatta, imalathanede
ki, atölyedeki bütün tezgâhların, makinelerin müsaderesi (el konulması) Türkiye'de imalat sanayi-

, ini söndürür, Türkiye'nin sanayileşmesini engeller. ' 
Lütfen, hafızanızı şöyle yoklayıp birkaç saniye için de olsa, Tanzimat Dönemine getirin. O dör 

nemde de, dönemin ricali Tanzimat paşaları "bu memleket, İngilizlerle serbest ticaret anlaşması 
imzalarsak, Avrupa malları gelirse, Avrupa'ya açılırsak, kalkınır ve gelişir" dediler -1839, Musta
fa Reşit Paşanın eseridir- ve ardından da, Osmanlı sanayii çöktü. Yazılır ve ifade edilir ki, o döne
min başında, Bursa'da, 20 bin dokuma tezgâhı vardır; hepsi kapanır ve neticede kendi ihtiyacını 
kendi üretimiyle karşılayan Osmanlı Devleti, Batı'rtın ithalatçı ülkesi olur ve ardından, ithalatı fi-
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nanse etmek için "aman efendim, siz, paraya sıkılmayın -Batılılar gayet cömerttir- para verelim" 
derler ve kredi açarlar, arkasından Düyunu Umumiye gelir, Osmanlı borçlan gelir ve devlet batar. 

Şimdi, bu ikinci perde de, inşallah böyle neticelenmez; ama, endişemiz budur. 

Bakınız, Anadolu'da çiçek açmış bir sanayi var; Corumunda, Gaziantepinde, Bursasında, Kay-
serisinde, Adapazarında, İzmitinde, İstanbulunda, İzmirinde, Manisasında, yer yer kendi kullandık
larını imal etme gayreti yar; düşünerek, bakarak, görerek bir gelişme var. Biz, bunları mahvedece
ğiz, perişan edeceğiz. Yani, bu, fevkalade elem verici neticeler doğuracak ve buna teşebbüs eden
ler de bunun faturasını -eğer, Türkiye'de demokrasi varsa- ağır ödeyecekler. 

Değerli arkadaşlar, bakın, yine, size, OECD raporlarından bir bilgi arz edeceğim; biz, hangi 
noktadayız. İki gün önce, bir vesileyle arz etmiştim; onlarda yıllık patent müracaatı, Japonya'da 
390 bin, Almanya'da 90 bin, Fransa'da 70 bin, bizde sadece yılda 1 200'ler seviyesindedir. 

Peki, iş hayatında, araştırma geliştirme için yapılan harcamalar nedir; onları, size, kısaca arz 
edeyim: -Bunlar, bir yıl geriden yayımlanan 1993 yılı rakamlarıdır- Bakın, araştırma geliştirme 
için, iş hayatında, sanayide yapılan harcamalar; Japonya'da 50 milyar dolar, -daha küçüğüne geçe
lim- Almanya'da 25 milyar dolar, Fransa'da 16 milyar dolar, Kanada'da 4 milyar dolardır, 10 mil
yon nüfuslu Belçika'da 1 milyar 900 milyon dolar... Ya Türkiye'deki harcamalar nedir; Türki
ye'deki harcama sadece 360 milyon dolardır. Sizlere, daha birsürü istatistik versem, burada göre
ceksiniz ki, bizde devletin bu işlere katkısı yok, özel sektör de araştırma geliştirme yapacak nokta
ya gelmiş değil; daha, görerek, bakarak, deneyerek bir yol alma noktasındadır. 

Biz, şimdi, bu tasarıyla, bunların hepsini batıracağız, tersyüz edeceğiz. Türkiye'de sanayileş
me gayreti, nasıl Tanzimatta bir deneme olmuş ve sonu hüsran olmuşsa, KİT'ler millî sanayileşme 
için kurulduğu halde, maalesef, kötü yönetimlerle, gafletle, dalaletle, hatta hıyanate varan ihmal
lerle nasıl batırılmışsa, şimdi de, özel sektör olarak orta ve küçük sanayinin bu teşebbüs gücü, az
mi, para cezasıyla, hapis cezasıyla, makineleri, teçhizatı müsadere edilerek yıldırılacak, söndürüle
cek. Ben, bunu, bir mühendis olarak, Manisasından Bolusuna, Gaziantepinden Corumuna kadar 
gezdiğim, yakından tanıdığım bu sektörün içinden gelen bir insan olarak söylüyorum; fevkalade 
perişan edeceğiz. Hiçbir önbilgi de vermemişiz, hiçbir hazırlık da yapmamışız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Muhterem Başkan. 
Şimdi, bu orta ve küçük sanayimizi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, en çoğu 20 kişi çalıştıran bu küçük 

sanayii götürüp Batılı canavarların ağzına atacağız ve bunları bunlara boğduracağız. Bunun Türki
ye'ye faydası nerededir... Bunu arz etmek istiyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Şahsı adına söz isteyen Sayın Ünaldı; buyurun. 
Sayın (İnaldı, süreniz 5 dakikadır. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 3 üncü madde üzerinde, şahsî görüşlerimi arz etmek üzere söz 

almış bulunuyorum; Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarının her bir maddesi, aslında, geneli hakkında söylenen sözlerin bir kere daha tekrar
lanmasını gerektiren özelliklere sahip, her biri ayrı bir kanun hükmünde kararname hakkında. 3 ün
cü madde, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi ilgilen
diriyor ve biraz evvelki tartışmalarda sık sık tekrarladığımız ağır cezaları getiriyor. 
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Tasarının ve maddenin getirdikleri üzerinde, teknik yönden, Sayın Cevat Ayhan Bey değerlen

dirmelerini yaptılar, onları tekrarlamayacağım; ama, şurası muhakkak ki, ülkemizin kalkınmasını 
engellemeye ve insanımıza zulmetmeye yönelik Batı empozesi bir tasarıdır bu tasarı diye, değer
lendirmemi bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. 

Bu kanun tasarısı, esas itibariyle, bir zulüm tasarısıdır; ama, zulümlere zulüm katmak isterce
sine, metin de bir zulüm haline getirilmiş; yani, değme insanın anlayamayacağı, ifadelerin açıkça 
ortaya konulamadığı bir sayfalık bir metin haline getirilmiş. Sadece, Genel Kuruldaki tartışmalar
da, fıkra bazında verilebilecek önergelerin sayısı azalsın diye yapıldığı kanaatindeyim; ama, doğ
rusu, bu tarzdaki bir ifade hazırlanışı, hem Genel Kurulumuza karşı, Parlamentoya karşı bir saygı
sızlık hem de hukuk âlemine karşı yapılmış bir saygısızlıktır diye telakki ediyorum. 

Daha geçen gün, bir televizyon programında, Parlamentoda hazırlanmış kanunların metinleri
nin anlaşılmazlığı ve usûllere uyulmazlığı hakkında, ilim adamları tarafından çok ağır tenkitler ya
pıldı. O tenkitlerin haklı tarafı vardı; ama, ilim adamları, şu metni görmemiş olarak o tenkitleri ya
pıyordu. Herhalde, şu metin ellerine geçseydi, o söyledikleri ağır sözlerin dozunu daha da artırır
lardı diye düşünüyorum. Şunu ifade etmek istiyorum ki, kim olduğunu bilmediğim metin yazarı, 
özellikle parlamenterlere karşı da, burada, anlaşılmazlığın zulmünü yapmak istemiştir. 

Bu tasarı metninin bütünüyle zulüm ifade ettiğini, halkımıza karşı birtakım ağır cezalan getir
diğini tekrar tekrar ifade ediyoruz. Geneli hakkında söylediklerimiz burada da geçerlidir. Metin 
okunduğunda, hemen söylenecek şey "bu, ne dehşetli bir zulümdür" ifadesi olacaktır. Bundan do
layı, biz, bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiği zaman, arkadaşlarımız incelerler de, değer
lendirirler umuduyla, detaylı bir muhalefet şerhi koymaya çalıştık; ama, raporlar, genellikle, bura
da okunmadığı için, arkadaşlarımızın da, bu iddialarımızı değerlendirme imkânını bulduğu kana
atinde değiliz; ondan dolayı üzüntü verici bir tablo ile karşı karşıyayız. 

Bu tasarı, ülkemizin, insanımızın önünde bulunan bunca sıkıntı, bunca derde rağmen, seçimin 
hemen öncesinde gündeme getirilecek önceliğe sahip değildir. Bu madde de aynı şekilde... 

Bu tasarıyı öne çıkaran irade, millî irade olarak nitelendirilemez. Görülen o ki, Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununun gerekçesinde açıkça ifade edilmiş olan irade, Avrupa Birliği direktifleri bura
da da geçerlidir. 

Tasarının hedeflerinden bazılarının iyi olması; tasarıyı getirenlerin iyiniyetli olması yeterli de
ğildir. Sonuçları itibariyle, insanımıza bir zulüm, bir sıkıntı getirmektedir. Zaten, birçok sıkıntının 

/ içinde çile çeken insanımızı inim inim inletecek birtakım cezaî uygulamaları getirmesi, bu tasarı
nın, hiç de, milletimizin hayrını, halkımızın mutluluğunu hedefleyen bir tasarı olmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu madde de, bu yönde uygulamalar getiren bir maddedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Süre ister misiniz Sayın Ünaldı? 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Hayır, son cümlemi söyleyeceğim. 

Bu maddenin değiştirilmesi hakkında önergelerimiz vardır. Umarım, vicdanlarımızın istika-
„ metinde oylarımızı kullanır ve bu maddedeki zulmü kaldırmaya çalışırız. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Madde üzerinde 

verilmiş 6 önerge vardır; fakat, madde tek fıkra olduğundan dolayı, ancak 4 önergeyi işleme koya
cağım. 
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Önergeleri sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesinde yer alan cezaların me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan Şaban Bayrak 

Konya Sakarya Kayseri 
Abit Kıvrak Salih Kapusuz Ahmet Feyzi İnceöz 

Konya Kayseri Tokat 

Lütfü Esengün Ömer Faruk Ekinci 
Erzurum Ankara 

TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "Yukarıda sayılan suç
lardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı Fethullah Erbaş Ahmet Dökülmez 

Konya Van Kahramanmaraş 

Zeki Ünal , Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Karaman Sakarya Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "veya bilmesi gerek

tiği halde" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Fethullah Erbaş Ahmet Dökülmez 
Konya Van Kahramanmaraş 

Zeki Ünal Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Karaman ' Sakarya Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan; 
"üçyüzmilyon liradan altıyüzmilyon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar ha

pis cezasına", 
"altıyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç yıla kadar hapis 

cazasına", 
"altıyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar ha

pis cezasına, ayrıca, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına" 

ibarelerinin 
"otuzmiyon liradan altmışmilyon liraya kadar para bir aydan üç aya kadar hapis cezasına", 
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"ellimilyon liradan yüzmilyon liraya kadar para cezasına ve üç aydan altı aya kadar hapis ce

zasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa (İnaldı Fethullah Erbaş 

Konya Van 

Zeki Ünal Cevat Ayhan 

Karaman Sakarya 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, Anayasaya aykırılık önergemiz vardı, okunmadı; asıl 
onun okunması lazım. ( 

Birinci önergemiz, Anayasaya aykırılık önergesidir. ' / 

BAŞKAN - Anayasaya aykırılık önergesini okutuyorum: 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan'889 sıra sayılı Bazı Kanun ve KanUn Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinde yer alan ifade Anayasanın 5, 6, 162, 
172 ve 173 üncü maddelerine aykırıdır. Konunun bu yönden müzakeresinin yapılmasını arz ve tek
lif ederiz.. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 
. Konya 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın mileltvekilleri, Anayasaya aykırılık iddiasını içerdiği için, ilk olarak bu 
önergeyi işleme koyuyorum. 

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

yoruz Sayın Başkan. v 

BAŞKAN - Hükümet?.. ., 
DEVLET BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge üzerinde önerge sahiplerinden söz isteyen? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oğuz. 
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Süreniz 5 dakika. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önümüzdeki tasarı üzerinde, dün
den beri bir hayli şeyler söylendi. Bütün arkadaşlarımız, karınca duasına benzeyen bu tasarının, it
tifakla, kanun tekniği ve yapımına uymadığı ve üzerinde konuşan arkadaşlarımızın da, özellikle sana
yimizi tahrip edeceği ve bundan, birçok kimsenin; imal edenin, yapanın, satanın, kullananın ve bu 
işte en ufak dahli olan herkesin, 9'a, 10'a yakın kademede, insanların zarar göreceği ifade edildi. 

Biraz tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, bu kanun tasarısının asıl noksan tarafı, Anayasa
ya aykırılığıdır. Ben, hatırlamanız bakımından, Anayasanın 5 ve 6 ncı maddelerini burada size oku
yarak, yeniden hafızalarınızı tazelemek istiyorum. 

5 inci maddede "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlü
ğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve ada
let ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır" denili
yor. 

Burada ise, memleketimizin sanayisinin gelişmesi, özellikle yeni şeylerin ortaya konması; sa
nayisini kuvvetlendirmek ve güçlendirmek yönünde sanayicimizin ve sanatkârımızın önünün açıl
ması ve önündeki engellerin kaldırılması gerekirken,.maalesef, bunu engelleyen hükümler getiril
diği ve bunu yapanlara da ağır cezalar tayin edildiği görülmektedir. 

6 ncı maddede "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" denilmektedir. Burada ise, bu kanun 
tasarısını getirenlerin, gümrük birliği ve Avrupa Birliği yetkililerinden talimat alarak bunu getirdik
lerini görüyoruz. Bu kanun tasarısını hazırlayanların, bu tasarıyı, sel önünden kütük1 kapar gibi, 
yangından mal kaçırır gibi özellikle buradan geçirme istek ve gayretlerini takdirlerinize arz ediyo
rum ; bunu, bir bakıma, egemenliğin ihlâli olarak telâkki ediyorum. • ' 

Yine, 6 ncı maddede "Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili 
organları eliyle kullanır" denilmektedir. Halbuki, burada görüyoruz ki, Avrupa ve gümrük'birliği 
eliyle kullanıyor. 

"Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiç
bir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz" hükmü mev
cut iken, maalesef, Avrupa Birliğine, özellikle de gümrük birliğine dahil yetkililerin bize verdiği 
talimatlar dairesinde, uyum kanunları, kanun hükmünde kararname, ona ait, özellikle bu hükümle
rin buradan geçirilmek istendiğini görüyoruz. 

171 inci madde "Devlet, millî ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artı
rılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri 
alır".derken, maalesef, bunları frenleyen hükümlerin getirildiği, yine, aşikârdır. 

172 nci maddede "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin ken
dilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder" hükmü varken, maalesef, bunları tahrip edici, Avru
pa'yı koruyucu ve Avrupa'nın sanayicisini himaye edici ve bunları ihlal edenlere ise büyük büyük 
cezalar tayin ederek, yıldırıcı tedbirler alan bir durumda bulunulduğu, yine, yüksek malumunuzdur. 
Bunları arz etmek için huzurlarınıza geldim. 

Gelin, gümrük birliği yetkililerini, Avrupa'yı ve Avrupa Ortak Pazarını koruyacağımıza, ken
di sanayicimizi koruyalım. Aksi halde, fevkalade elim neticeler doğar ve bunun karşısında da mem
leketimiz büyük imkânlar kaybeder. 
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. Bakın, geçenlerde, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesini burada müzakere ettik. 

"Bunların cezalarını azaltalım" dediniz ve çoğunluğunuza güvenerek de, bunların cezalarını azalt
tınız; ama, şurada, görüyoruz ki, bir tarafta terör ve teröre yataklık ve yardım edenlerin cezalan 
azaltılırken, memleket ekonomisine ve sanayiine hizmet eden esnafımıza, tüccarımıza ve ona yar
dımcı olan, onun imal ettiği malı kullanan, onu taşıyan ve onu bulunduranlara ise en ağır cezalar 
öngörülmektedir. Bunun ikisini, bu iki tezadı birlikte mütalaa etmek mümkün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sürenizi uzatayım mı Sayın Oğuz?.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
O bakımdan, Anayasaya aykırı gördüğümüz bu kanun tasarısını, aceleye getirenler, bir ele 

alıp, bir geri çekenler ve ısrarla, mutlaka çıkaracağız düşüncesiyle gayret edenler bunlardan ibret 
almalı; ama "mutlaka çıkaracağız" diyorsanız değerli arkadaşlarım, bu yanlışınızı düzeltecek bir 
hükümet bir gün mutlaka gelir; mahkeme, kadıya mülk değildir. 

Saygılarımı arz ederim. , 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. . 

BAŞKAN - Nazara alacağız efendim,, . • . 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamışlardır. 
HASAN NAMAL (Antalya) - Hangi önerge Sayın Başkan; önergeyi bir kere daha okutun. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye

tersayısı bulunamamıştır; birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.15 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 16.35 
BAŞKAN: Başkanvckili Beytullah Mehmet GAZİOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet Cemal ÖZTAYLAN (Balıkesir), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

; ; @ ;— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

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

1. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

3 üncü madde üzerindeki bir önergenin oylamasında karar yetersayısının aranması istenmiş; 
bulunamadığı için de birleşime ara verilmişti. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan cezaların metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa (İnaldı (Konya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. / 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Hatip, önergede imzanız yok; önergede imzası olan bir başka arkadaşa söz 

verebilirim... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Benim imzam var; söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
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Görüşmekte olduğumuz 889 sıra sayılı tasarıyla ilgili olarak, 3 üncü maddede önergelerimiz 

var. Yüce Kurula, başından beri arz etmeye çalıştığımız temel mesele şu: Çıkarılmış olan tam 9 ta
ne kanun hükmünde.kararnamede değişiklik teklifi getiriliyor. Yapılan teklifte de o kadar orijinal 
şeyler var ki, arkadaşlarım kusura bakmasınlar; ama, burada mevcut milletvekili arkadaşlarımdan, 
getirilen bu tasarıyla ilgili, ne yapılmak istenildiği konusunda bilgi sahibi olan, okuma fırsatı bulan 
ve okuduğu zaman da -bu düzenlenmiş şekliyle- anlayan arkadaşımın çıktığı kanaatinde değilim. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Bravo, bravo!.. '. • • 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yine, bir başka hususu arz etmek istiyorum... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Salih, hiç yakışmadı sana. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, ben bunu... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ne demek o?.. Bütün arkadaşlara hakaret ediyorsun! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, hiç alınmayın; şayet bu konuda söyleye

ceğiniz bir şey varsa; buraya çıkın, söyleyin; saygıyla karşılarız. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sözünü geri al!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Çünkü, bakınız, bir cümle düşünün ki... 
BAŞKAN -r Sayın Kapusuz.i. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sözünü tavzih et!.. Kendine de hakaret ediyorsun... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlar müdahale etmesinler efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, böyle mücerret iddialarda bulunup, arkadaşları tahrik etmeyiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şayet, Grup Başkanvekilimiz kendileri

nin bu konuda yeterli olduğunu söylüyorsa; kabul ediyorum zaten; önyargılı da değilim; fakat, bir 
başka hususu daha söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, 27 Haziran 1995 Salı günü çıkardığınız bu kanun hükmünde ka
rarname -üzülerek söyleyelim ki- doğru dürüst tercüme edilmediği için, dört ay-altı ay sonra tekrar . 
bir değişiklik teklifi getiriyorsunuz. Bu kadar basiretsizlik, bu kadar hesapsızlık, bu kadar hazırlık
sız iş olur mu?! (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Herkesi kendin mi zannediyorsun? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şayet, hazırladığınız bu metin yeterli olsaydı, herhalde bu de

ğişiklik teklifini getirmezdiniz. 

Bir cümle 26 satırdan oluşur mu arkadaşlarım?! Bunun bir tanzim ve düzenleme tekniği var
dır; bu, oha da uygun değil. 

Değerli arkadaşlar, her ne kadar, benim söylediklerimden alınan arkadaşlarım da olsa, doğru 
sözler, birilerine acı gelebilir; ama, bu memleketi sevdiğinize inanan bir kardeşiniz olarak şunu 
söyleyeyim ; bu uygulayacağınız cezalar, bu memleketin evlatlarına, müteşebbislerine, sanayicile
rine ve üreticilerine ne getirir biliyor musunuz; hayır değil, sıkıntı getirir. , 

Beraberce, şöyle bir bakalım; Başlangıçta, bir yanlışın altını çizerek bu konuya girmek istiyo
rum. Nedir o; gümrük birliği bir teşkilat değildir. Çıkıyor, kamuoyuna, gümrük birliği teşkilatına 
katılıyormuş gibi, olmayan bir teşkilata katılıyormuş gibi takdim ediyorsunuz. Siz, sadece, Avrupa 
Birliğinin bir kararına katılıyorsunuz. Avrupa Birliği üyelerinden 15 tanesi, önce üye olmuşlar, bu 
alınan karara iştirak etmişler; görüşleri müspet de olsa menfi de olsa, böyle bir karar istihsal edil
miş; biz, onların almış olduğu, gümrükle ilgili bir karara katılıyoruz, tek bir karara katılıyoruz. Bu 
katılmış olduğumuz kararı, âdeta bir teşkilatın bünyesine iştirak ediyormuşcasına takdim ediyorsu
nuz; bu, kesinlikle yanlıştır. 
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Sonra, bir de, katma protokolde yer alan ve kanunî hakkımız olan bir karara iştirak konusunu 

çok abartıyorsunuz. ' ' • 

İlave olarak, patent ve rüçhan hakkı, konusunda da şunu söylemek istiyorum: Diyelim ki, bir 
Türk vatandaşı böyle bir şeyi talep etti, katılmak istedi, parasını ödemek istedi, bu patenti kullan
mak istedi, satın almak istedi; karşı taraf, yabancı ülkede bunun sahibi olan vatandaş "hayır, ver
miyorum" derse, bizim bu kardeşimizin bunu elde etme şansı var mı, bundan istifadeyle üretim 
yapma hakkı var mı; yok. 

Peki, olaya diğer bir cephesinden daha bakın: Yurtdışında, bu patenti elde etmiş bir firma, üre
tim yapıyor, size satıyor; böyle bir hakkı kendisinden devretmek ister mi; elbette istemez. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, böyle olunca ne olacak... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Süre ister misiniz Sayın Kapusuz? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet Sayın Başkanım, arkadaşlar çok müdahale etti çünkü. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - 5 dakikadır konuşuyorsunuz... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Bakanım, rahatsız olmayın; burada, bizim fikirlerimi
zi de lütfen dinleyin; bu, bizim hukukî hakkımız; İçtüzükten gelen hakkımızı kullanmamıza lütfen 
müdahale etmeyin. 

Değerli arkadaşlar, siz, gümrük birliğiyle ilgili çıkarmak istediğiniz bu tasarıyla, bu kanun 
hükmünde kararnamelerle taviz veriyorsunuz; vermiş olduğunuz bu tavizlerin sonucu olarak da, bu 
memleketin sanayiini baltalıyorsunuz. 

Bunun sonucu, bu memlekette neler yaşanacak biliyor musunuz; yaşanılacak şey açık ve net 
ortadadır; siz, üretimi, istihdamı, ithalatı, ihracaatı topyekûn sıkıntıya sokacaksınız, bütün dengele
ri bozacaksınız. Onun için, bu memlekette, üretim yapmak isteyen sanayici kardeşlerimizin bu hak
kına mâni olmayın ve buna vermiş olduğunuz, vermek arzusunda bulunduğunuz cezaların ise ka
muoyu tarafından hiçbir zaman tasvip edilmeyeceğini bilin. 

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Kapusuz. „ 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Bu hususla ilgili vatandaşlarımız neyi yaşayacak biliyor musunuz; âdeta, başını yere vurduk
tan sonra uyanacak; ama, Anadolu tabiriyle, tavşan yamacı geçmiş olacak. O zaman, geri dönüş im
kânını da bulamayacaksınız. . 

Sonuç ne olacak; sizin yapmış olduğunuz bu tahribatı, bu yıkımı ve bu yanlış kararları, ulus
lararası platformlarda mücadele ederek düzeltmek Refah Partisine kalacak. \ 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Hadi canım sende! • 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Bu da memleketin hayrına değil. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamış, önerge sahibi görüşlerini bildirmiştir. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) - Oylamaya geçildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım efendim. 
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Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "yukarıda sayılan suç
lardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge üzerinde söz isteyen?.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ben söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oğuz. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; asabi olunca hiç sevimli ol

muyorsunuz. i. 

Şimdi, elhamdülillah, burada, bir kardeşler topluluğu olarak ve birbirini seven, sayan insanlar 
olarak bir kanun tasansını müzakere ediyoruz. Siz, iktidarsınız, güçlüsünüz, çoğunluktasınız; biz 
de muhalefetteyiz, bir avucuz. Buna rağmen... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Her zaman da öyle olacaksınız... 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Yok, her zaman öyle olmayacak; bunun bir nöbet değişikliği olacak. 
Hani, adam kaşıkla ayran içiyormuş, içtiğinde de hep "öldüm, öldüm" diyormuş^ muhatabı da "mü
saade et, şu kaşığı ver, bir kez de ben öleyim" demiş... Bu iş sırasıyla; hiç acele etmeyin değerli ar
kadaşlarım, bu işin de bir sırası gelecek. 

Biz, hep şunu söylemek istiyoruz: Bu kanunları müzakere ederken, hep, sabırla, karşılıklı say
gıyla, doğruları bulmak yolunda gayretle çalışmamız lazım. Bize bu yakışır. Bir arkadaşımız bura
ya çıktı, kanaatini söylüyor; buna karşı sabırlı olursanız, daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine, siz 
bilirsiniz... 

Değerli arkadaşlarım, bu cezalar tayin edilirken -verilen önergelerimizle- bu cezaların fahiş 
olduğunu, haksız olduğunu, yersiz olduğunu, masum birçok insanın bundan zarar göreceğini ve ha
pishaneleri sanatkârlarla, sanayicilerle, tüccarlarla dolduracağınızı ifade ediyoruz. 

Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Bir insan düşününüz ki, başkasının imal ettiği bir malı kullanı
yor; haberi dahi yok. Bunu nasıl cezalandıracaksınız? Kullananı da cezalandırıyorsunuz. Gitmiş, 
pazardan, çarşıdan, sanayi fuarından veya bir dükkândan bu malı satın almış, bu adamı da hapisha
neye koyacaksınız. Değerli arkadaşlarım, bu, zulüm olur. Allah zalimi sevmez. Bunu, Batılıları 
memnun edeceğiz mülahazasıyla getirirseniz, burada da haksızlık yapmış olursunuz ve bu haksız
lık sizi geliştirmez* büyütmez ve başarıya götürmez. Bir hukukçu kardeşiniz olarak ben, prensiple-
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rini hatırlatıyorum. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Efendim, biz çıkardık, kanun oldu... Ama, kanu
nun da haklı ve adil olması lazım, herkesin vicdanında yer bulması lazım. Eğer, haksız, vicdanlar
da makes bulmayan bir hükmü getirirseniz; bu, sizin nazarınızda belki kanun olur; ama, bu, değer
li hukukçuların nazarında bir zulüm hükmü olur; bunu, yapmayın diyorum. 

Suç olmadan kanun da olmaz; evvela, ortada bir suç olması lazım. Şimdi, adamı yakaladınız 
"efendim, filan yerde imal edilmiş olan bir malı, sen kullanmışsın" dediniz; adam "yahu, umumî 
pazarda satılan bir malı alıp kullanmak benim hakkımdır; sen, devletsin, mâni olsaydın, onu oraya 
getirtmeseydin, benim haberim var mı" diyecek; siz de "efendim, senin kanunu bilmen lazım" di
yeceksiniz... Bununla, bu prensiple bunun alakası yok değerli arkadaşlarım; onu bilmesi mümkün 
değil; bilmesi mümkün olmayan bir insanı da mesul kılamazsınız; bu, yanlış olur -dediğim gibi-
masumlara zulüm olur. 

Bu kanunlar düzenlenirken, siz, bu millete güven duygusu veremezseniz, bu güvensizlik neti
cesinde, bu millet de size güvenmez; güvenilmediğiniz takdirde, bir müddet daha bunu götürürsü
nüz; ama; sonra, güvenilmez insanlar topluluğu haline gelirsiniz ve bu millet de sizin defterinizi dü-
rer. 

Saygılarımla arz ederim efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Önergenin oylamasına geçeceğim; ancak, bu arada yoklama talebinde bulunul

muştur; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Lütfü Esengün Ahmet Arıkan Ali Oğuz 

Erzurum Sivas İstanbul 
Şinasi Yavuz Ömer Ekinci Şaban Bayrak 

Erzurum Ankara Kayseri 

Hüseyin Erdal Cevat Ayhan Zeki Ünal 

Yozgat Sakarya Karaman 

Mustafa Ünaldı 

Konya 
BAŞKAN - Yoklama isteyen arkadaşların salonda bulunup bulunmadığını tespit edeceğim: 

Lütfü Esengün?.. Burada 

Ahmet Arıkan?.. Burada 
Ali Oğuz?.. Burada 
Şinasi Yavuz?.. Burada . 

Ömer Ekinci?.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Yok... Yoklama talebi düştü Sayın Başkan... 
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN - Tekabbül ediyorsunuz. 
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Şaban Bayrak?.. Burada ' 

Hüseyin Erdal?.. Burada 
Cevat Ayhan?.. Burada ' ' ' , : . • • 
Zeki Ünal?.. Burada 
Mustafa Ünaldı?.. Burada 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-9 kişi oldular... 
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) ' 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)'— Efendim, 10 kişi ayağa kalktık; yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, burada bir terditli durum söz konusu oldu; birincisi, talebiniz var, 
"ama, talepte ismi geçen arkadaşlarımızın sayısı kifayet etmiyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, hem tekabbül ettik hem de ayağa kalktık; onun için, 
bu usulde bir yanlışlık yok. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Tabiî, onların usulüne uymaz. 

BAŞKAN - İkincisi, şimdi, hem talep hem ayağa kalkma... Usulümüzde böyle bir şey söz ko
nusu değil. , 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Efendim, önce tekabbül ettik, sonra ayağa kalktık. 
BAŞKAN - Peki efendim, öyle kabul edelim. 
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) * 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, pusula gönderenlerden 15 kişi burada yok. 
BAŞKAN - Efendim, pusula gönderenleri aradık; burada olmayanların hepsini ayırdım, var 

diyenleri saydım; hiç şüpheniz olmasın. (RP sıralarından gürültüler) 

Efendim, izahat vereyim: Defter yoklamasında, 131 arkadaşımız, burada olduklarını bildirdi
ler... ; 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Biz, yoklama yapılırken saydık; 95 kişi var. 
BAŞKAN - Efendim, siz, 95 sayıyorsunuz; ama, arkadaşlarımızın birkısmı "buradayım" de

dikten sonra, maalesef salondan ayrılıyorlar. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sahtekârlık var... Niye gizliyorsunuz? 
BAŞKAN - Sahtekârlık mı yapıyor Divan yani!.. Siz mi doğru yapıyorsunuz!.. Çok ayıp 

ama!.. Çok ayıp ama!.. . 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, sahtekârlık demiyoruz; yanlış oluyor. 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

/. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 889 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "veya bilmesi gerek

tiği halde" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 
Önerge sahiplerinden Ahmet Remzi Hatip söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Muhterem Başkan, değerli üyeler; hepinizi hürmetle se

lamlarım. Huzurunuzda, 889 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde takdim etmiş ol
duğumuz değişiklik önergesi üzerinde bu konuşmayı yapmaya saygıyla başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, pekçok kanunda olduğu gibi, biz, muhalefet olarak, buraya getirilmiş 
olan hükümler hakkındaki fikirlerimizi, kanaatlerimizi, gayet samimî olarak, memlekete faydasını 
düşünerek, ikaz maksadıyla ve belki de bu ikazımız nazarı itibara alınır, bu değişiklik önergesi ka
bul edilir gayretiyle belirtiyoruz. 

Huzurunuzda konuşan, gerek Refah Partisindeki arkadaşlar gerekse Anamuhalefet Partisinden 
olan arkadaşlar arasında, özellikle, bugün üzerinde durduğumuz teknik konuyla ilgili yakın çalış
ma yapmış, hayatını bu işe vermiş, Devlet Planlama Teşkilatında ve diğer dairelerde ömür çürüt
müş arkadaşlar var. Bakıyorum, getirilen tekliflerin hiçbirisine, cevap dahi verilmiyor. Ortada, bir 
acayip durum var. Bu Patent Kanunu, ve ona ilaveten gelen Endüstriyel Tasarımlar Kanunu, ona ila
veten gelen Markalar Kanunu... Bütün bunların tatbikatında, bizim çalıştığımız senelerde, burada
ki çok muhterem bürokrat arkadaşlar başka yerlerdeydiler; belki de, memuriyete yeni başlamışlar
dı. Ya biz, yalan söylüyoruz; ya biz, çok kötü maksatla konuşuyoruz; ya biz, memleketi başka ta
rafa götürmek istiyoruz veya bir başka mesele var. Hepimiz mi bunu eksik ve yanlış söylüyoruz? 
Bir tek iyi tarafı, haklı tarafı yok mu? Hükümetten olsun, Komisyondan olsun -ki, konuşma salâ
hiyeti onlara ait; bürokratlar kendilerini orada bilgilendiriyorlar- bir tek cevap yok. Biz, yanlış mı 
söylüyoruz doğru mu? Bu konuşmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarına giriyor; anında 
milletimiz tarafından takip ediliyor. Binaenaleyh, biz, Hükümetin ve Komisyonun, İçtüzükte gös
terilen imkânlardan istifade ederek bu şekilde suskun davranmaları yerine, evvela, meselenin doğ
rusu budur diye ortaya koymalarını ve bizim ortaya attığımız fikirleri çürütmelerini istiyoruz. ŞimT 

di, bu değişiklik teklifimiz de bu maksatla verilmiş bulunmaktadır. N 

Aziz kardeşlerim, Muhterem Başkanım; bu kanun tasarısı, baştan aşağıya bir ceza kanunu ta
sarısıdır; Avrupa Topluluğu organlarının "gümrük birliğine girme şartı olarak haziran ayında kabul 
ettiğiniz şu kararnameleri biz gözden geçirdik; şu, şu, şu eksiklikleri var, bunları tamamlamanız la
zımdır" diye, bize, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ve doğrudan doğruya da bu gümrük birliğine gir
me konularını koordine eden AT Koordinasyon Kurulunun raporlarıyla harekete geçilerek getiril
miş olan değişikliklerdir. 
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Soruyorum muhterem miletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç var mı

dır; yoktur. Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir; Anayasa Mahkemesi, bazı hükümleri bo
zabilir; fakat, kendisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine geçip de hüküm koyamaz. 

Şimdi, bu AT, AT'nin ilgili kuruluşları, bu Koordinasyon Kurulunun temas ettiği... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, toparlamanız için vakit veriyorum. 

AHMET REMZİ HATÎP (Devamla) - ...gruplar; tıpkı Anayasa Mahkemesi gibi hareket edip 
bize telkinlerde bulunmaktadır ve "bizim sahip olduğumuz teknolojik gelişmeler ve de patent, en
düstriyel tasarımlar ve sair konularda elde etmiş olduğumuz ileri konumun muhafazası için, sizin 
tarafınızdan bunların yürütülmesi lazımdır, bunların müeyyideyle kuvvetlendirilmesi lazımdır; 
böyle yaparsanız sizi gümrük birliğine alırız, böyle yapmazsanız almayız" şeklinde, bunların açık 
talimatı vardır. Yani, bizim egemenlik ilkelerimize de büyük bir şekilde bühtan getiren ve bizi ha-
cil durumda bırakan bir meseleyle karşı karşıyayız. Vatandaşın beklediği meseleler değil, Avru
pa'nın beklediği meseleler, dört senede değil, şu iki hafta içerisinde halledilmeye çalışılmaktadır. 
Bu sebeple, verdiğimiz değişiklik önergeleri, hiç olmazsa... 

BAŞKAN - Sayın Hatip, toparlayınız efendim. 

AHMET REMZÎ HATİP (Devamla) - ...bundan zarar görecek vatandaşlarımızın yükünü ha
fifletmek amacını gütmektedir. 

Kabulünü istirham eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım; karar yetersayısının aranması istenmiştir, karar 

yetersayısını arayacağım. (DYP sıralarından gürültüler) 

Önergeyi oylaranıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan; 
"üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar ha

pis cezasına", 

"altıyüz milyon liradan birmilyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına", 

"altıyüz milyon liradan birmilyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar ha
pis cezasına, ayrıca, varsa işyerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına" 

ibarelerinin, 
"otuz milyon liradan altmış milyon liraya kadar para, bir aydan üç aya kadar hapis cezasına", 

"elli milyon liradan yüz milyon liraya kadar para cezasına ve üç aydan altı aya kadar hapis ce
zasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa (İnaldı (Konya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 

Önerge üzerinde söz isteyen?.. 

Buyurun Sayın Ünal. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 889 sıra 

sayılı yasa tasansıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerindeki görüşlerimi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, bu yasa tasarısının bu maddesiyle, sanayileşmiş ülke
lere bir kaynak transferi yapılmaktadır ve maalesef, kendi yerli sanayicimiz, imalatçımız ve bunla
rın tasarımcıları, maalesef, cezalandırılmaktadır. Ayrıca, bu tasarı, istinat etmiş olduğu kanun hük
mündeki kararnamenin eniyle ve boyuyla, tam manasıyla görüşülmeden, müzakere edilmeden bu
raya gelmiş olduğundan dolayı, gerek teknik açıdan ve gerekse hukukî açıdan ileride bazı sorunla
rı da ortaya çıkaracağı kanaatinde olduğumu da belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, Türkiye'de, sanayicimiz, imalatçımız, elbette ki, ken
di beyin ürünlerini ortaya koymak durumundadır. Makineler birbirlerine benzeyebilir ve endüstri
yel tasarımcıların da, elbette ki çağın gereklerine uygun bir şekilde kendi kabiliyetlerini, becerile
rini ortaya koymak suretiyle, yeni makineler icat etmek suretiyle, ülkemizin gayri safî millî hâsıla
sına katkıda bulunacakları gayet tabiîdir. Bütün bunlara rağmen, maalesef, bu yasa tasarısıyla, sa
dece bu tasarımcılar değil, herhangi bir atölyede, herhangi bir imalathanede çalışan mühendis, iş
çi, usta, tekniker, teknisyen, bütün bunlar da cezalandırılmaktadır. Gümrük birliğine uyum amacıy
la getirilmiş olan bu yasa tasarısının, özellikle, bu maddesiyle, kendi imalatçımız, kendi sanayici
miz cezalandırılmaktadır; 600 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para, 30 aydan da 4 yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır; ayrıca, 1 yıldan az olmamak şartıyla da işyerleri kapatılmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, önergemizde diyoruz ki, bu cezalar fevkalade ağırdır; tabiî, bu cezala
rın, mutlaka kaldınlması lazımdır. Bu cezaların kaldırılmasıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz 
önergemiz kabul edilmediğinden dolayı, bu önergemizin dikkate alınacağını ümit ediyorum; çün
kü, şu anda, Hükümet, gümrük birliğine girme konusunda aşırı bir istek içerisinde bulunuyor ise 
de, aslında, 24 Aralıkta yapılacak olan seçimlerde kendi ipini çekme hususunda, sanki bir hazırlı
ğın içerisinde görünmektedir. 

Onun için, biz diyoruz ki -Hükümete iyilik olsun diye sözlüyoruz- şu anda, bizim, burada mü
zakere ettiğimiz bu yasa tasarısı hakkında, belki vatandaşlarımızın, imalatçılarımızın, sanayicileri
mizin fazla bir bilgisi olmayabilir; patent nedir, patent hakkı nedir, bunun sözleşmesi nedir, süresi 
bittiği zaman uygulanacak müeyyide nedir, bunları bilmeyebilirler. Yalnız, 24 Aralık seçimlerin
den sonra, maalesef, bu mesele gündeme geldiği takdirde, özellikle büyük bir tehlike olarak gördü
ğümüz gümrük birliğine girilmesi halinde, büyük bir problem çıkacağı kanaatindeyiz. Biz, ümit ve 
tahmin ediyoruz ki, Hükümet, bunları hafifletecektir ve böyle bir vebalden kurtulacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

SALİH KÂPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) - Daha yeni yoklama yapıldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - '3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 3 ün

cü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4.-24.6.1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafî İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (b) fıkrasının iki numaralı bendi "Bu Kanun Hükmün
de Kararname anlamında ürünlerin öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yö
re ile ilgili olsa da bir ürünün genel adı haline gelmiş olan adıdır. Ürünün öz adı olup olmadığının 
tespitinde o adın kaynaklandığı bölge ve tüketim alanlarında halkın bu adı kullanımı göz önüne alı
nır." olarak, 8 inci maddesinin sonuna "Uluslararası Sözleşmeler saklı kalmak kaydıyla başka ülke 
kaynaklı bir ürün.ile ilgili coğrafî işaret başvuruları; orijin ülkede tescilinde bu maddede belirtilen 
koşullar aranmakta ise 20 nci maddede belirtilen denetim imkânları varsa ve orijin ülke, Türki
ye'den yapılacak coğrafî işaret tescili başvurularına eşit bir koruma getiriyorsa, Enstitü tarafından 
incelenerek 9,10,11,12 ve 13 üncü madde hükümleri uygulanır. Başka ülkede korunan bir,coğra
fî işaret Türkiye'de korunan bir coğrafî işaret ile aynı ise tescil, bölgesel ve geleneksel kullanım ve 
karıştırılma riski göz önüne alınarak yapılır. Bu gibi coğrafî işaretlerin kullanımına, sadece üretil
diği orijin ülkenin açık ve görülebilir bir şekilde etikette belirtilmesi halinde izin verilir." hükmü, 
16 nci maddesine "Tescili yapılan coğrafî isimler ürünün öz adı olamaz." cümlesi, 24 üncü mad
desinden sonra gelmek üzere, "Madde 24/A- a) Coğrafî İşaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi ge
reken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, coğrafî işaret koruması olan bir eşya ve
ya ambalajı üzerine konulmuş, coğrafî işaret koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan 
kaldıranlar, kendisini haksız olarak coğrafî işaret başvurusu veya coğrafî işaret hakkı sahibi olarak 
gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya 
kadar para cezasına, b) Korunan bir coğrafî işaret hakkının sahibi olmadığı, herhangi bir sebeple 
coğrafî işaret hakkının hükümsüzlüğü, coğrafî işaret korunmasından doğan hakkının sona ermesi 
durumlarında, kendisinin veyai başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajla
rına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir coğrafî işaret hakkı ile ilgili olduğu 
kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve rek
lamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis 
cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına, c) 24 üncü maddede yazı
lı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon 
liradan bir milyar liraya kadar para cezasına, ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere ka
patılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur. Yukarıda yazılı suçlar, hizmet
lerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine iş
lenmişse, çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve 
hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tüzelkişinin 
işleri yürütülürken, 24 üncü maddede sayılan.suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve para 
cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre Türk 
Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan 
dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılrCeza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi uygu
lanmaz. Coğrafî işaret korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka 24 üncü maddede 
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sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; coğrafî işaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken 
kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir coğrafî işaret hakkının sahibi olJ 

madiği veya herhangi bir sebeple coğrafî işaret hakkının hükümsüzlüğü veya coğrafî işaret korun
masından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya 
satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına hukuken korunan bir 
coğrafî işaret hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla 
yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve ifadelerin kullanılması du
rumlarında, 5590 veya 507 sayılı Kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernekleri de şikâyet hak
kına sahiptir. Şikâyetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması ge
rekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyet, acele işlerden sayılır. Bu kanun hükümlerine göre, coğ
rafî işaret hakkı başvurusu veya coğrafî işaret korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üre
tilmesi cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi va
sıtaların zaptedilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ncı mad
desi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükümleri ila
ve edilmiştir. ^ 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ay
han, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu söz istemişlerdir. 

Şahısları adına da, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan ve Konya Milletvekili Sayın Mus
tafa Ünaldı söz istemişlerdir; kendilerine sırasıyla söz vereceğim efendim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü

zakeresi devam eden 889 sıra sayılı, patent, coğrafî işaretler, yaş sebze ve meyve halleri ticaretiy
le ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde, Refah Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Bu madde, coğrafî işaretlerin korunmasıyla ilgili olan bir maddedir. 24 Haziran 1995 tarihin
de, Hükümetin çıkardığı 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılmakta ve yi
ne, bu kanun hükmünde kararnameye ceza hükümleri getirilmektedir. 

Yine, bu kanun hükmünde kararname de, maalesef, bu Mecliste müzakere edilmemiş, buna 
rağmen, kanun hükmünde kararnamenin aslı burada müzakere edilmediği halde, onda değişlik ve 
ilaveler getiren bu tasarı, burada müzakere edilebilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu coğrafî işaretlerle ilgili kanun hükmünde kararnamenin amaç ve kap
sam kısmında ifade edildiği gibi, bu kanun hükmünde kararname, doğal ürünler, tarım, maden ve 
el sanatları ürünleri ile sanayi ürünlerinden, bu kanun hükmünde kararnamede yer alan tanımlara 
ve koşullara uygun her türlü ürünün coğrafî işaretlerle korunmasına ilişkin kuralları ve şartları içi
ne almaktadır. 

Yine, meri olan kanun hükmünde kararnamenin tarif kısmının 3 üncü maddesinde "bu kanun 
hükmünde kararname anlamında coğrafî işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri iti- t 
bariyle, kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işa
retlerdir. Bu kanun hükmünde kararname anlamında coğrafî işaretler, menşei, adı ve mahreç işare
ti olarak ikiye ayrılmıştır" denilmekte ve devam etmektedir. 

Yine, biraz evvel, Divan Kâtibi tarafından okunurken takip edildiği üzere, burada, bu kanun 
hükmünde kararnameye fevkalade ağır cezaî hükümler -dört yıla kadar hapis cezaları- getirilmek
tedir. 
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Kanun hükmünde kararnamenin aslı müzakere edilmediği için, milletvekili arkadaşlarımız ve 

efkârıumumiye bu meseleden haberdar değildir. Kanun hükmünde kararnamenin aslı burada mü
zakere edilmiş olsaydı, hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı, çıkarılmasının sebepleri, burada, enine bo
yuna tartışılır ve değerli milletvekillerinin de müzakerelere iştirakiyle, lüzum görülen düzeltmeler 
yapılırdı. Hatta, bunun burada müzakere safhasından önce, memleket efkârıumumiyesinde, bu 
mevzuatla ilgili olan çeşitli meslek kuruluşları tarafından enine boyuna tartışılır ve buraya olgun-
laştırılmış halde gelir, komisyonlarda müzekcre edilir ve Genel Kurula o şekilde gelirdi. Nitekim, 
patent haklarıyla ilgili kanun tasarısı, uzun süre komisyonlarda müzakere edilmiş ve birçok meslek 
kuruluşu o kanunla ilgili olarak milletvekili arkadaşlarımızı aramışlar, doküman yollamışlar, biz
zat ziyaret etmişler -ki, bendeniz de onlardan biriyim- ve kanun tasarısı, daha komisyonda müza
kereleri sırasında, bu şekilde belli bir olgunlaşma safhasından geçmişti. Biz, o kanunun, Mecliste 
müzakeresine hazırlanırken, Hükümet, birdenbire, nedense, burada müzakereden imtina etti ve ka
nun hükmünde kararnameyle, âdeta, bir gece baskını halinde, beş altı tane kanun hükmünde karar
nameyi peşpeşe yayımladı. Şimdi, temmuz, ağustos, eylül.,. Demek ki, Hükümet, dört ay sonra, ka
nun hükmünde kararnamede fevkalade ciddî değişiklikler yapma ihtiyacında. 

Tabiî, bunlar montaj kanunlarıdır; ifade edeyim: Yani, bunlar bizim memleketimizdeki işiıa-
yatından, çalışanlardan, üretenlerden kaynaklanan belli ihtiyaçlarla ortaya çıkmış değildir. Eğer, 
belli ihtiyaçlarla ortaya çıkmış olsaydı, bu kanunlara temel olan kanunlar olurdu ve bunların, bura
da, ancak değiştirilmeleri mümkün olurdu. Avrupa Topluluğu ve gümrük birliğine giriş sebebiyle, 
karşı taraftan, Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından empoze edildiği için ve gümrük birliğiyle 
ilgili 1 Ocak 1996'da başlaması arzu edilen münasebetlerin de önünde bir engel görüldüğü için, 
müzakere edilmeden, alelacele buraya getirilmiş bulunmaktadır. 

Burada belirtmek istediğim husus şudur: Tabiî, montaj kanunlar yaparsınız, tercüme kanunlar 
yaparsınız; ama, bu kanunlar ne getirir ne götürür; bir gün bunları, fevkalade kötü neticeler halin
de de önünüzde görürsünüz. 

Muhterem arkadaşlar, devlet yönetimi ciddiyet ister, önceden tedbir ister; iş ve toplum haya
tının gerektirdiği yerlerde, mevzuatın düzenlenmesi ve çıkarılmasını gerektirir; ama, maalesef, biz
de, hükümetlerde ve hükümetlerin yönettiği bürokraside de bu alışkanlık, bir türlü oturmamıştır. 
Tabiî, maalesef, bürokratlarımız üzerlerinde fevkalade partizanca tasarruflarda bulunulduğu için, 
idarecilerimiz, kendi sahalarında, tatbikattan gelen, etütlerden gelen, araştırmalardan gelen netice
leri hükümetin önüne getirip, bu mevzuda yeniden çıkarılması gereken, düzeltilmesi gereken mev
zuatla ilgili tedbirleri olgımlaştırıp getirme imkânına da sahip bulunmamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, burada, biz, fevkalade mühim kanunları müzakere ediyoruz. Bakınız, 
muhtelif vesilelerle defaatle arz ettik; daha önce, özelleştirme vesilesiyle arz ettik, patent vesilesiy
le arz ettik, gümrük birliği vesilesiyle arz ettik; ama, bazı meseleleri altını çizerek, tekrar tekrar be
lirtmekte fayda var. Hemen, burada, dikkatinize bir yayını arz edeceğim: Geçenlerde, Devlet İsta
tistik Enstitüsü "Osmanlı Döneminde Dışticaret" diye, fevkalade güzel bir istatistik kitabı neşret
ti; edinmeyenlere tavsiye ederim. 1830 'dan başlayıp 1913'c kadar devam eden -Birinci Dünya Sa
vaşı yıllarına kadar devam eden- bir dönemle ilgili bu kitabı edindim, baktım, tetkik ettim. Tabiî, 
Tanzimat hareketinden sonra, biz artık, başımızdaki fese, külaha, sırtımızdaki abaya, çuhaya kadar, 
ithalata yönelmişiz. Biraz evvel de bir vesileyle arz ettiğim gibi, Osmanlı toprakları üzerindeki üre
tim tesisleri kapatılmış, bütün tüketim maddeleri dışarıdan alınmaya başlanmış ve neticede Osman
lı Devleti çökmüştür. 

Cumhuriyet hükümetleri ne yapmış; tabiî, cumhuriyeti kuran liderler; -Mustafa Kemal Paşa, 
İsmet Paşa, sivil ve asker bütün rical- Osmanlının son dönemini yaşadıkları için, ömürleri, bu yı
kılışın hicranıyla beraber geçtiği için, derhal memleketin sanayileşmesi yolundaki tedbirleri almış
lardır. 
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Ne söylemek istiyorum, KİT'leri söylemek istiyorum. KİT'ler, memleketin sanayileşmesi için 

kuruldu, kalkınması için kuruldu; ama, maalesef, biz, bugün, KİT'leri memleketin sırtına yük ha
line getirdik. KİT'leri, üreten, teknoloji geliştiren, istihdam sağlayan, ihracatı temin eden, ileri tek
nolojiyi getiren kurumlar olmak yerine, milletin sırtına yük haline getirdik. Aslında, KİT'lerin hep
si kendi sahalarında birer deneme yeriydi. Yani, Sümerbank'ı kurduğunuz zaman, memleketin pa
muğunu kumaş haline getirirken, bez haline getirirken, yününü kumaş haline getirirken, orada teks
til teknolojisini de geliştirebilirdiniz, tekstil makinelerini de orada imal edebilirdiniz, araştırmaları 
orada yapabilirdiniz. Memleketin ormanlarındaki ağaçları kâğıt haline getiren SEKA'yı kurduğu
nuz zaman, bu tesisin bünyesinde kâğıt makinelerini imalat teknolojisini geliştirebilir, araştırma ya
pabilirdiniz. Demir-Çelik'te hakeza, PETKİM'de hakeza...Etibank'ı kurduğunuz zaman, madenle
rimizin istihracı için gerekli olan teknolojiyi geliştirecek, makine teçhizatı imal edecek olan tekno
lojiyi burada geliştirebilirdiniz. Tabiî, bütün bunları yapsaydınız ne olurdu;.bugün Türkiye, 20 mil
yar dolar olan ihracatını birkaç defa katlardı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Sayın Başkan, şahsım adına da bir 5 dakika var herhalde; lüt

federseniz o süreyle birleştirerek kullanmak istiyorum? 
BAŞKAN - Peki efendim, buyurun. 

CEV AT AYHAN (Devamla) - Memleket kalkınırdı, ihracatı gelişirdi, ithalatının içinde de ya
tırım malları, teknoloji ürünleri bugünkü gibi yüksek olmazdı, ihracatı da, iptidai sınai mamuller
den, katma değeri düşük sınai mamullerden değil, yüksek katma değerli, ileri teknoloji ürünlerin
den olurdu, Türkiye zengin ve kalkınmış bir ülke olurdu. 

Bunları anlatırken, herhalde masal anlatmıyorum; niye söylüyorum: Bakın, bugün, Ereğli De
mir Çelik fabrikaları 2 milyar dolara tevsi ediliyor. Kim tevsi ediyor diye merak ettiniz mi? Avus
turya'nın Vöst Alpina Şirketi tevsi ediyor. Kim bu Vöst Alpina; Avusturya'nın devlet şirketi, KİT, 
demir çelik şirketi. Bir taraftan demir çelik üretiyor, öbür taraftan, üretim teknolojisi içerisindeki 
tecrübelerini yeni sınai teçhizatı, demir çelikle ilgili teçhizatı ve teknolojiyi geliştirmekte kullanı
yor, Türkiye'ye geliyor, 2 milyar dolar büyüklüğündeki yassı hadde mamulü imal eden Ereğli De
mir Çelik'in tevsiini yüklenebiliyor. 

Yani, bu kanunları çıkarırken, bu dikkatleri göstermek gerekirdi; ama, maalesef, Türkiye'yi 
yöneten iktidarlar, Batı'ya aşık, Batı'ya medyun, Batı'ya uyumlu olan bu zihniyetler, işte, 1930'lar-
da kurulmuş olan bu KİT'leri de batırdı, şimdi, 1950'den sonra, 1960'tan sonra, 1970'den sonra 
kendi bölgelerinde canlanan, neşvü nema bulan orta ve küçük sanayimizi de Avrupalı cellatların 
eline, giyotine teslim ediyor. Tabiî, bu anlayışın memleketimize faturası çok çok ağır olacaktır. 

Bakın, bir tarafta gümrük birliğine giriş sebebiyle, büyük Avrupa sermayesinin ihracatı finan
se eden, üretimi finanse eden gücü, tarımdan, gıda maddelerinden sanayi mamullerine kadar mal 
pazarı haline gelmekte olan Türkiye, diğer taraftan memleketimizde ithalatla rekabet edemeyen 
sektörler, sanayi dalları, orta ve küçük sanayi, finansman gücü olmayan, ağır finansman şartları ve 
ağır vergiler altında çalışan bu sanayimiz, bu esnafımız, bu üreticilerimiz çökerken, öbür taraftan 
patent ve coğrafî işaretler, diğer birtakım mevzuat sebebiyle dört yıla kadar varan ağır cezaların al
tına getirilip koyuluyor ki, fevkalade kötü neticeler verecek ve neticesinin düzeltilmesi de çok zor 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette sanayii canlandırmak, geliştirmek, iktisadî kalkınmayı 
sağlamak, fevkalade zordur; uzun yılların, istikrarlı, düzenli, hedefi belli, ciddî icraatlarını ister; 
ama, yıkmaya kalktığınız zaman, işte, böyle alelusul getireceğiniz kanunlarla, alelusul hesap yapıl
madan girilen birtakım anlaşmalarla, çok kolay çökertirsiniz. 
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Bakınız, bir şairimiz, Süleymaniye Camii için şunu söylüyor: "Yıkmak istersen, üç ırgatın eli7 

ne kazmayı ver, kubbeyi aşağıya indirsin; ama, yapmak lazım geldiği zaman, bir Sinan ile bir de 
Süleyman lazım" diyor. 

İşte, memleketin kalkınma meseleleri de budur. Yani, alelacele hazırlanan bu kanun hükmün
de kararnameler, bunlara monte edilen bu ağır cezalar, korkarım, yarın, bizi, fevkalade zor şartlar
da bırakır. İnşallah, yarınlar fazla uzamadan da Refah Partisi gelir, bu meseleleri kökten değiştirir, 
geliştirir, düzene sokar, memleketin kalkınmasına medar olacak projeleri uygular ve başarılı olur. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan 889 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde görüşlerimi ifa
de etmek üzere söz almış bulunuyorum. Anavatan Partisi Grubu adına, bizi izleyenlere saygılarımı 
sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bir fıkra vardır; günün bu saatinde, belki, sizi biraz rahat
latırım; çünkü, 13.30'dan beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 

Eskiden, gemilerdeki kürekleri, forsa denilen esirler çekerdi ve eski gemiler öyle hareket eder
di. Bu esirlerin başında olan kişi, bir gün gelmiş, forsalara "size bir iyi, bir kötü haberim var: Bu 
haberlerimden iyisi; bugün çok güzel yemekler çıkıyor, gözünüz aydın, iyi bir yemek yiyeceksiniz. 
Peki, kötü haber nedir; o da, kaptan yemekten sonra deniz kayağı yapmaya karar verdi, haberiniz 
olsun" demiş. Tabiî, küreği forsalar çekeceği için, bir hayli yorulacaklar. ' • ' . . ' 

Şimdi, benim de size, iki iyi, iki kötü haberim var; bunlardan, önce iyileri söyleyeyim: Birin
cisi; Meclisimizin, özellikle son günlerde, yoğun bir çalışma temposu içerisine girmesidir. 19 un
cu Dönem, zaten çok önemli fonksiyonları yerine getiren, iyi çalışmalar yapan bir dönem olarak ta
rihe geçecektir; ama, Meclisin görevini hemen hemen tamamlamak üzere olduğu -bilindiği gibi, 24 
Aralıkta seçim var-bu dönemde, güzel bir çalışma sergileniyor. 

İkinci memnun olduğum husus, 24 Aralık seçimlerine girecek siyasî partiler arasında, önce yer 
almayan, sonra yer alan ve adına "Yeni Demokrasi Hareketi" denilen bir partinin de seçimlere gir
mesinden dolayı çok memnun oldum; çünkü, bu seçimlerde, herkesin boyunun ölçüsünü alması la
zım. Girmeyenler kahraman olur; herkes girsin, boyunun ölçüsünü alsın. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hangi özelliğinden dolayı girecek; önce, girmeyeceklerini ilan 
ettiler. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Vallahi bilmiyorum; ben, öyle okudum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Öyle şey olur mu; nasıl bir karar bu?! ,'< . 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Neyse, onu, siz araştırırsınız. Korkmayın rakip gelmez si-

' z e ' ' " ' • ' i ' 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Faydası olur... ' • 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, iki kötü haber: Bunlardan bir ta

nesi, dün akşam burada yapılan ve hakikaten, hepimizi fevkalade üzen olaylardır. Şimdi, biraz son
ra.da Plan ve Bütçe Komisyonundan buna ilişkin bir teklifin geleceği konusunda duyum aldık. İn
şallah, bu düşünce veya bu duyum doğru çıkmaz. ' , ' . . • • 
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Şimdi, size, esas söylemek istediğim, bu, Avrupa Birliğiyle, gümrük birliğiyle ilgili uyum ko

nularında, patentle ilgili, coğrafî işaretlerle ilgili, markalarla ilgili bazı müeyyidelere yer veren bir 
tasarıdır. Bilindiği gibi, kanun hükmünde kararnameyle çıkan Patent Yasasından sonra, bazı müey
yideler eksik kalmıştı. Bu müeyyideler, gerek hapis cezası gerek para cezası olarak düzenleniyor. 

Değerli milletvekilleri, bugün aldığımız haberler, Avrupa Birliği konusunda pek iyimser olma
mamızı gerektiriyor. Aslında, Avrupa Birliğine, özellikle gümrük birliğine girişin, 1973 yılında im
zalanan Kalma Protokoldan sonra doğal bir süreç olması lazım. Yani, yirmiiki yıllık süre içerisin
de, Türkiye, harmonizasyon yasalarını çıkaracak, gümrüklerini, vergi mevzuatını, fikrî sanat eser
lerini, bütün standartlarını Avrupa'ya göre uyarlayacak, özellikle ekonomik bazda uyarlayacak; 
çünkü, gümrük birliği onu içeriyor, Avrupa Birliği, daha geniş kapsamda uyarlamayı, harmonizas-
yonu içeriyor; ama, buna karşın, bugün aldığımız haberlerde, İspanyol Parlamenter Carnero'nun 
hazırladığı rapor görüşüldükten sonra, bazı olumlu işaretlerin olmadığı ve gümrük birliğine girme 
konusunun, yüzde 60-40'a; yani, yüzde 60 ertelenme veya olmama yönünde bir havaya girdiği öğ
renilmektedir. 

Burada çok enteresan bir şey var: Biliyorsunuz, Sayın Deniz Baykal, onbeş gün evvel Avru
pa'ya gitti, oradaki Avrupa Parlamentosu üyeleriyle temas etti, görüştü; hatta, bu Claudia Roth ile 
sarmaş dolaş fotoğraflar filan çektirdi. Bakın, şimdi bu Roth "Yargıtayın DEP'liler hakkındaki ka
rarı, bizim için şoktur. 8 inci madde makyajdır, yetersizdir. Yeni Hükümet, olağanüstü hali uzat
mıştır ve ayrıyeten, bu Çiller Hükümeti, 24 Aralıktaki seçim kararını, 14 Aralıkta alınacak Avrupa 
Parlamentosu kararından sonraya rastlatmakla, bizi bir nevî kullanmaktadır. Gelin, buna alet olma
yalım" diyor ve özellikle sosyalist bloktaki milletvekillerinin, maalesef ama maalesef, bu kararı er
teletme yolunda -özellikle Yunanistan'ın da katkısıyla, Yunanistan'ın da birtakım entrikalarıyla-
bazı hareketlere girdikleri ifade edilmektedir. Zaten, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sa
yın Deniz Baykal "işimiz kolay değil" şeklinde, olası bir muvaffakıyetsizliğe karşı, bir mesaj, bir 
sinyal verme durumuna gelmiştir. 

O zamanki Dışişleri Bakanı Coşkun Kırca'nın da yaptığı temaslarda "hem anayasal konular
da hem de insan hakları ve demokratikleşme konularında, seçimlerden sonra değişiklik yapacağız" 
şeklindeki vaatlerine rağmen, İspanyol Parlamenter Carnero "biz, bu 4 milletvekilinin hâlâ hapiste 
olmasını kabul edemiyoruz; onun için, bir üç aylık, hatta, altı aylık erteleme söz konusu olsun" di
yebilmektedir. Bu da, bize, şunu gösteriyor ki, aslında, normal, doğal bir prosedür olan Avrupa Bir
liğine, gümrük birliğine girme olayı, bazı nedenlerle, ertelenme durumuna gelebilecektir. Ben, as
lında, gümrük birliğine girmenin normal, girmemenin bir beceriksizlik olduğu kanaatindeyim. Zan
nediyorum ki, biz, Anavatan Partisi olarak, Avrupa Birliğinden yana tavrımızı yıllar önce koyduk. 
Her zaman ifade ettiğim gibi, biz, bu meseleyi, rahmetli Özal'ın ve Anavatan Partisinin, 14 Nisan 
1987 tarihinde Avrupa Birliğine tam üye olmak için yaptığı müracaat çerçevesinde, millî bir mese
le olarak görüyoruz. Bizim, aslında, Refah Partisi ile olan en büyük ayrılığımız da budur; Refah 
Partisi, Avrupa Birliğine, gümrük birliğine karşı olan bir partidir ve zaten, bunu, burada söylüyor
lar. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Doğru. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Biz de, onların tersine, Türkiye'nin, tercihini, Avru
pa'dan, medenî dünyadan, çağdaş dünyadan yana yaptığını ifade ediyoruz... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bosna'da gördük medeniyeti. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - ..ama, bunu yaparken, bilmiyorum siz nereden yapıyorsu

nuz tercihinizi... 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ülke menfaatlarından... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Onu herkes biliyor; ama, bizim tercihimiz belli; siz nere
den yapıyorsunuz? > 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Daha arilayamadin mı? 
ALİ OĞUZ (İstanbul)-Bosna-Herspk'ten... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Yok, karanlık bir dünyadan yapmıyorsunuz. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Aydınlık yerden yapıyoruz. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Ben inanmıyorum ona; ama, bizim, Anavatan Partisi ola

rak, tabiî, burada yaklaşımımız şu: Biz -eğer, iktidarda kalsaydık- inşallah 24 Aralık seçimlerinden 
sonra iktidara geldiğimiz takdirde, Türkiye'nin, Avrupa standartlarına hızla uyumunu sağlayacak 
değişiklikleri yapacağız. Burada görüştüğümüz marka vesaire gibi konular önemli konular olmak
la birlikte, aslında, Türk Halkının, benim vatandaşımın yaşam düzeyini Avrupa seviyesine çıkar
mak çok önemlidir. Bugün, Türkiye'de, emekli, dul, yetimler büyük ıstırap içindedir; bugün, Tür
kiye'de ortadirek dediğimiz vatandaşın yaşam şartları, yaşam standartları, Avrupa ülkelerinin çok 
altındadır. Biz, Anavatan Partisi olarak, iktidara geldiğimiz takdirde, ertesi günden başlayarak, 
Türk Halkının, özellikle ezilen ve düşük düzeyde olan Türk Halkının, Avrupa Birliği standartları
na gelmesi açısından yapacağımız çalışmalar, alacağımız tedbirler, özellikle ekonomik ve finans
man tedbirleri hazırdır; bunlar, bir düğmeye basma aşamasındadır. Bunların hepsini, neyi, ne za
man, nasıl, ne şekilde yapacağımızı biliyoruz. Ben, bu madde üzerinde Avrupa Birliğiyle ilgili ol
duğu için bu düşüncelere yer vermek istedim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Müteakip maddeler üzerinde de -sıra geldiği takdirde-

Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmeye devam edeceğiz. 
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Maruflu. 

Grupları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına söz alan Sayın Mustafa Ünaldı?..Yok. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Ünaldı, söz hakkını bana devretti; onun yerine 

ben konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Göktaş. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Başka söz isteyen yoksa, kişisel plarak söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, grup adına konuşurken şahsı adına spz hakkını da kullandı. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Vatan sağ olsun. 
Sayin Göktaş, süreniz 5 dakikadır; buyurun. • 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; patent kanun ta

sarısının 4 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinize say
gılar sunarım. 

Öncelikle madde üzerinde konuşma yapmadan bir konuya değinmek istiyorum. Bu Mecliste, 
Meclisin çalışma metodu, âdeta, tamamen Hükümetin tekeli altına girmiş durumdadır. Bu Mecli
sin bir programı vardır, buna göre çalışma yapılması gerekir; ama, Hükümet, istediği anda istediği 
kanun tasarısını getiriyor ve bir maddesi görüşülüyor; hesabına gelmiyor, geri çekiyor; arkasından 
bir başka yeni kanun tasarısı, arkasından bir başka yeni kanun tasarısı... Böyle, birçok kanun tasa-
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rısının görüşülmesi yarım kalmış durumda. Dün, akşam saatlerine kadar bu kanun tasarısını görü
şüyorduk; ama, ne olduysa, arkasından hemen vergiyle ilgili bir kanun teklifi geldi, bu teklifin için
de seçim yasasıyla ilgili bir önerge; o tutmadı; bugün tekrar buna döndük. Herhalde bunu bir iki sa
at daha görüşürüz, ondan sonra akıllarına başka bir şey gelir, yeni bir şey daha görüşürüz... Mec
lis, âdeta çorbaya döndü. 

Değerli arkadaşlar, bu Meclisin bir ciddiyeti, bir saygınlığı vardır. Gönül isterdi ki, bu Mec
listen çıkan her yasa, çok seviyeli bir şekilde görüşülsün, çok seviyeli fikirler ortaya atılsın ve bu
radan sağlıklı çıksın; ama, maalesef, Hükümet, âdeta, Meclisten kaçırırcasına; kimse birşey anla
masın, hiç kimse bir şey bilmesin; biz bilelim, biz isteyelim, bizim dediğimiz olsun mantığı ile ha
reket ediyor; ama, bu mantıkla bu işler yürümez; yürümedi de zaten. Dört senedir ülkeyi ne hale 
getirdiğiniz belli; ama, deniz bitti, Allah'a hamdolsun 24 Aralıkta bu zihniyeti, millet, sandığa gö
mecektir arkadaşlar. 

Bakınız, tasarıyı, okuyoruz okuyoruz; ama, inanın pek bir şey anlaşılmıyor. İnanıyorum ki, 
orada oturan Sayın Bakanın da pek bir şey bildiği yok; zaten yeni; kıymetli bir arkadaşımız; onun 
da bir şey bildiği yok. 

8 inci maddede ne yazıyor: "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." Kabul edelim bu ta
sarı, bugün veya yarın çıktı, ertesi gün Resmî Gazetede yayımlandı^ hemen yürürlüğe girecek, ne 
olacak; mahkemeler, cezalar, takipler hemen başlayacak ve inanın arkadaşlar, birçok insan, bundan 
dolayı şu tutuklanan ceza gören insanımız, bu Meclis kapılarına gelecek, bizim yakamıza yapışa
caktır. Bu milletten hiç kimse şu tasarıdan bir şey anlamış değildir; bir şey de bildiği yok; bir şey 
de öğrendiği yok ve ne zaman öğrenecek; ne zaman kapısına hükümetin yetkilisi, jandarması ge
lirse, ne zaman mahkeme huzuruna çıkarsa, ne zaman ceza görürse, o zaman bunu anlayacaktır. 
Vatandaşa soracaksın, bilmek mecburiyetindesin; neyi bilecek, neyi öğrenecek... Bilinecek bir şey 
yok ki burada. 

Sanayi Bakanı, Ardeşen'de -Trabzon'da- silah atölyesi açmış. Trabzon'da silaha tutkunluk 
var, merak var; orada üretim çok. Bundan dolayı, silah atölyesi kapatılacak. Oradaki atölyeye, ma
kinelere el konulacak. Oradaki, ustalar, atölye sahipleri, silah üretimi yapanlar için bir yıldan dört 
yıla kadar hapis cezası, 1 milyar para cezası... Bunlar, esrar kaçakçılığı mı yaptı, eroin kaçakçılığı 
mı yaptı? (RP sıralarından "Bravo" sesi, alkışlar) Kime göre, hangi zihniyete göre bu tasarıyı ya
pıyorsunuz; kim getirdi bu tasarıyı?! Avrupa Birliğine uyum kanunu; hangi Avrupa Birliğine?! Za
ten, sizi, kimse Avrupa Birliğine almadı, almayacak da, alamaz da; alsa da Allah'ın izniyle zaten 
biz bunu engelleyeceğiz. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - "Siz-biz"diyorsunuz; biz, ayrı mıyız? Siz de Türkiye'de yaşa
mıyor musunuz? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Bugüne kadar Avrupa Birliğine giren hiçbir ülke, ön
celikle gümrük bifHğine girmedi; önce Avrupa Birliğine girdi, arkasından gümrük birliğine girdi. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yunanistan on sene bekledi. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Bakın "Yunanistan on sene bekledi" diyor arkada

şım, 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, mikrofonu açar mısınız... 
BAŞKAN - Buyurun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Bu sözleşmeyi yapmak mecburiyetinde değildiniz; 

otuz sene önce yapan adam yanlış yapmışsa, bu yanlışı yapmaya mecbur değilsiniz. 
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ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)'.- Doğru yapmış o zaman. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Doğru değildir; doğru yapsaydı zaten bu hale gelmez
diniz. Bu kafayla ülkeyi bu hale getirdiniz; enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı; et, 
buğday, şeker ithalatı... Türkiye'de her şeyi berbat ettiniz, şimdi de "doğru" diyorsunuz. Doğru 
olup olmadığını, 24 Aralıkta inşallah hep beraber göreceğiz. 

Saygılar sunuyorum.(RP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar), 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - İnşallah göreceğiz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 

AHMET SAYİN (Burdur) - Sayın Başkan, madde üzerinde, maddeyle alakalı zerre kadar bir 
şey söylenmedi; Allah rızası için, ikaz edin, konuya davet edin; elinizde İçtüzük var; İçtüzüğü uy
gulayın. , 

BAŞKAN -Teşekkür ederim, ikaz edeceğiz efendim. 
Maddenin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY(Hatay) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Madde üzerinde 6 adet önerge vardır; ancak madde tek fıkra olduğundan dolayı, 

sırasına göre 4'ünü işleme alabileceğiz, aykırılık sırasına göre de işleme koyacağız; bir tane de, 
maddenin Anayasaya aykırılığı ileri sürülen bir önerge vardır, tabiî, İçtüzüğümüze göre öncelikle 
onu, sıraya koymadan, işleme alacağız. 

Okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 ncü maddesi Anayasaya aykırıdır. 
Bu maddenin Anayasaya aykırılık yönünden müzakere edilmemesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımla 

Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan Salih Kapusuz 

Konya Sakarya Kayseri 
Zeki Ünal Ahmet Remzi Hatip 
Karaman Konya 

BAŞKAN - Anayasaya aykırılık önergesi iki tanedir; tek olarak işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 Sıra Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinde yer alan ifade, Anayasanın 5, 6, 
162, 172 ve 173 üncü maddelerine aykırıdır. Maddenin bu yönden müzakere edilmemesini arz ve 
teklif, ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan 

Konya Konya Sakarya 
Salih Kapusuz Şaban Bayrak Ömer Ekinci 

Kayseri Kayseri Ankara 
Ahmet Arıkan Şinasi Yavuz Mehmet El katmış 

Sivas Erzurum Nevşehir 
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Zeki Ergezen Hüseyin Erdal 

Yozgat 
Kcmalettin Göktaş 

Trabzon 

Bitlis 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesindeki cezaların metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa (İnaldı Gevat Ayhan Salih Kapusuz 

Konya Sakarya Kayseri 
Zeki Ünal Ahmet Remzi Hatip 
Karaman Konya 

Konya 

Zeki Ünal 
Karaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan Salih Kapusuz . 
Sakarya Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinde yer alan "yukarıda sayılan suç
lardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cevat Ayhan Salih Kapusuz 
Sakarya Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinde yer alan; 

"altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar ha
pis cezasına", 

"altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar ha
pis cezasına, ayrıca varsa, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ti
caretten men edilmelerine" 

ibarelerinin 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Zeki Ünal 

Karaman 
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"altmış milyon liradan yüz milyon liraya kadar para, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına", 

"altmış milyon liradan yüz milyon liraya kadar para, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa (İnaldı Cevat Ayhan Salih Kapusuz 

Konya Sakarya Kayseri 
Zeki Ünal Ahmet Remzi Hatip 
Karaman Konya 

BAŞKAN - Anayasaya aykırılık içeren iki önergeyi birleştirdik; birlikte işleme koyuyorum. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan, katılmıyoruz. 

VII - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay'ın, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Hükü

mete sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Bakan, söz isteğiniz var galiba... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan, demin kürsüde ko

nuşan Sayın Hatip, sataşmada bulundu; o nedenle, kısaca ve özetle cevap vermek istiyorum. 
Bilindiği gibi, Avrupa Gümrük Birliğine geçiş süreci içerisinde, Avrupa Gümrük Birliğine 

uyum yasaları çıkarılması zorunluluğu vardır. Bu konuda, Hükümetimizin çalışmaları var, yasa ça
lışmaları da var, başka yasa çalışmaları da gelecektir. 

Bu noktadan daha evvel, 8.6.1995 tarih ve 4113 sayılı Yasa ile Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden yetki alınarak, 551,552,554,555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. 
Bu kararnameler de, Avrupa Gümrük Birliği yasalarına uyum çerçevesi içerisinde, patent hakkının 
korunması, tasarım kanunu, markalar kanunu, Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun, coğrafî işaretler ve buna benzer yetki yasalarıdır. 

Burada görüşülmekte olan 889 sıra sayılı yasa tasarısı da, o yasada var olmayan cezaları kap
sayan bir tasarıdır. Zaten, o yetki yasalarında, Anayasa gereği cezaî hükümler getirilmemiştir, uy
gulama alanında cezalar getirilmemiştir; getirilmemesi de doğaldır. Bununla birlikte, söz konusu 
yasada daha evvelki yasalarda gözden kaçan ufak tefek mevcut aksaklıklar da madde madde, bent 
bent olarak gösterilmiştir. 

Sayın Hatip, bunları çok iyi biliyor; yalnız, düşünce gereği, Avrupa Gümrük Birliğine girilme
sine karşı oldukları için, Batılılaşmaya karşı oldukları için, çağdaşlaşmaya karşı oldukları için, bu 
şekilde engelleme yöntemini seçerek, bu tür yasaların, Türkiye'de sanayie zarar getireceğini, bura
da söylemektedirler. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yok canım, ne alakası var; çağdışı olan sizsiniz. Batı, batırdı sizi. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Ancak, engelleme yönüne gittikle
ri için ve zaman almaması açısından da, gerek Koalisyonun her iki tarafı gerekse biz, her konuş
maya cevap verme gereğini duymuyoruz. 
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Demin, aynı tasarının, Trabzon'daki silah sanayiine zarar vereceğini iddia ettiler. Ben diyorum 

ki, kendileri, bu tasarıyı da demek ki, bilmiyorlar; ya çarpıtıyorlar ya da bilmiyorlar; aslında, koru
yor. Trabzon'daki silah sanayiinin fabrikalarının patenti bellidir, menşei bellidir, hepsi Türk men
şelidir. Dolayısıyla, hiçbir surette, ne kendisine ne de Türkiye'deki diğer sanayi ürünlerine zarar 
verecek durumda değildir.- Arz ediyorum. 

Teşekkür ederim.(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

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

/ . -Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Önerge üzerinde -Komisyon ve Hükümet katılmadığına göre- söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ayhan. 

Sayın Ayhan, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu maddenin, daha doğ
rusu, bu kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan bu maddenin, Anayasaya aykırı olduğu
nu ifade ettik ve onunla ilgili de söz almış bulunuyoruz. 

Bakın, Anayasanın planlamayla ilgili 166 ncı maddesinde "Planda millî tasarrufu ve üretimi 
artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici ted
birler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde 
kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir" denilmektedir. 

Yine, Anayasanın 173 üncü maddesinde "Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici 
tedbirleri alır." denilmektedir. 

Ben, şimdi soruyorum: Bu Hükümetin uygulamasında bunlar var mı; dışticarette durumumuz 
nedir, memleketin savunma sanayiinde durumumuz nedir... Bakın, bu Hükümet zamanında, 1993 
dîşticaret açığı 14 küsur milyar dolardır. Şimdi, getirdiğiniz bu ve diğer kanunlarla, orta ve küçük 
sanayii tasfiye edeceksiniz. Trabzon'daki -Karadeniz'deki- silah sanayii... Evet, bu işe meraklı üre
tici, Parabellum, Smith-VVesson veya şu marka silahtan bir de ben yapayım dediği zaman; dört yıl 
hapse mahkûm olacak. Bu adam, nereden, gidip lisans alacak, nereden patent alacak; onu ödeye
cek gücü var mı, o görüşmeleri yürütecek gücü var mı, kültürü var mı, adamı var mı, lisanı var mı, 
elemanı var mı... Sayın Bakan bu meselelerin dışında tabiî. Savunma sanayiini ne kadar geliştirdi
niz Türkiye'de; bakın, bugün ordunun tüfek ihtiyacı var; İsrail teklif veriyor, Kanada teklif veriyor; 
birisinden ordunun tüfeklerini alacaksınız. Makine ve Kimya Endüstrisinin fabrikası var elinizde; 
niye geliştir miyorsunuz? Yıllardan beri siz idare ediyorsunuz bu kurumları; niye buralarda araştır
ma yaptırmıyorsunuz? 

Ordumuzun elinde F-4 uçakları var. 57 tane uçağın tamiri, revizyonu, modernizasyonu için, üç 
milyon nüfuslu İsrail'e, 670 milyon dolar ödüyorsunuz; 57 tane uçağı orada tamir ettireceksiniz. 
Bre insafsızlar, bu nasıl memleket yönetimidir?! Siz, bu uçakları aldığınız zaman, bunlarla ilgili ye
nilikleri takip etseniz, gelişmeleri takip etseniz... Üstelik bunu yapacak kurumlar da var Türki
ye'de; bakın, ASELSAN var, askerî haberleşmede, elektronik sanayiinde fevkalade gelişmiş bir ku
rum; TAİ var, TUSAŞ var -uçak sanayii- başlangıçta da olsa, fevkalade ciddî çalışan bir kurum; 
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Eskişehir'de Hava İkmal Merkezi var. Bu üç tane kurum, Hükümete, ilgililere yazı yazıyor, diyor 
ki: " Biz, bu F-4'lerin modernizasyonunu yaparız, gerekirse yanımıza knovvhovv için, dışarıdan da 
dördüncü bir ortak alırız, beraber yaparız." Hayır, ille İsrail'e vereceğiz. Üç milyon nüfuslu İsra
il'e, 670 milyon dolar vereceksiniz; yani, memleketin 57 tane uçağının modernizasyonu için, aşa
ğı yukarı otuz kırk trilyon lira vereceksiniz. 

Siz, memleketi nasıl yönetiyorsunuz? Aslında, yapılacak en hayırlı iş, sizi bir an evvel iktidar
dan tasfiye etmektir, sizin zihniyetinizi iktidardan tasfiye etmektir. (RP sıralarından alkışlar) Ve in
şallah, göreceksiniz, 24 Aralıkta, rahmetli Menderes'in geldiği gibi geleceğiz, gümbür gümbür ge
leceğiz; ezici çoğunlukla değil, kurtarıcı çoğunlukla geleceğiz ve neticede hepiniz de memnun ola
caksınız. Siz, memleketi böyle yönetiyorsunuz; Size Brüksel'den ne emir verildi "başüstüne efen
dim" Washington'dan ne emir verildi "başüstüne efendim" diye diye, işte, memleketi getirdiğiniz 
nokta: Memleket, gırtlağına kadar faiz batağında; enflasyonda rekor kırdınız, ANAP'in rekorlarını 
kırıyorsunuz, rekorlar kitabına geçeceksiniz; ANAP'tan yüzde 60'la aldınız, yüzde 90'a, yüzde 
150'ye çıkardınız; faizi, ANAP'tan yüzde 70'le aldınız, yüzde 100'e, yüzde 114'c, yüzde 150'ye 
çıkardınız. İşte, sizin tablonuz bu; işsizlik bu, pahalılık bu... EsHafın canini çıkardınız. Şimdi, orta 
ve küçük esnaf biraz özkaynağıyla çalışıyor, enflasyon altında, vergi altında zaten canı çıkmış, şim
di, bir de onu, bu patent haklarıyla, coğrafî işaretlerle, tasarım kanunlarıyla... ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayınız efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Muhterem Başkan. 
...dört yıla kadar hapisle cezalandıracaksınız; yani, hapishaneleri, memleketi kalkındırmak is

teyen esnaf ve sanatkârlarla dolduracaksınız. İşte, sizin memleketteki tahribatınız bu... Hayırlı ol
sun; ama, millet cezanızı verecek. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Her iki önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamışlardır. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN- Her iki önergeyi birlikte oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı buluna

mamıştır. 
Saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.31 

e 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.05 
BAŞKAN: Başkanvekili Beytullah Mehmet GAZİOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Mehmet Cemal ÖZTAYLAN (Balıkesir) 

_ @ : 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediy
oruz. 

Üzerinde müzakerelerde bulunduğumuz 4 üncü madde için verilen önergelerden Anayasaya 
aykırılık iddiasını içeren iki önergeyi birleştirmiştik. Gerek Hükümet gerek Komisyon, önergelere 
katılmadıklarını; önerge sahibi de önerge üzerinde görüşlerini bildirmişti. Önergenin oylamasına 
geçmiş; ancak, oylamada karar yetersayısını bulamamış ve ara vermiştik. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayımız, maalesef, 

yoktur. 
Birleşime 20.30'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.06 

m 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 
BAŞKAN : Başkanvckili Beytullah Mehmet GAZİOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Mehmet Cemal ÖZTAYLAN (Balıkesir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

/. - Bazı Karnın ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. \ 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde verilen önergelerden, 
Anayasaya aykırılığı içeren ikisini birleştirmiştik. Bu önergelere, gerek Komisyon gerekse 
Hükümet katılmadığını bildirmiş; önerge sahibi önerge üzerinde görüşlerini açıklamış ve bilahara 
oylamaya geçmiştik. Önergenin oylaması sırasında karar yetersayısının aranması istenmiş; karar 
yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara vermiştik. Tekrar, önergenin oylamasını yapacağım; 
yine, karar yetersayısını arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamış; ancak, çok 

yaklaşılmıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 20.34 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 20.50 
BAŞKAN : Başkanvekili Beytullah Mehmet GAZİOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Mehmet Cemal ÖZTAYLAN (Balıkesir) 

- © -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo
rum. 

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

1. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde verilen önergelerden, Ana
yasaya aykırılığı içeren ve gerek Komisyon gerekse Hükümet tarafından iltihak edilmeyen önerge
lerin oylamasında karar yetersayısının aranması talep edilmişti. Karar yetersayısı bulunamadığı 
için birleşime ara vermiştik. 

Şimdi, yine, kaldığımız yerden devam edip, önergenin oylamasını yapacağım, karar yetersayı
sını da arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı (Konya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 

efendim. , 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 

Önergede imzası olanlardan söz isteyen?.. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Ben söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Önergede imzanız yok efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesindeki cezaların metinden çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı (Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, önergede kimlerin imzası var bilmiyoruz ki. 

Okunduktan sonra "Mustafa Ünaldı ve arkadaşları" deniliyor... (DYP sıralarından "Devam... De
vam..." sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Derin, önergeler daha evvel geliş sırasına göre okundu; şimdi de aykırılık 
derecelerine göre işleme konuluyor; ama, söylerseniz, imzası bulunanları bildirebiliriz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Devam Sayın Başkan, diğer önergeyi okutun. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinde yer alan 
"altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar ha

pis cezasına" 
"altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar olan para cezasına ve otuz aydan dört yıla ka

dar hapis cezasına, ayrıca varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı sü-
. re ticaretten men edilmelerine" 

ibarelerinin 
"altmış milyon liradan yüz milyon liraya kadar para, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına" 
"altmış milyon liradan yüz milyon liraya kadar para, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına" 

şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı (Konya) 

-' • ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
• PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir efendim. 
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Son önergeyi okuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinde yer alan "yukarıda sayılan suç

lardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ahmet Remzi Hatip. 
Sayın Hatip, süreniz 5 dakikadır. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan tasarı

nın 4 üncü maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz almış bulunuyo
rum; hepinizi hürmetle selamlarım. 

555 sayılı Coğrafî İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan 
değişiklikler ile bundan evvelki, Patent Haklarının Korunması, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin 
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri ve Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hük
mündeki Kararnamelerde yapılan değişiklikler, şablondan çıkmış gibi, birbirinin aynısıdır. Hepsin
de, hukuku ihlal edenlere verilen cezalar aynı miktarlarda verilmiştir. Patent hakkına muhalefet 
eden bir kimseye, endüstriyel tasarımlara muhalefet eden bir kimseye, coğrafî işaretlerin korunma
sı hakkındaki hükme muhalefet eden bir kimseye veya kimselere aynı cezalar verilmektedir. 

Şimdi, öyle bir sistem getiriliyor ki, Türkiye'de en ağır ceza manzumesi, işte burada karşımı
za çıkmaktadır. 24 Aralıkta seçime gidecek olan Koalisyon Hükümeti, millete, milletin özünü teş
kil eden sanatkârlara, küçük esnafa ve sanayiciye, işte, bir seçim hediyesi takdim etmektedir. 

Bakınız, bunu ısrarla tekrar ediyoruz; tam 12 hüküm... Eğer bir kimse, bir şeyi taklit etmişse, 
onun benzerini imal etmişse, o maddeyi ihtiva eden ambalajın üstüne kendi ismini yazmışsa, öte
kinin etiketini değiştirmişse, kendisi hakkında verdiği sözlü veya görsel bir ilanda bu şekilde dav-
ranmışsa, ne yapılacak; 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar ceza alacak -tekrar tekrar bunları 
söylüyoruz sayın milletvekilleri- otuz aydan dört yıla kadar hapis cezası alacak; bir yıla kadar iş
yerini kapatma cezası alacak; bir o kadar da ticaretten men cezası alacak; taklit edilen eşyanın mü
sadere, zabıt, el koyma veya yok edilmesi hakkında, Ceza Kanunundaki hükümler uygulanacak; ti
caret sicilinde kara listeye alınacak; gazeteyle ilan edilerek teşhir edilecek; taklit eden -yani suçu 
işleyen- kimse, o müessesede çalışan bir mühendis ise onunla beraber işletme sahibi, müdürü, tem
silcisi, vekili de aynı eczaya çarptırılacak; suç bir şirkette işlenmişse, hükmî şahsiyetle mütcselsi-
len hükmolunan ceza ve masraflara iştirak edecek. Sonra; bu işler, acele mevaddan olacak; hâkim, 
hemen ele alacak, çabukça neticelendirecek. Ondan sonra; CMUK işlemeyecek burada muhterem 
milletvekilleri. Ondan sonra da, bütün bu ağır suçları içeren bir şekilde itham edilen kimse; eğer, 
hakkında şikâyet yapılırsa, o zaman, mahkûmiyet için hâkimin karşısına çıkarılacaktır; şikâyet ya
pılmazsa, bu kadar büyük cürmü işleyen kimse, serbest dolaşacak; bu ne biçim memleket arkadaş
lar!.. 
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İşte, bu, geneli üzerinde yaptığım konuşmada da ısrarla söylediğim gibi, Türkiye'de suiistimal, 

rüşvet ve irtikâbın en büyük vesilesi olacaktır. Bir kimse, bir masum sanatkârın veyahut da bir kab
lo fabrikası sahibine -bir tezgâh getirmiş, ihtiyacına binaen, o tezgâhın benzerini bir iki, beş on ta
ne yaptırmış, tıkır tıkır çalışıyor, ihracat yapıyor, şu kadar vergi veriyor, bu kadar adam istihdam 
ediyor- gidecek, ona usulca diyecek ki "bu senin yaptığın, bu çıkarılan kanuna göre suç; eğer beni 
görürsen, eğer şunu yaparsan, seni şikâyet etmeyiz." Kim bunu şikâyet edecek olan; hakfy nıuhtcl 
olan esas malın sahibi değil yalnız; ya; bu, Patent Enstitüsü; başka... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hatip, toparlayınız efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

... Tüketicileri Koruma Derneği; başka; ticaret odaları vesaire gibi geniş bir kitleye şikâyet 
hakkı veriyor. Bunlar, maalesef, Türkiye'de bu şekilde suiistimal edilecek ve maalesef, zaten teş
vik görmeyen, teşvikten mahrum bir şekilde Özveriyle, genies'ini kullanarak Türkiye'de muazzam 
bir gelişmeye basamak olan sanatkârlarımızı, sanayicilerimizi suiistimale ve de -bunu yapmaya
caksa- körelmeye terk edecektir. Binaenaleyh, teklifimiz veçhile, şikâyet faslının kaldırılmasını arz 
eder, hürmetlerimizi sunarız. ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Önergelerle ilgili işlem tamamlanmıştır. ' 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 24.6.1995 tarih ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmün

de Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "sayılar" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"malların biçimi veya ambalajlarının" ibaresi eklenmiş, 7 nci maddesinin (b) bendi "b) Aynı veya ' 
aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu ya
pılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar." olarak değiştirilmiş. 
(c) bendine "çeşit" ibaresinden sonra gelmek üzere "vasıf," ibaresi ve aynı maddenin sonuna "Bir 
marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kul
lanım sonucu ayırtedici bir nitelik kazanmış ise (b), (c), (d) bentlerine göre tescil reddedilemez." 
hükmü, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine "ithali" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"veya ihracı" ibaresi, 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "davanın" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "tescil tarihinden itibaren" ibaresi ve maddenin sonuna, "Bir marka tescil tarihinden 
önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırtedi
ci bir nitelik kazanmış ise 7 nci maddenin (b), (c), (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz. 
fıkrası eklenmiş, 62 nci maddesinin (c) bendi "Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya 
kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vası
talara el konulması talebi" olarak, (c) bendi, "Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere 
tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların üzer
lerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imha
sı talebi" olarak değiştirilmiş, 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere; "Madde 61/A- a) Marka 
hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, marka 
koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, marka koruması olduğunu belirten işare
ti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi 
olarak gösterenler hakkında, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına ve üçyüz milyon liradan altı-
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yüz milyon liraya kadar para cezasına, b) Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunma
dığını bilmesi gerektiği halde, marka korunmasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve ha
ciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, ve
ren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir marka hakkı
nın sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka 
korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği 
veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken ko
runan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaç
la yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar 
hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar' 
para cezasına, c) 61 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla ka
dar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına, ayrıca işyerleri
nin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolu-
nur. Yukarıda yazılı suçlar hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğ
rudan doğruya veya emir üzerineişlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme 
sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de 
cezalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tü
zelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında ola
yın mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 
Bu maddede sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygu
lanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkra
sının 8 numaralı bendi uygulanmaz. Marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan baş
ka, 61 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belirtil
mesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir marka hakkının 
sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlü
ğü veya marka korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkası
nın imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, 
hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma ve
ya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin 
kullanılması durumlarında 5590 veya 507 sayılı kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernekleri 
de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin fiil ye failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl için
de yapılması gerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler acele işlerden sayılır. Bu Kanun hü
kümlerine göre marka hakkı başvurusu veya marka korumasından doğan haklara tecavüz dolayı
sıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine 
gibi vasıtaların zaptedilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde Türk Ceza Kanununun 36 ncı 
maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükümleri 
ilave edilmiş, 82 nci maddesinde geçen "ve 551 sayılı Markalar Kanununun 51,52 ve 53 üncü mad
deleri dışında kalan" ibareleri yerine, "ve 551 sayılı Markalar Kanunu" ibareleri getirilmiştir. 

BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Engin 
Güner-söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Güner. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım'; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 889 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesi, markaların korunma

sı hakkındaki, daha önce kabul edilmiş olan 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye bazı değişik
likler getirmekte ve daha önceki maddelerde de olduğu üzere, bazı cezaî hükümler getirmektedir. 
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Burada, taklitçiliğin önlenmesi açısından yapılan önemli değişikliklerden biri "aynı veya ayırt 

edilemeyecek kadar aynı olan markalar" ibaresinin getirilmiş olmasıdır. "Ürünlerin ve araçların 
üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise 
imhası talebi" olarak da, yeni bir hüküm eklenmiştir. Yine, burada, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ce
zası, 300 milyondan 600 milyona kadar da para ceza'sı öngörülmektedir/Yine, birçok cezaî hüküm 
var; bunlar, 1 milyar liraya kadar gidebilmekte; 2 yıldan 3 yıla varan hapis cezası da getirilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce de izah etmeye çalıştım; bu kanun tasarısı, daha önce kanun 
hükmünde kararnamelerle düzenlenen hususlarda Avrupa Birliği gümrük birliğine uyum yasaları
nın getirilmesi amacıyla önümüzde bulunmaktadır. 

Bu noktada, gümrük birliği, Avrupa Birliği konusunda nerede olduğumuza bakmakta yarar 
var. Gümrük birliği, bizim, otuziki yıldan beri -1963 Ankara Antlaşmasından beri- arzuladığımız 
bir şey; sadece gümrük birliği mi; hayır; asıl amacımız, tam üyeliktir ve bu, 1963 Ankara Antlaş
masının 28 inci maddesinde ifade edilmiştir. Bu antlaşmanın 2 nci maddesinde de bir gümrük bir
liğinden söz edilmiştir. Aradan on yıl geçtikten sonra, 1973 Protokolünde de yine bu hususlar teyit 
edilmiş ve yirmiiki yıllık bir geçiş dönemi sonucunda, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle gümrük bir
liğini gerçekleştirmesi kabul edilmiştir. Ne olmuş bu son yirmiiki yıl içinde; gelen çok çeşitli hü
kümetler, bu konuda, cumhuriyet hükümetleri olarak, hepsi de, aynı amaçla, cumhuriyetimizin ku
ruluşundan beri amacımız olan, Avrupa'yla yakın ilişkileri kurmak, Avrupa'yla entegrasyon için, 
adım adım, bu gümrük birliğini gerçekleştirmek için, ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Ni
hayet, yirmiiki yıl önce kabul edildiği üzere, bu yıl içinde de gümrük birliğinin gerçekleşmesi ön
görülmüştür. Yirmiiki yıllık mallar var; oniki yıllık mallar var; bunlarda, gümrükler tedricen indi
rilmiş, bugün yüzde 95'lere varan oranlara ulaşılmış, çok cüzî birkısım kalmıştır. Bunlar da kaldı
rıldığı takdirde, 1 Ocaktan itibaren gümrük birliği gerçekleşecektir; yani, bu noktaya, adım adım, 
çeşitli hükümetlerin gayretleri sonucunda gelinmiştir. Bu, kamuoyumuza verilmek istenen imajın, 
telkinin tersine, yıllardır süregelen bir çabanın ürünüdür; yoksa, bu yıl içinde ortaya çıkmış bir olay 
değildir. Bunu hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Bu arada, tabiî, Avrupa ile olan ilişkilerimiz konusunda önemli bir mihenk taşı, 14 Nisan 1987 
tarihidir. Avrupa ile otuziki yıllık ilişkilerimizde, ne olmuştur da, o güne kadar yapılamayan tam 
üyelik başvurusu bu tarihte yapılmıştır; bunun altını önemle çizmek ve üzerinde durmak gerekir; 
çünkü, 1980 öncesi Türkiye'nin durumunda, Avrupa Birliğine müracaat mümkün değildi. Ancak, 
1983'ten sonra Türkiye'de gerçekleştirilen çok önemli transformasyonlar, değişim hareketleri so
nucu, önemli reformlar sonucu, ekonomik, siyasî, sosyal hayatımızda yer alan reformlar ve deği
şimler sonucu Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki, büyük bir ekonomik atılım yapmıştır, altyapı 
yatırımlarını gerçekleştirmiştir- hava meydanları, limanlar, barajlar, telekomünikasyon sistemi gi
bi- ekonominin bütün dallarında, serbest pazar ekonomisine uyan bir ekonomi modeli geliştirilmiş
tir. Bunlardan dolayı da Türkiye, kendisini, Avrupa Birliğine tam üye olarak başvuruda bulunma 
hakkına sahip görmüştür. Daha önce, bu, gerçekleştirilememiş bir husustu. 

Şimdi, burada, bu noktada, çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Avrupa Birliği ile iliş
kilerimizde gözardı edilmemesi gereken en önemli husus, bu kuruluşla entegrasyonumuzu gerçek-
leştireceksek, bunun, mutlaka, tam üyelik biçiminde olması gerektiğidir. Sadece gümrük birliğiyle 
sınırlı kalacak olan bir ilişki Türkiye'nin lehine değildir ve dikkatinizi çekmek istiyorum; son za
manlarda, Avrupa Birliği, Türkiye'ye tam üyelik yolunda herhangi bir ümit vermemeye özel özen 
göstermektedir, bunu telafuz etmemektedir; bu, Türkiye açısından çok büyük bir handikaptır, çok 
büyük bir eksikliktir, giderilmesi gerekir. 
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Avrupa Birliğinin, hiç olmazsa, Türkiye'yi tam üye yapacağına dair siyasî bir irade beyanın

da bulunması gerekirken, son yapılan toplantılarda da bu hususta en ufak bir ilerleme kaydedilme
miştir. Bunun önemi niçin; çünkü, diğer tüm ülkeler, önce tam üye olmuşlar, ondan sonra gümrük 
birliğini gerçekleştirmişlerdir. Tam üye olduktan sonra da, çok büyük miktarda maddî yardımlar
dan yararlanmışlardır. Halbuki, Türkiye, ilkönce gümrük birliğini gerçekleştirecek tek ülke olacak
tır; dolayısıyla da, tam üyeliğin sağladığı imkânlardan faydalanamayacaktır; bu, büyük bir handi
kaptır. 

Bunun dışında, bizim asıl amacımız da tam üyeliktir. Bu bakımdan, sadece gümrük birliğiyle 
sınırlı bir ilişkinin, Türkiye'nin yararına olmadığı kanaatindeyiz. 

Bu konuda ikinci nokta: Hatırlayınız, geçen aralık ayında Ortaklık Konseyi toplantısı yapılma
sı gerekmekteydi; ancak, bu, Hükümetin zamanında hazırlık yapmaması dolayısıyla, bildiğiniz gi
bi, bu yılın mart ayında gerçekleşti; meşhur 6 Mart toplantısı... 

Burada önemli bir nokta var: Biz, gümrük birliği konusundaki bazı hususları eleştirdiğimiz za
man yanlış anlaşılmaktayız. Biraz da maksatlı olarak "Anavatan Partisi buna karşı" intibaı veril
mek istenmekte/Halbuki, durum öyle değil. Bakınız, bizim karşı çıktığımız noktalardan birincisi, 
tam üyelik yolunda bize herhangi bir umut verilmemesidir; ki, bu, son derece önemlidir. 

İkincisi -son günlerdeki toplantılarda da bu ortaya çıkmıştır- Türkiye'ye, karar mekanizmala
rında söz hakkı verilmemektedir; yani, Avrupa Birliğinin alacağı kararlara Türkiye uyacaktır; ama, 
bu kararların alınmasında en ufak bir katkısı olmayacaktır. Bunun da, bizi, ne kadar güç durumla
ra düşürebileceğini tasavvur edebilirsiniz. Bir misal vermek gerekirse, mesela, Avrupa Birliği, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ambargo uygulayın dediğinde, Türkiye de buna uymak durumun
da kalacaktır. 

Bunun dışında, malî yardımlar konusu son derece yetersiz kalmıştır. Daha önce de ifade ettim, 
sadece gelecek yıl bizim kaybımız 2,9 milyar dolar olacaktır. Halbuki, Avrupa Birliğinin, beş yıl 
içerisinde bize -o da, çoğu kredi olmak üzere- vereceği 3,2 milyar dolardır; yani, aşağı yukarı ay
nı miktardır. Bizim bir yıllık kaybımızı beş yılda -o da, çoğu kredi olmak üzere- telafi etmeye ça
lışacaklardır; bu da, sadece, verilmiş bir sözdür. 

Bunun dışında, çok önemli bir konu, bu 6 Mart toplantısından önce... Bakınız, elimde bir bel
ge var; bu, son derece önemli; Avrupa Komisyonunun hazırlamış olduğu bir belgedir. Bu belge, 24 
Şubat 1995 tarihli, yani, 6 Mart toplantısından bir hafta kadar önce -hatta daha az- komisyon tara
fından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güner, isterseniz, şahsınız adına da söz istemiş bulunuyorsunuz, onu da ve

rebilirim; yani, tamamlayabilirim; birleştireyim isterseniz. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, bu belge, 24 Şubat 1995 tarihli, SN1661/95 sayılı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafın

dan hazırlanmış bir belgedir. Bu belge şunu söylüyor: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Kıbrıs-
Avrupa Birliği ilişkileri hakkında bir karar metni. Şimdi, Avrupa Birliğiyle Türkiye arasındaki 
gümrük birliği konusuyla Kıbrıs konusunun ne ilgisi var. Bakınız, burada, Kıbrıs Cumhuriyetini 
kuran 1959 Londra ve Zürih Antlaşmaları ile 1960 Garanti Antlaşmasını hatırlatmak istiyorum. Bu 
antlaşmalara göre, Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları hiçbir uluslararası ku
ruluşa müracaat edemez. Kıbrıs Cumhuriyeti, yani Rum yönetimi, 1990 yılında, Avrupa Birliğine 
tam üyelik başvurusu yaptı; ancak, buna, Avrupa Birliği hiçbir cevap vermedi. Neden; bu hüküm
den dolayı; çünkü, Kıbrıs'ın müracaat etmesi mümkün değildi; ama, bakınız, bizimle görüşme ma-
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sasına oturmadan bir hafta önce, bunu, Türk Hükümetinin önüne getiriyorlar. Bu belge şu şekilde 
hazırlanmıştır: Komisyon, önce Yunanistan'la konuşuyor, Yunanistan'ın olurunu alıyor; ondan 
sonra, diğer 14 üye ülkeyle konuşuyor, onların da olurunu aldıktan sonra, bunu, Türk Hükümetine 
veriyor ve "bunu kabul ettikten sonra ancak sizinle masaya otururum ve görüşürüm" diyor. Peki, 
bu belgede ne deniliyor -bu belge, esas itibariyle, Kıbrıs'ın üyeliğiyle ilgilidir- bu belgede, Kıb
rıs'ın üyeliğine öncelik verileceği ifade ediliyor; yani, 1997 yılında Rum kesimiyle tam üyelik mü
zakerelerini başlatma kararını alıyorlar ve bunu da Türk tarafı kabul ettikten sonra masaya oturu
yorlar. 

Şimdi, çok değerli arkadaşlarım, bunun manası şudur -bizim, burada, aylardır anlatmaya ça
lıştığımız, maalesef dinletemediğimiz husus budur- bildiğiniz gibi, Türkiye dışında bütün ülkeler, 
Avrupa Birliği dahil, Rum yönetimini, Kıbrıs'ın tek temsilcisi olarak kabul etmektedir. Bu üyelik 
müracaatı başladıktan sonra, farz edelim, 1998 yılında Kıbrıs'ın tam üye olmasına karar verildi -
yani, Rum yönetiminin- bu durumda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hukukî varlığı kalmaya
caktır; çünkü, bütün dünya, Rum yönetimini, Kıbrıs'ın temsilcisi olarak tanıdığından, Avrupa Bir
liği de bu görüşte olduğundan, Rum yönetimini, tüm Kıbrıs'ta hükümran kabul edecektir; Avrupa 
Birliği de tüm Kıbrıs'ta hükümran hale gelecektir; dolayısıyla da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti diye bir şey kalmayacaktır. 

Sayın Denktaş, bunu -çok diplomatik ifadelerle- zaman zaman hatırlatmakta, büyük sıkıntısı
nı dile getirmekte; bütün Kıbrıslı kardeşlerimiz, bu konuya çok büyük önem vermekteler; ama, ma
alesef "gümrük birliğine ya gireceğiz ya gireceğiz!" felsefesiyle, iyi müzakere etmeden, iyi pazar
lık etmeden bu işe girmenin sonucunda, Kıbrıs'ta, maalesef-hiç bu konuda bir yeri yokken, hiçbir 
ilgisi yokken- siyasî taviz verilmiştir ve resmen kaybedilmiştir. 

Şimdi, hal böyle olunca; karar mekanizmalarında yoksunuz, istediğiniz malî yardımı alama
mışsınız, tam üyelik yolunda size hiçbir vaatte bulunulmamış, üstüne üstlük bir de Kıbrıs konusun
da sizden taviz alınmış. Değerli arkadaşlarım, o zaman, gümrük birliği meselesini, çok ciddî ola
rak sorgulamamız gerekir. 

Bir de bütün bunların üstüne, size birtakım siyasî şartlar getirilmiş "8 inci maddeyi değiştirin, 
Anayasanızda gerekli değişiklikleri yapın..." Bunlar yapılmış... 

Avrupa Birliğinin bu konudaki raportörü -bugünkü gazetelerde okumuşsunuzdur- "bu yapılan 
değişiklikler sadece bir makyajdan ibarettir. Türkiye ile gümrük birliği ciddî olarak düşünülmeli ve 
olumlu olarak değerlendirilmemelidir" demektedir. Demek ki, gümrük birliğinin önünde çok ciddî 
engeller vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Son cümlemi ifade ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Bunlar, Avrupa Parlamentosunun 14 Aralıkta yapacağı toplan

tıda açıklığa kavuşacaktır; hatta, bundan önce Dışişleri Komisyonunda alınacak tavra göre belir-
ginleşecektir. 

Şunu söylemek istiyorum : Avrupa Parlamentosu, bu konuyu, bu kadar ince eleyip sık doku
duğuna göre, bizim burada, gümrük birliğine uyum yasalarını, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
daha önce tartışmamış olmamız, büyük bir eksikliktir. Kanun hükmünde kararnamelerle, bütün bu 
yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisinin dikkatinden kaçırılmıştır. Bizim önümüze, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin önüne, Anayasaya göre kanun hükmünde kararnamelere konulamadığı ge-, 
rekçesiyle, birtakım cezaî hükümler getirilmektedir; bunu, bizim hükümranlık haklarımıza, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin haklarına bir saygısızlık olarak görüyoruz. 
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Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın İnceöz; buyurun. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinde 
"24.6.1995 tarih ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
5 inci maddesinin birinci fıkrasına" diye başlayan değişiklik üzerinde, Grubum adına görüşlerimi
zi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, dikkatinizi bir kez daha çekmek için, maddenin başında yer alan tarihi tek
rar okuyorum: "24.6.1995 tarih" deniliyor. Yani, bundan dört ay önce, markaların korunmasıyla il
gili kanunu çıkarmıştık; bu, Yüce Meclisin çıkardığı ve desteklediği bir kanundur. Elbette marka
ların korunmasıyla ilgili kanun hakkındaki görüşlerimiz müspettir; ama, geçen dört ay zarfında ne 
değişmiştir ki, biraz önceki okumasi dahi 10 dakikayı bulan ve de birçok müeyyideler, cezalar ge
tiren bu kanun tasarısının bu maddesinde öylesine ağır şartlar ve hükümler vardır ki, bunları izah 
etmek, aklıselim ölçüler içerisinde değerlendirmek pek mümkün olmamakta. Zaten, bu kanun tasa
rısı, kanun hükmünde kararname olarak, elbette, o zaman geldi; ama, şimdi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, bu kanun tasarısının, pazartesi günü yapılan Danışma Kuruluna alelacele gelmesinde -
şimdiye kadar kürsüye çıkan değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi- bir dayatmanın olduğunu 
gözlemledim. 

Değerli arkadaşım Melih Pabuççuoğlu'nu Orman Kanunu ile ilgili kanun teklifini destekledik, 
elbette, ülkemiz için önemli konulardan bir tanesiydi. Ayrıca, Trafik Kanunu çok önemli bir kanun
du. Bunun da mutlaka gündeme gelmesi lazımdı. Her gün binlerce insanımızı kaybettiğimiz, savaş 
meydanlarından daha çok insan kaybına uğradığımız bir konuda, Trafik Kanunu değişikliğini, ma
alesef, daha yeni gündeme getiriyoruz ve tüm partilerin de buna "hayır" diyemeyeceği bir ölçü içe
risinde, dikkat ederseniz, üç tane kanun teklif ve tasarısının arasına Patent Kanunu değişikliği yer
leştirildi. Orman Kanunuyla ilgili teklif, zaten kısa bir metindi, süratlice geçti ve patentle ilgili ka
nun tasarısı geldi ve günlerdir burada müzakere ediyoruz. Tabiî, bu süre içerisinde Trafik Kanunu
na zaman kalırsa, inşallah o da görüşülecek; ama, maalesef, ümit de edemiyorum. Zaten, Hüküme
tin güvenoylamasından sonra, seçim takvimi de başlamıştır. Bu tasarı da, önümüzdeki haftaya kal
dığı zaman kanunlaşamayacaktır ve böylece, bizim değerli arkadaşlarımız tarafından ifade edildi
ği şekilde, bu Patent Yasası dayatması, gümrük birliği uğruna gündemde durmakta... 

Değerli arkadaşlar, Bağ-Kur'lunun, SSK'lının, çiftçinin, esnafın, memurun, isteği olan, asga
ri ücretten vergi alınmaması konusundaki kanun tekliflerinin tümü, Türkiye Büyük Millet. Meclisi
nin gündeminde bulunmaktadır. Buraya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini getirdim. Bu 
kitapçığa baktığımız zaman, bahsettiğim konularda çok değerli çalışmaların olduğunu görüyoruz. 
Kanun tasarı ve teklif metinlerine baktığım zaman, gerçekten, inanın, geçen şu dört senemize acı
yorum. 

Değerli arkadaşlar, 273 tane kanun tasarı veya teklifi, hâlâ görüşülmek üzere, bu gündem ki
tapçığına yazılmış duruyor. Bu gündem, fasikül halinden çıktı, bir kitaba dönüşmek üzeredir. Bu 
noktaya geldi, bu kalınlığa erişti. İşte bu kadar hayatî konular varken, yine bir dayatma olarak ge
tirilen Patent Yasası ile ilgili tasarı da ülke menfaatlarımızın düşünülmediği görülüyor. Bizim, ül
ke menfaatına olmadığını defalarca ifade ettiğimiz, marka korunmasıyla ilgili madde üzerine de gö
rüşlerimi arz edeceğim. Dolayısıyla, bu arada da bir markadan bahsetmek istiyorum. 
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Benim, zoralımdan olup, kanunî ölçüler içerisinde tüm milletvekillerine tahsis edilen Baretta 

marka bir silahım var. Bu silahı çok iyi bilen, silah üzerine kompetan diye tanımladığımız bir ar
kadaşımız "bu silah Pakistan taklidi; ama, şunu söyleyeyim: Bu silah, İtalyamBaretta'sından daha 
iyi" dedi. ' 

Değerli arkadaşlar, bugün, Pakistan'da İtalyan Baretta'sını yapıp, bize kadar, hatta, milletve
kilinin beline kadar gelebilen bir tabanca muvacehesinde, siz, neyi savunuyorsunuz? 

Değerli Karadeniz yöresine mensup milletvekili arkadaşlarım, burada, daha önceki konuşma
larında dile getirdiler. Ülke kalkınması, el emeğimiz ve el sanatlarımızla başlar. Bu el emeğimizin 
değerlendirilmesi konusunda, zaten, şimdiye kadar hiçbir gayretiniz olmadı; ama, sırf, gümrük bir
liği uğruna, Avrupa istedi diye, Batı istedi diye, bizim millî menfaatlarımızı ve millî ekonomimizi 
baltalama yolunda gayret sarf ediyorsunuz değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, yine, burada -aynen okuyorum- deniliyor ki: "Marka hakkına te
cavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el 
konulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün 
önlenmesi kaçınılmaz ise, imhası talebi olarak değiştirilmiştir." 

Değerli arkadaşlar, inşallah, Refah iktidarında, zaten, gümrük birliği olayını, biz, millî menfa-
atlarımız doğrultusunda düzelteceğiz; ama, kazara, böylesi bir durum olduğu zaman, siz , bizim bu 
evsaflara uymayan mallarımızın imha edilmesi ne ve israfa yol açacak bir maddeye evet diyecek
siniz. Bilhassa, iktidar mensubu arkadaşlarıma sesleniyorum: Değerli arkadaşlar, takdim ettiğimiz 
bir değişiklik önergesiyle, gelin, bu imhayı yapmayalım, hayır kurumlarına verelim diyoruz; inşal
lah, bunu desteklersiniz. Bu konuda bir teklifimiz var; ama, ille, Avrupa bunu istedi diye, Batı bu
nu istedi diye, motamo tercüme ederek, buna evet derseniz, bunun vebalini de çok zor ödersiniz de
ğerli arkadaşlar. 

Bir arkadaşımız, bizi, Batı'ya karşı olmakla, çağdaşlaşmaya karşı olmakla suçladı. Değerli ar
kadaşlar, bunu, özellikle Sayın Bakan söyledi, ona hitaben söylüyorum. Batı, işsiz insanına ayda 1 
000-1 500 mark verebilirken, siz, 15 milyon işsizin olduğu bir ortamda, "çağdaşlaşma" adı altında, 
eğer, ülkeyi -işçisini, memurunu, köylüsünü ve esnafını- bu perişan vaziyete getirdiyseniz, ben, si
zin anladığınız anlamda ve sizin bu kafa yapınızda çağdaş değilim arkadaşlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Asla!.. Çağdaşsın. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Çağdaşsın, çağdaş... 

BAŞKAN - Sayın İnceöz, toparlayınız. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bizim, her zaman ifade ettiğimiz 
ve sizlere söylediğimiz şu: "Batı" diye söylediğiniz bu gâvur aşıklığının, ülkeyi ne noktalara getir
diği görülüyor ve siz... • , . ' . , ' . ' • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın İnceöz, ek süre veriyorum. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, bilhassa, içerisinde çok ağır 
müeyyideler bulunan -hapis cezaları, maddî müeyyideler- yine, bizim zararımıza olan bu madde 
hakkında, milletvekili arkadaşlaumızın olumlu oy vermeyeceğini ümit ediyor ve diyorum ki, size 
dikte veren bu yerleri artık bırakın, kendinize dönün. 

BAŞKAN - Sayın İnceöz, toparlayınız efendim... 
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AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, dört yıldır neredeydiniz? Belki ba

zı maddelerine katıldığımız bu kanun tekliflerini getirerek, zehir ve şeker kaplanmış ölçüler içeri
sinde bir yere varılamayacağını ifade ediyorum. Devletin ciddiyet istediğini söylüyor; hepinize say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 
Şahıslar adına görüşmelere geçmiş bulunuyoruz. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim, 
BAŞKAN - Sayın Fethullah Erbaş, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 

FEITTULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa 
tasarısının 5 inci maddesi üzerinde kişisel söz almış bulunuyorum. Bu fikirler tamamen şahsıma 
aittir; Grubumla ilgisi yoktur. 

Değerli arkadaşlar, 5 inci madde, markalarla ilgili bir maddedir. Markaların tescil edilmesi, 
haksız yere kullanılmaması doğru bir olaydır. Bu yasa tasarısına konulmuş olan 5 inci maddenin 
büyük bir kısmına katılıyorum ve geç getirildiği için de esefle karşılıyorum. Bu Parlamento, Mar
kalar Kanununuyla ilgili cezalara ilişkin değişiklik tasarısını, bundan en az dört yıl evvel çıkarma
lıydı, şimdi getirmiştir; bu, Parlamentonun ayıbıdır. 

Değerli arkadaşlar, İkincisi, bu kanun kimin için çıkarılıyor, ona bakalım: Bildiğiniz gibi, bu 
tasarıyla ilgili raporda belirtildiği gibi, patent kanunuyla ilgili bir kanun hükmünde kararname çı
karıldı. Bu kararname, bundan, aşağı yukarı dört-beş ay önce çıkarıldı. Kanun hükmünde kararna
melerle ceza hükmü getirilemiyordu; cezaları, bu tasarıyla getirmek istediniz. Markalar konusunda 
gelmiş olan bu değişiklikler yerinde değişikliklerdir; bunları şahsım adına destekliyorum; ancak, 
bu konudaki soru işaretlerine de dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Herşeyden evvel -biraz önce dediğim gibi- bu kanun kimin için çıkarılıyor? Avrupa Birliğinin 
baskısıyla çıkarılıyorsa, şu aklımıza geliyor: Bundan sonra Avrupa Birliği ürünleri Türkiye'ye bol 
miktarda girecektir; bunun yanında, Amerika'nın ürünleri girecektir, dünya üzerindeki bütün dev
letlerin ürünleri de girecektir. Girdiği zaman ne olacaktır; bizim sanayicimiz, bizim üreticimiz, bu 
markalara benzer markalar vurmasın, onların mamulleri daha iyidir, diye bir önlem alınıyor; ama, 
bu önlemlerde doz biraz kaçırılıyor. 

(c) fıkrasına göre, el konulan herhangi bir mamul veya araç gereç varsa, imha ediliyor. Bunun 
için de yine bir önergemiz var; önergemizde, biz bunların imha edilmemesini istiyoruz ve "bir ha
yır kurumuna -Kızılay veyahut Çocuk Esirgeme Kurumu gibi- devredilir" diyoruz. Sosyal yönden, 
bu maddelerin imha edilmesindense, belirli hayır kurumlarına devredilmesinde yarar görüyoruz. 

Cezalar konusunda da hakikaten biraz aşırılıklar vardır. Bu markayı üreten fabrikanın genel ^ 
müdürüne, işletmecisine, sahibine, hatta tüzelkişiye, yani fiilen yöneten kişilere bile, silsileler içe
risinde ceza veriliyor. Bu da bir haksızlık olarak ortaya çıkıyor. 

Yine bu tasarıda, bu kişileri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki, haklı veya haksızı ayırt 
etme açısından biraz daha mahzurlu olan, acele işler konusuna sokup, hemen cezalandırıyor. Bu 
açıdan da, Markalar Kanununun birtakım noksanlıkları vardı. Burada, 61 inci maddede sayılan suç
ları işleyenlere çok ağır cezalar veriliyor. Bunlar nelerdir: "Marka sahibinin izni olmaksızın mar
kayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek..." Doğ-
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rudur arkadaşlar; yani, biriniz bir ceket alıyorsunuz, üzerinde İGS etiketi var; ama, bu ceketi İGS 
Firması üretmemiş, herhangi bir firma üretmiş. Siz de gidiyorsunuz, İGS'nin ceketi diye, fazla pa
ra veriyorsunuz, alıyorsunuz. " 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, ek süre vereyim mi? 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Başkanım, tamamlamak için... 

Burada, tüketicinin yanıltılması konusu vardır. Bu insanlara da ceza verilmesinden yanayız. 

Şahsım adına, Genel Kurulu ve Sayın Başkanımı saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erbaş. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 5 inci maddesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır; ancak, 
bu madde üzerinde verilmiş 8 adet önerge bulunmaktadır. Bunlardan 3 adedi Anayasaya aykırılığı 
içermektedir; fakat, mahiyetleri itibariyle hemen hemen aynıdır. Bunları öncelikle okutacağım; an
cak, birleştirerek işlem yapacağım. Geriye 5 adet önerge kalmaktadır, Maddemiz tek fıkradır; an
cak, geliş sırasına göre 4 adet önergeyi okutup aykırılık derecesine göre, işleme koyacağım. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkanım, birinci önergemizi geri çekiyoruz; en son 
verdiğimiz önergenin işleme konulmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN - İstek üzerine işlem yapılacaktır efendim. 

Birinci önerge geri çekilmiştir, beşinci önerge işleme konulacaktır efendim. 

Buyurun, okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesi, Anayasanın 5, 6, 48, 167, 172 ve 

173 üncü maddelerine aykırıdır. 

Müzakerelerin bu yönde değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak Salih Kapusuz 

Konya Kayseri Kayseri 

Hüseyin Erdal Ali Oğuz 

Yozgat İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesi Anayasaya aykırıdır. 

Anayasaya aykırılık yönünden müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan Zeki Ünal 

Konya Sakarya Karaman 

Ahmet Remzi Hatip Şaban Bayrak Salih Kapusuz 

Konya Kayseri Kayseri 

Lütfü Esengün Ahmet Feyzi İnceöz Ömer Ekinci 

Erzurum Tokat Ankara 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 5 inci maddesinde yer alan ifade, Anayasanın 5, 6, 162, 
172 ve 173 üncü maddelerine aykırıdır. Maddelerin, Anayasaya aykırılık yönünden müzakere edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Ahmet Remzi Hatip 
Konya Konya 

Salih Kapusuz Şaban Bayrak 
Kayseri Kayseri 

Ahmet Arıkan Şinasi Yavuz 
Sivas Erzurum 

Hasan Dikici . Ahmet Feyzi İnceöz 
Kahramanmaraş Tokat 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesinde yer alan "üçyüz milyon liradan 
altıyüz milyon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına" 

"altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına" 

"ayrıca, varsa işyerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men 
edilmesine" 

ibarelerinin 
"otuz milyon liradan altmış milyon liraya kadar para, bir aydan altı aya kadar hapis cezasına" 
"altmış milyon liradan yüz milyon liraya kadar para ve iki aydan altı aya kadar hapis cezası-

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Fethullah Erbaş 
Van 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

"ayrıca, varsa işyerinin iki aya kadar kapatılmasına" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak 
Konya Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesindeki cezaların metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak . Salih Kapusuz 

Konya Kayseri Kayseri 

Hüseyin Erdal Ali Oğuz 
Yozgat İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesinde yer alan; "üçyüz milyon liradan 
altıyüz milyon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına" 

"altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına" 

"ayrıca, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten ' 
men edilmelerine hükmolunur" ibarelerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak Salih Kapusuz 
Konya Kayseri Kayseri 

Hüseyin Erdal Ali Oğuz 
Yozgat İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin (c) bendinin son cümlesinin "ise"den 
sonra gelen "imhası" yerine "vakıflara ve hayır kurumlarına talebi" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Şaban Bayrak Ahmet Feyzi İnceöz Abit Kıvrak 
Kayseri Tokat Konya 

Fethullah Erbaş Ali Oğuz 
Van İstanbul 

BAŞKAN - İlk önce okuttuğumuz ve Anayasaya aykırılık iddiası taşıyan 3 önergeyi birleşti
rerek işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyo

ruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Şu kapıları bir kapatalım Sayın Başkan. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, bekleyeceksek olmaz ki... 
BAŞKAN - Sayılıyor Sayın Çelik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, evlere de haber göndersinler mi! 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, bundan sonra karar yetersayısını kuliste araya
lım! Arkadaşları üzmeyelim. 

BAŞKAN - Geldiler, teşrif ettiler efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Aradan 15 dakika geçti... 
BAŞKAN - Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Bravo Başkan! 

• ' • ' ' • ' • • . ' ' ^ 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesindeki cezaların metinden çıkarılma

sını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir yoklama talebi vardır; bunu, maddeyi oylarken işleme 

koyacağım. . 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Hayır, hayır, şimdi, önergelerde... 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize say
gı ve hürmetlerimi arz ediyorum. 

Değerli Başkanımız biraz önce oylama yaparken, Anayasaya aykırılıkla ilgili önergede, söz 
hakkımızı, galiba, sehven elimizden aldı; ama, önemli değil; anlayışla karşılıyoruz; fakat, mevcut 
Anayasa, bazı şeyleri, çok açık ve net olarak ifade ediyor; hukukçu arkadaşlarımız da, bunu, çok 
iyi biliyorlar. Deniliyor ki: "Bu kanun hükmünde kararnameler, ivedilikle hem komisyonlarda hem 
de Genel Kurulda görüşülür." 

Peki, değerli milletvekili arkadaşlarıma soruyorum: Acaba, biz, bahse konu kanun hükmünde 
kararnameleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve ilgili komisyonlarda görüştük 
mü; hayır... Ama, görüşmediğimiz kanun hükmünde kararnamelerle ilgili değişikliği, ivedilikle gö
rüşüyoruz. Bu, bir tezattır; bu, bir Anayasa ihlalidir. Esas itibariyle, Değerli Başkanımız ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kesinlikle, böyle bir işleme fırsat vermemeli; ama, bu memleket
te, hani bir zamanlar "Anayasa çiğnenirse ne olur; hukukun pek önemi yok" anlayışından hareket 
ederek, maalesef, bu hukuku ihlal etmeyi şiar edindiniz, elan da devam ediyorsunuz; doğru değMl 
arkadaşlar. Biz, sizi, milletvekili arkadaşlarınız olarak, muhalefete mensup olsak bile, doğrulan 
söyleyip, ikaz etmek ve görevimizi yapmakla mükellefiz. Sizi bu konuda uyarıyoruz; ama yaparsı
nız ama yapmazsınız, bunu öncelikle belirtmek isterim, bu bir. 

Değerli arkadaşlar, ikinci olarak, biz, bu maddeyle ilgili verdiğimiz önergede diyoruz ki, bu 
cezalar çok ağır, bu cezalan kaldırın. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, öncelikle, şöyle bir düşünün; bilgilendirmediğiniz, eğitmediğiniz, 
öğretmediğiniz, bu markayla ilgili gerekli bilgi sahibi olmayan kardeşlerimizi, yapmış olduğu bir 
hatadan dolayı -bilmemek, hukukta mazeret değil ama siz, bu cezalara layıksınız anlayışıyla ceza
landırmaya yönelemezsiniz. Vermiş olduğunuz cezalar da çok ağırdır; 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, 
şu kadar milyondan şu kadar milyara kadar para cezası... Belki, sermayesi bu kadar olmayan insan-, 
lara bu kadar ceza tahsis etmek, hukuk açısından da, mantık açısından da, vicdan açısından da uy
gun değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, onun için, bakınız, bu önergeyle bir hatırlatmada bulunmuş oluyoruz, 

grup olarak diyoruz ki, gelin, bu cezaları kaldırın. Şayet, ille, biz, bu milleti âdeta ezmek için bu
radayız, biz, bu cezaları koymak için buradayız mantığından hareket ediyorsanız^ sizi, vicdana da
vet ediyorum. Ne yapmalıyız; en azından, vermek istediğiniz bu cezaları bir müddet sonra devre
ye koyalım. Mesela, diyelim ki, makul bir süre; iki yıl sonra, üç yıl sonra, dört yıl sonra bu cezalar 
devreye girer, tatbik edilir diye bir düzeltme yapalım. Aksi takdirde, ne olur; siz, bugün, bu kamı-, 
nu çıkarırsınız, yürürlüğe girer ve yarın, ceza müessesesini devreye sokmuş olursunuz. Avukatla
rımıza işi çok bulursunuz, doğru. Avukatlarımız, Batılıların veyahut da birtakım firmalann işlerini 
kovalamak için iyi bir fırsat yakalamış, bol ücretle de kârlı bir iş yapıyor olabilirler; ama, bu ara
da, zaten, uygulamalarınızla ezmiş olduğunuz, fakir ve fukara kıldığınız bu insanları, bir kat daha 
ezmiş olursunuz. Onun için, en azından, cezaların kaldırılmasına razı değilseniz, ille ceza. verece
ğiz diyorsanız, o zaman, makul bir süre sonra bu cezaların devreye girmesi konusunda anlayışını
zı ve vicdanî kanaatinizi bekliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayınız efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) -Değerli arkadaşlar, biz, burada, doğru olduğuna inandığımız, 

doğru olduğunu ifade etmeyi vicdanî bir görev bildiğimiz konularda sizlere maruzatımızı arz edi
yoruz; ama, siz, ille de, "biz, burayı deldirtmeyiz; biz, çoğunluğun sahibiyiz, çoğunluğun sahibi 
olarak sizlere hiçbir fırsat vermiyoruz, sizin arzularınız doğru da olsa kabul etmiyoruz" mantığın
dan hareketle zulmetme ısrarında olursanız; biz de, sizi millete şikâyet ederiz, Allah'a havale ede
riz. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, 10 milletvekili arkadaşımız tarafından verilmiş bir önerge var

dır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı yoktur. 
Yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN - Yoklama yapacağız; ancak, önce, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızı ara

yacağım. 
Sayın Faruk Ekinci?.. Burada. 
Fethullah Erbaş?..Burada. 
Mehmet Elkatmış?..Burada. 
Hasan Dikici?..Burada 
Ahmet Dökülmez?..Burada. . 
Şaban Bayrak?..Burada. 
Ahmet Derin?..Burada. 
Cevat Ayhan?..Burada. 
Zeki Ünal?..Burada. 
Abit Kıvrak?..Burada. 
Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. ' • ' • • , . 
(Yoklama yapıldı) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çoğunluğumuz vardır; müzakerelere devam ediyoruz. 

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

7. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesinde yer alan "üçyüz milyon liradan 

altıyüz milyon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına" 
"altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç yıla kadar hapis 

cezasına" 

"ayrıca varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten 
men edilmelerine hükmolunur" ibarelerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

-BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Erzincan) - Katılmıyo

ruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesinde yer alan 
"üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar ha

pis cezasına" 
"altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç yıla kadar hapis 

cezasına", 
"ayrıca, varsa işyerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men 

edilmesine" 
ibarelerinin 
"otuz milyon liradan altmış milyon liraya kadar para, bir aydan altı aya kadar hapis cezasına" 
"altmış milyon liradan, yüz milyon liraya kadar para ve iki aydan altı aya kadar hapis cezası-
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"ayrıca, varsa, işyerinin iki aya kadar kapatılmasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz. 

Mustafa Üfıaldı (Konya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet katılıyor mu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Erzincan) - Katılmıyo-v 
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon ye Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... , 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Söz istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - İstemediniz. 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istemiştik. 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 5 inci maddesinin (c) bendinin son cümlesinin "ise" den 
sonra gelen "imhası" yerine "vakıflara veya hayır kurumlarına talebi" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. ., 

Şaban Bayrak (Kayseri) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK, BAKANI MUSTAFA KUL (Erzincan) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde, önergede imzası bulunan arkadaşlarımızdan Sayın Ali Oğuz söz 
istemişlerdir; buyurun. 

Sayın Oğuz süreniz 5 dakikadır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önergemiz üzerinde söz almış bu
lunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvel okunan üç önergemiz hakkında söz imkânımız olmadı. 
Bunlardan birisi Anayasaya aykırılık, diğerleri de ağır cezalar tayin edilen önergelerde, hiç olmaz
sa, görüşlerimizi ifade etmek istedik; ama, Sayın Başkanım, herhalde, bir an evvel kanunun çıkma
sını arzu ediyor -vakit de epeyce gecikti- onun için, bizim tarafımıza hiç bakmıyor "söz istemedi
niz*'diyor, devam ediyor; neyse, olsun bakalım... 
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Değerli arkadaşlarım, 5 inci maddenin (c) fıkrası ve son cümlesine göre, takibata uğramış ve 

hakkında takibat yapılmış ve hapis cezalan, para cezalan, büyük büyük cezalar tayin edilen bu suç
tan dolayı ve bu suça konu, elde edilen emval tahrip edilir; yani, ortadan kaldırılır. Arkadaşlarımız 
da, bu söz aldığımız önergemizde, bunu imha edeceğinize, işe yaramaz hale getireceğinize, vakıf
lara ve hayır kurumlarına verseniz, bu mal, hiç olmazsa, değerlendirilir ve istifade edilir diye bir 
teklif getiriyorlar. Bu, imha edilmek -hakkıâliniz vardır, belki hoşgörürsünüz- hiç kimsenin işine 
yaramayacak demektir. İmha etmekle, kimsenin eline bir şey geçmez. Hatta, bu, imhasına karar ve
rilen -mahkemece veya disiplin kurullarınca- emval, çok yüksek meblağlara ve bedellere baliğ olan 
bir emval de olabilir. Onun için, arkadaşlarımızın teklif ettiği, insanî bir yoldur. Bunu, tamamen 
tahrip edeceğinize, imha edeceğinize, işe yaramaz hale getireceğinize, vakıf veya hayır kurumlan-
na vererek, hayırlı bir.istikamette değerlendirmenin daha isabetli olacağını ifade ediyoruz. Teklifi
miz hem insanî hem de memleketin haynnadır. Kabul ettiğiniz takdirde; kanunun o maddesine ve 
o bendine ve o bendin son cümlesine hayırlı bir istikamette yön vermiş olacağız. Bunu teklif edi
yoruz. Kabul ederseniz hayırlı olur diye düşünüyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Oylamaya geçilmiştir efendim. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde ka

bul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6 . - 5 6 0 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hük

münde Kararnamenin 4 üncü maddesinde yer alan "fabrikanın" ibaresi "İşyerinin", 10 uncu mad
desinin matlabı ve madde içerisinde yer alan "Gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi" ibaresi 
"Gıda maddeleri satış yerleri ve bu yerlerde satılan gıda maddelerinin denetimi" şeklinde değişti
rilmiş 4 üncü maddesine; "Sağlık Bakanlığınca çalışma izin işlemlerinden gıda hizmetlerinde kul
lanılmak üzere yirmi milyon lira ücret alınır. Bu ücret her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kânununa gö
re belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır." 5 inci maddesine; "Tarım ve Köyişleri Bakan
lığınca izin ve tescil işlemlerinden gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere onmilyon lira ücret alınır. 
Bu ücret her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpılmak 
suretiyle tespit edilir." fıkraları eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu söz istemiş
lerdir. 

Sayın Maruflu süreniz 10 dakikadır. * 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz 889 sıra sayılı Patent Yasa Tasarısı üzerinde söz almış bulunuyo
rum. Sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 6 ncı madde, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenme-
siyle İlgili Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde, 10 uncu maddesinde ve 5 inci 
maddesinde değişiklikler yapıyor. Bu, Avrupa Birliği, gümrük birliği uyum yasaları çerçevesinde 
ele alınan bir tasarıdır. • 
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Değerli milletvekilleri, burada, tüketicinin, vatandaşın korunması ve bunların gıdalarının de

netlenmesi, gıda üretiminin denetlenmesi, tüketimin denetlenmesi fevkalade önemli bir şey. Ger
çekten, gelişmiş Avrupa ülkelerinde, fert hakları, özellikle, toplumda bir arada yaşayan fertlerin 
hakları her şeyin üzerinde gelir. Devlet fert için vardır, vatandaş için vardır ve bütün devlet faali
yetleri, vatandaşın refahı, vatandaşın esenliği ve vatandaşın, giderek gelişen dünya standartlarında 
mesut yaşaması için yapılır. • 

Avrupa Birliği standartları içerisinde, mesela sosyal güvenlik standardı da çok önemli bir stan
darttır ve insanın doğumundan ölümüne kadar, hayatının her safhasını; ihtiyarlık dönemini, sakat
lık, hastalık dönemini kapsayan bir güvenceler bütünüdür; güvencelerle örülmüş bir bütündür. 

Bizim sosyal güvenlik kuruluşlarına şöyle bir baktığımız zaman, bu kuruluşlarımız, maalesef, 
son yıllarda feci durumdadır, iflas noktasına gelmiştir. Bakın, size bazı örnekler vermek istiyorum: 
1995 yılında SSK'nın zararı 73 trilyon liradır. Bu miktarın, 1996 yılında 170 trilyona ulaşacağın
dan korkulmaktadır. Ayrıca, 44 trilyon lira açıkla, Bağ-Kur sırada beklemektedir. 

Arkadaşlar, bu, ne demektir biliyor musunuz; devlet, günün birinde, emeklisine, duluna, yeti
mine para veremeyecek, bunların emekli maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelecek demektir ve 
maalesef, SSK yetkilileri de, bizim ifade ettiğimiz bu husustan -zaten, bunlar, Devlet Planlama 
Teşkilatının rakamlarıdır, devletin yayınladığı rakamlardır; doğrudur- şikâyet etmektedirler. 

Bunun böyle olmasının nedenlerinden bir tanesi, bizim getirdiğimiz, emeklilik yaşını düzen
leyen yasadaki emeklilik yaşının, popülist bir politikayla, bu Hükümetin kurulduğu 1992 yılında -
ilk yılda- indirilmesi olmuştur. Şimdi, maalesef, son zamanlarda, karşılığı olmadan yapılan bazı dü
zenlemeler nedeniyle, SSK'nın, 1996 yılında 170 trilyon lira gibi bir açığa ulaşacağı öngörülmek
tedir ki, bu, bir noktada, sosyal güvenlik kuruluşlarının iflasıdır. Bu iflas, bu Hükümet zamanında 
olmuştur. 

Esasen, seçim yatırımı çerçevesinde, hepinizin bildiği gibi, 15 Kasımdan geçerli olmak üzere, 
memur, emekli, dul ve yetim maaşlarına bir zam öngörülmektedir. Bu, aslında, yapılması gereken 
bir husustu; ama, şimdi değil; seçim olduğu için değil, bunun çok daha evvel yapılması gerekirdi. 
Bugün Bağ-Kür emeklileri, bugün SSK emeklileri, bir zamanlar yüzde 160'a ulaşan ve son olarak 
yüzde 90 civarında olan enflasyon karşısında ezilmekte ve hakikaten, bazıları çok feci şartlarda ya
şamaktadırlar. Ayrıca, sağlık tesisleri de iyi değildir. 

İşte, biz, burada, Avrupa Birliği, gümrük birliği gibi bazı evrensel, gelişmiş meseleleri telaf
fuz ederken, bu konuda standartlarımızı yükseltmek mecburiyetindeyiz. 6 ncı maddede yer alan hu
suslar, vatandaşlarımızla yakından ilgili olan hususlardır; ancak, Türkiye'de yine bir vatandaş stan
dardı olan, ferdi standart olan gıda üretimi, tüketimi ve denetlenmesi yeteri kadar yapılamamakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda, bir kere, birçok kuruluşlar arasında dublikasyon vardır. Bu 
gıda tüketimi ve denetlenmesine Sağlık Bakanlığı bakmaktadır, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı bak
maktadır, belediyeler bakmaktadır; aslında, hepsinin görev alanı içerisine girdiği için, doğru dürüst 
hiçbirisi bakmamaktadır ve olan, vatandaşımıza olmaktadır; vatandaşımız, aldığı gıdadan emin de
ğildir, vatandaşımız, tükettiği gıdadan emin değildir ve zaman zaman üzücü olaylar olmaktadır; gı
dalardan dolayı, vatandaşlarımızın zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri de görülmektedir. 

Gıda üretimi yapan bir kuruluşa, Sağlık Bakanlığınca çalışma müsaadesi verilmesinde, bir 
harç alınmaktadır; bu maddeyle, bu harcın, 20 milyon Türk Lirasına çıkarılması söz konusudur. 
Ayrıca, bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Yasamızda, her yıl yeniden değerlendirme katsayıları 
belirlenmektedir; bu değerlendirme katsayıları da, bu alınacak olan harçlara uygulanmak suretiyle, 
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esnek bir sistem getirilmek istenmektedir. Aynı şekilde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla ilgili ola
rak yapılan denetimlerde ve buraya yapılacak olan müracaatlarda, 10 milyon lira ücret alınması söz 
konusudur. Yine, bunun da, Vergi Usul Yasasına göre, her yıl değerlendirme katsayısıyla çarpıl
mak suretiyle artırılması söz konusu olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, tabiatıyla, Avrupa Birliği, gümrük birliğine uyum yasaları içinde yer 
alan bu hususun burada yer almasında fayda vardır; bunu faydasız görmüyoruz; ancak, Türki
ye'nin, Avrupa Birliği standartlarına gelmesi için, gerçekten, sağlam, inanılır, iş yapabilir hükümet
lere olan ihtiyacı, bugün, her zamankinden daha fazladır. Geçtiğimiz dönemde, Türkiye'nin, özel
likle, 1983'ten 1991'e kadar geldiği evrede hızı kesilmiştir, doğru dürüst bir yatırım yapılmamış
tır, mevcut yatırımlar ortada bırakılmıştır. 

Eğer, Avrupa Birliğine girmek istiyorsak, gerçekten, büyük bir seferberlik içinde olmamız la
zım. Gümrük birliği -daha önceki konuşmalarımda ifade ettiğim gibi- 1973'te imzalanan Katma 
Protokolün doğal bir sürecidir. Bunun olması normaldir, olmaması beceriksizliktir. Bunun olması 
gerektiğini söylüyorum; ama, bizim asıl hedefimizin, Avrupa Birliğinde olmamız gerektiğidir. 
Çünkü, 21 inci Yüzyıl, artık, çok yakınımızda ve 21 inci Yüzyılda, dünyada bazı bloklar olacak, 
bazı eksenler olacak; bunu her zaman söylüyoruz. Bu eksenlerin bir tanesi Uzakdoğudadır, buna 
Uzakdoğu kaplanları denilmektedir; diğeri, Amerika kıtasında, Amerika'nın, Kanada'nın, Meksi
ka'nın ve şimdi son olarak Venezuela, Arjantin, Şili ve Brezilya'nın ilave edildiği bir eksen ola
caktır; güçlü bir eksendir. 

İşte, Avrupa, dünya bloklaşmasında kendisine bir yer aramaktadır ve bu amaçla, her geçen gün 
Avrupa Birliğinin kapılan başka ülkelere açılmaktadır. Bu kapıların, Türkiye'ye, öncelikle açılma
sını, ben, burada, arzu ediyorum. Zira, Avrupa Birliği 6 ülkeden ibaret olarak kuruldu, sonra 9, da
ha sonra 15 ülke oldu, şimdi 20'ye doğru gitmektedir. Avusturya, Norveç ve bazı İskandinav ülke
leri girecektir; ama, Litvanya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti gibi ülke
ler sıradadır. Ben, Türkiye'nin, bütün bu ülkelerin, hem gelişmişlik düzeyi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun devam edin efendim. -
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - ...hem de insan gücü kapasitesi açısından önünde olduğu

na inanıyorum. Yeter ki, biraz gayret sarf edelim; yeter ki, bu ülkede, inşallah, 24 Aralıkta yapıla
cak seçimlerden sonra, ülkeyi gerçekten idare edebilecek bir hükümet oluşsun ve kararları tek ba
şına alabilsin. Biz, bu hükümetin, Anavatan Partisi hükümeti olacağına inanıyoruz. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Bu akşam yatağına yattığında görürsün rüyanda!.. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şaban Bayrak; buyurun. 

Süreniz İ0 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşmekte olduğumuz 889 sıra sayılı, Bazı Kanun ve Ka

nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının 6 ncı maddesi üze
rinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

6 ncı madde, bildiğiniz gibi, gıdalarla ilgili bir madde. Burada dikkat çekilmesi gereken önem
li bir hususu arz etmek istiyorum. Maddede "...'fabrikanın' ibaresi 'işyerinin', 10 uncu maddesinin 
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matlabı ve madde içerisinde yer alan 'gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi' ibaresi 'gıda mad
deleri satış yerleri ve bu yerlerde satılan gıda maddelerinin denetimi' şeklinde değiştirilmiş..." de
niliyor. Bundan önce çıkan kanunda, sadece gıda maddeleri satan yerlerin denetimi yapılıyordu. Bu 
kanun tasarıyla getirilen bu değişiklikle, satış yapan işyeriyle birlikte gıda maddelerinin denetimi
ni de getiriyor. . ' 

Bir ikinci husus, burada, "Sağlık Bakanlığınca çalışma izin işlemlerinde, gıda hizmetlerinde 
kullanılmak üzere yirmi milyon lira ücret alınır" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de gıda sanayii ile uğraşan birçok işyeri var. Fabrikalar olduğu gi
bi, küçük işyerleri de bulunmaktadır. Küçük bir işyeri Sağlık Bakanlığına müracaat ettiği zaman, 
her şeyden önce, 20 milyon lira gibi bir para ödemek mecburiyetinde. Ayrıca, yine gıda maddesi 
üreten bir işyerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ruhsat alırken, 10 milyon lira da oraya ücret 
ödemek mecburiyetindedir. Ne oluyor; bir işyerinin açılabilmesi için, 30 milyon lira ücret ödeme
si gerekiyor. Neden kaynaklanıyor bu; Tarım ve Köyişleri Bakanlığında ile Sağlık Bakanlığında 
kullanılacağı için. 

Bugün, Türkiye'de, işyeri açabilecek küçük sanayi siteleri bu parayı ödemek mecburiyetinde. 
Yani, istihdam yaratan işyerleri, işyeri açma değil de, işyerlerinden alınacak parayla, işi kapatma 
noktasına getiriliyor. 

Avrupa'daki işyerlerini görüyoruz. Orada, küçük esnafın işyeri açması durumunda, bir işçi ça
lıştırmak üzere, Alman hükümeti, o esnaf ve sanatkâra 20 bin mark, karşılıksız para veriyor. Ne 
karşılığında; bir işçiyi çalıştırma karşılığında ve işi teşvik etmek için. 

Almanya'da Berlin oda başkanıyla yaptığımız görüşmede, oda başkanı "Biz, Almanya'da iş
sizliğe çareyi bu şekilde bulduk. Bu şekilde işyeri açan firmaların, iki sene sonra, üç sene sonra, 
dört, beş işçi istihdam ettiğini gördük" diyor. Siz ne yapıyorsunuz; işyeri açmak için müracaat eden 
küçük esnafın, sanatkârın kafasına bir balyoz vurup, sakın işyeri açma diyorsunuz 30 milyon lira 
para almak suretiyle. İşiniz gücünüz parayla ilgili. Neden; Türkiye'nin 1,6 katrilyon lira içborcu 
var; 1 katrilyon lira da yıllık içborç faizi ödüyorsunuz. 

Bir tabir var: Eğer, bir insan, yatarken tuzlu yemek yerse, sabaha kadar rüyasında su görür. Siz 
ne yapıyorsunuz; faize boğulmuşsunuz, borca boğulmuşsunuz, 1,6 katrilyon lira içborçlanma var; 
işiniz gücünüz para; başka çareniz kalmamış, bir işyeri açmak isteyen küçük esnaf ve sanatkârdan 
30 milyon lira gibi bir para alıyorsunuz. 

Bunu niçin yapıyorsunuz? Eğer bu gerekliyse, bundan önce çıkarılan Gıda Nizamnamesi Ka
nununa bunu koymalıydınız. Bunu kim istiyor, dikte ettiriyor; gümrük birliği istiyor, dikte ettiri
yor. Esas utanılacak nokta buradadır. Eğer, gerekli ise, bu kanunları şimdiye kadar neden çıkarma
dınız da şimdi çıkarıyorsunuz; gümrük birliği bu kanunları istediği için çıkarıyorsunuz. 

Tabiî, bugün, Türkiye'deki teknoloji ile Avrupa'daki teknolojiyi burada karşılaştıracak olur
sak, maalesef, Avrupa'daki teknoloji ile Türkiye'deki teknoloji arasında dağlar kadar fark olduğu
nu görürüz. Biz, gidip, Avrupa'daki gıda fuarlarını görüyoruz; gıda makineleri imal eden teknolo
jiyi, ambalaj makinelerini görüyoruz; oradaki teknoloji ile Türkiye'deki teknoloji arasında korkunç 
fark var. Küçük bir esnafın veya sanatkârın, o makineleri Türkiye'ye getirip kullanması da bir hay
li zor. Bu da yetmiyormuş gibi, bu makineleri üreten Türkiye'deki firmalara -biraz önceki madde-j 
lerde geçti- sekiz dokuz çeşit, büyük, katmerli cezalar getiriyorsunuz. 

Bizden önce bu maddelerle ilgili konuşan arkadaşlarımız, bunları gayet açık ve net olarak di
le getirdiler, bu millete zulmettiğinizi söylediler. Doğru Yol Partisinden veyahut da Komisyondan 
bir arkadaşımız çıkıp da "biz zulmetmiyoruz" demedi. Sükût ikrardan gelir, zulmettiklerini kabul 
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ettiler. İşlerine gelmediği için, çıkıp da, bunlara cevap vermediler. Yani, "evet, biz bunları kabul 
ediyoruz, bu millete zulmediyoruz, bu cezalan getiriyoruz" demiş oldular. 

Bu şekilde devam edildiği zaman, Türkiye sanayiinin ilerlemesi mümkün değil. Türkiye belli 
bir noktaya; yani, kalkınma noktasına gelmiş. Hani uçağın, take-off dediğimiz bir kalkma noktası 
vardır; Türkiye öyle bir durumda. Sürünceme halinden kalkınma noktasına gelirken, gümrük birli
ğinin baskılarıyla, Türkiye'nin sanayileşmesini engelleyecek Patent Yasasını getirdiniz. Bu Patent 
Yasası, Türkiye'nin kalkınmasını engelleyecek en büyük faktörlerden biridir. Neden engelleyecek; 
bugün, Kayseri'de, Gaziantep'te, Denizli'de ve Türkiye'nin birçok yerlerinde makine imal eden 
firmalar var. Eğer örnek verecek olursak, Kayseri'de HES firması var. Bundan on sene önce, ma
kinelerini Avrupa'dan getirmiş ve kablo fabrikasının makinelerini kendi imal etmeye başlamış. 8-
9 fabrikası var; bütün makineleri kendileri imal etmişler. Bu tasarıya göre şimdi bunları imal etme
si mümkün değil. Ne yapacaklar; imal ettiği görüldüğü zaman, bu katmerli cezalar alınacak. Bakın 
-arkadaşlarımız söylediler- 8 türlü ceza geliyor; şirketin yönetim kurulu başkanına ceza verilecek, 
planlama müdürüne ceza verilecek, makine mühendisine ceza verilecek, teknik ressamına ceza ve
rilecek, tasarımcıya, frezeciye, tornacıya ceza verilecek, makineyi sipariş veren şahsa ceza verile
cek, bilmeden alan, kullanan şahsa ceza verilecek; yani, Türkiye, bununla ilgili çalışmalarda, ma
kine imalatını yapamayacak. Neden yapamayacak; Avrupa, bunu, bize dikte ettiriyor da ondan... 

Bunu, ne zaman yapmak lazım; Türkiye, teknolojide, sanayide, kalkınmışlıkta Avrupa seviye
sine geldiği zaman; yani, araştırma ve geliştirmeye, onlar gibi -Japonya, Almanya ve Fransa gibi-
yıllık 20 milyar dolar, 30 milyar dolar, 50 milyar dolar para harcayıp, teknolojiyi Türkiye'de geliş
tirdikten sonra, Avrupa gibi kalkındıktan sonra bunları kabul etmek mümkün; ama, maalesef, bu
nu, şimdi kabul etmek mümkün değil. Türkiye'nin kalkınmasını engelleyecek en büyük etkenler
dir. Bunu, bu şekilde yaptığınız zaman, yarın, 24 Aralıkta seçime gidilecek; sanayicisi, esnafı, bu
nun hesabını size soracak... , 

Sözlerime burada son verirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayrak. 

Komisyon söz istemiştir; buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 

sayın milletvekilimiz konuşmalarında bir iddiada bulundular. Komisyonun da, halkı, esnafı, sana
yiciyi cezalandırdığınrve bu iddialar karşısında sustuğunu bunu cevaplamadığını; kabullendiğini 
ifade ettiler. Esasen, 6 ncı madde üzerinde konuşan arkadaşımız, onu aşarak 7 nci madde üzerinde 
konuştu; ama, madem böyle bir suçlama var, şunu açıklamak zorundayız: Komisyonun, sanayiciyi 
cezalandırmak gibi bir tavrı asla olamaz. Zaten, Hükümetimiz, küçük ve orta ölçekli sanayii geliş
tirmek için KOSGEB diye bir kuruluşu kurmuştur. Küçük ve orta ölçekli sanayii teşvik etmek için, 
iki genel müdürlüğü birleştirerek -KÜSGET ve SEGEM Genel Müdürlüklerini- bu Başkanlık ku
rulmuştur. Bu başkanlık marifetiyle küçük ve orta ölçekli sanayie her türlü danışmanlık ve kalite , 
kontrol hizmetleri verilmektedir; amaç, sanayinin geliştirilmesidir; cezalandırmak diye, Komisyo
nun bir tavrı olamaz. 

Bunun tavzih edilmesini istedim. 
Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sen cezalandırmıyorsun, kanun cezalandırıyor... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Cezaları kim ödeyecek... 
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BAŞKAN - Şahısları adına; Sayın Cevat Ayhan ve Sayın Cengiz Bulut söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ayhan. 

• Süreniz 5 dakikadır. -
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşmekte olduğumuz 

889 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 
Bu madde, gıdaların üretim, tüketim ve denetlenmesiyle ilgili; yine 24 Haziran 1995'te çıka

rılmış olan kanun hükmünde kararnamenin muhtelif maddelerinde değişiklik yapmaktadır. 
Bu tasarının daha önce müzakere edilen maddelerindp de arz ettiğim veçhile; eğer, vakti olan 

arkadaşlarımız, 560 sayılı Kanun Hükmünde. Kararnameye bakma imkânını bulmuşlarsa, burada 
birtakım yanlışlıklar var, olmaması gereken hususlar var, onları göreceklerdir. Tabiî, biz burada, 
kanun hükmünde kararnameyi müzakere etmeden, doğrudan doğruya, onun üzerinde değişikliğe 
geçtiğimiz için, bunları düzeltme imkânı da olmadı. Bu kanun hükmünde kararnameler, buraya, bir 
tasarıyla, aniden getirildiği için, maddeler halinde müzakere edemediğimizi ifade etmek isterim. 

Şunu söylemek istiyorum: 6 ncı maddeyle değiştirilen 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye baktığımız zaman, çalışması zor birtakım maddeler olduğunu görüyorum. Şimdi, 560 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre çalışma iznini Sağlık Bakanlığı verecek. 
4 üncü madde "asgarî teknik ve hijyenik şartları arayacak" diyor. Siz, gıda fabrikası kuruyorsu
nuz... Madde "teknik şartları" diyor... "Teknik şart" dediğiniz zaman, bunun prosesi var, kullandı
ğınız teçhizatın malzemesi var; mesela, krom-nikelli çelik mi kullanacak, karbon çeliği mi kulla
nacak; buna kadar mühimdir gıda tesislerinde. Sağlık Bakanlığının bu teknik evsafı denetleme gü
cü yok, onu söylemek istiyorum; bir. 

İkincisi: Biz, bir işi yapmak istiyoruz; ama, Türkiye'nin kargaşa halindeki düzeni içerisinde, 
yeni getirdiğimiz müesseseleri de kargaşa halinde getiriyoruz. 

Geçiyorum 5 inci maddeye. Bakın, dikkatinize arz ediyorum: Gıda imalatı yapan işyeri, çalış
ma iznini Sağlık Bakanlığından alacak; ama, izin ve tescil için de, gidecek Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığına, tekrar tescil yaptıracak, izin alacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da, gıda maddelerinin 
terkibinde bulunan maddelerin listesini isteyecek, miktarını isteyecek. 

Geliyoruz denetimle ilgili hususlara: 9 uncu maddede -kanun hükmünde kararnameye dönü
yorum- Sağlık Bakanlığı madde 4'e göre denetim yapacak; yani, tesisin teknik özellikleri bakımın
dan denetimini yapacak, 5 inci maddeye göre de, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı denetim yapacak. 

Gıda satış yerlerinin denetimine geçiyoruz: Gıda satış yerlerinde -bakkal dükkânları da bunun 
içinde, büfeler de bunun içinde; her türlü gıda maddesi satış yerleri- Sağlık Bakanlığı denetim ya
pacak, belediye denetim yapacak. Peki, denetim yönetmeliğini kim hazırlayacak; İçişleri Bakanlı
ğı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir araya gelecek, yönetmelik hazırlayacak. Bu
na, sadece, çorba düzeni denir. Yani, biz, bu sistemi çalışmasın diye kuruyoruz... 

Muhatap, tek bir bakanlık olsun. Bence, burada uygun olan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır. 
Niye; gıda teknolojisini bilen, gıda maddelerini tanıyan -tarladan başlayarak- Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığıdır. Eğer, Sağlık Bakanlığı, hijyenik birtakım şartlar vazedecekse, onları, Tarım ve Kö
yişleri Bakanlığına deklare eder. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, Gıda Kontrol Daire Başkanlığı 
var zaten benim hatırladığıma göre... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, toparlayınız efendim.» 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
... Bu müessese, gerekirse, hekimlerle de takviye edilir; ama, tek muhatap olması lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Dağıtılan sorumluluk, taşınmayan sorumluluktur. Zaten, Tür

kiye'nin birçok işi, bu şekilde darmadağın olup gidiyor. Burada da çıkmaza girer diye, bunları arz 
edeyim dedim. 

Tabiî, biz, kararnameyi müzakere etmediğimiz için, düzeltme şansımız yok; ama, Hükümet, 
bunları düzeltmek isterse, ikinci bir kanun tasarısı sevk edebilir. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Sayın Bulut, buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu, yeni bir ka
nun tasarısı. 

Çok kısa bir hikâye var... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Hikâyeyi bırak, maddeyle ilgili konuş. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Maddeyle ilgili efendim, maddeyle ilgili; lütfen karışmayın. 
Birisi bir kusur işlemiş, padişahın huzuruna çıkarılmış, suçunu söylemişler. Padişah "buna 100 

sopa vurun" demiş. 30 sopa vurulunca da adam ölüyormuş. Suçlu, padişaha dönmüş "Padişahım, 
sen, ya sayı saymasını bilmiyorsun ya da hayatında hiç kötek yemedin" demiş. 

Şimdi ben, tasarıya bakıyorum; tam bir facia!.. 
Ben, belediyelerde kontrol mühendisliği yapmış bir insanım, belediye başkanlığı yapmış bir 

insanım. Tasarıyı incelediğimizde, verilecek cezalara baktığımızda, bu eziyet, Yunan gavuruna ya
pılmaz... Bu eziyet, bu küçük esnafa yapılmaz. Burada bir facia var; burada, büyük bir felaket var. 
Nedir bu!.. Çalışma izni için alınan 20 milyon lira, nedir bu!.. Ufak bir kusurdan dolayı 600 mil
yon lira, 1 milyar lira para cezası!.. Yahu, arkadaşlar, siz, dört seneden beri bu Parlamentoda otu-
ra otura, 1 milyar liranın ne olduğunu unutmuşsunuz. Siz, dört seneden beri, işçiyle ilişkinizi kes
tiğiniz için, memurla ilişkinizi kestiğiniz için, 6 milyon lira maaş alan emekliyle ilişkinizi kestiği
niz için... 

Bu, 1 milyar liranın ne olduğunu biliyor musunuz... 600 milyon lira, 1 milyar lira, 2 milyar li
ra ceza. Kime; küçük esnafa. Hangi küçük esnafa... 

ABDULLAH KINALI (Hatay) - Yanlış yapana. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Hani, bir zamanlar cek caklarla söz verdiğiniz esnafa. Bugün, 
20 milyon lira, 1 milyar lira cezaları getireceğinize; daha evvel, yine küçük esnafla ilgili verdiği
niz sözler içerisinde olan peşin vergi kalkacak sözünüzde durmanızı beklerdim... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sizin durduğunuz gibi. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Onunla ilgili bir meselenin çözümünü beklerdim, asgari ücret 

vergi dışı kalacak şeklinde bazı kararlar beklerdim; ama, siz, dört seneden beri, ne peşin vergiyi ak
lınıza getirebiliyorsunuz ne de asgari ücreti vergi dışına çıkarmayı aklınıza getiriyorsunuz. Dört se
neden beri nasıl unuttuysanız bu peşin vergiyi; nasıl unuttuysanız emekliyi, işçiyi, gariban küçük 
esnafı; bu, vermiş olduğunuz vaatleri unuttuğunuzu da görüyorum. Tam aksine, küçük esnafla il
gisi olmayan büyük esnafların arasında yaşadığınız için, ağalarla, patronlarla yaşadığınız için, bu 
cezaları 1 milyar liraya kadar çıkarıyorsunuz. 

Bir yıl hapis... İki yıl hapis... Dört yıl hapis... Bir işletmenin bir yıl kapatılmasının ne olduğu
nu biliyor musunuz... Maaşlarımızın bir gün eksik ödenmesi veya beş gün geç ödenmesi halinde 
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çektiğimiz sıkıntıyı biliyoruz; ama, bir esnafa, acımasızca -kusur, insanlara mahsus; kusursuz in
san olur mu... Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır; kusursuz esnaf bulmak mümkün mü- en ufak 
bir hatada 600 milyon lira para cezası veriyorsunuz, en ufak bir hatada iki yıldan dört yıla kadar iş
yerini kapatıyorsunuz. Ne yapmış bu adam? 

Benim Mehmetçiğimi öldüreni, benim askerimi şehit edeni affediyorsunuz, 8 inci maddeyi 
kaldırıyorsunuz, bu memleketin teröristini, insan öldürenini affediyorsunuz, ceza vermiyorsunuz... 

İBRAHİMÖZDİŞ (Adana) - N e alakası var!.. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - ...ama, esnafa, en ufak bir hatada dört yıl ceza, beş yıl ceza; 
olmadı, yat falakaya, vur falakaya; ne biçim zulüm bu!.. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Bu maddeyle ne alakası var!.. ' 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Cenabı Allah, zulüm yapanları sevmez. (RP sıralarından alkış

lar) _ '.• 

Siz, doğru yoldan ayrılmışsınız; siz, yanlış yoldasınız. Siz, gelin, bu işten vazgeçin. 
Bakınız, Avrupa Birliği diyorsunuz, biz, Avrupa Birliğine, hep beraber gireceğiz. Türkiye, za

ten, yirmiiki yıl önce hazırlamış olduğu anlaşmaya göre, 1973 yılı Protokolüne göre -sizin sayeniz
de değil; boşu boşuna CHP ile DYP birbirinize pas atmayın- yirmiiki sene önceki Katma Protoko
le göre, Avrupa Birliğine giriyoruz; ama, bakınız, Avrupa ile yapıyor; bütün sanayi ve tanm girdi
lerine teşvik veriyor, sübvansiyon veriyor. Siz, bunlarla ilgili teşvikler getireceğinize, bunlarla il
gili sübvansiyon getireceğinize; Avrupa'daki sübvansiyonu, Avrupa'daki teşvikleri inceleyeceğini
ze; sanayi girdilerinde, tarım girdilerinde bunları inceleyeceğinize, bunlarla ilgili kolaylıklar geti
receğinize... Avrupa, bunu, vergiler içerisinden kaçırmış; Avrupa bunu gizliyor... . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Böyle bir Avrupa Birliğine, milyarlarca lira cezalarla giremez
siniz. Avrupa Birliğine girmek istiyorsak, esnafımızın boğazına sarılarak değil, hırsız gibi, elimizi, 
esnafımızın cebine sokarak değil; o esnafı koruyarak, o esnafı kollayarak, o esnafa teşvik vererek, 
o esnafa sübvansiyon vererek, o esnafın sanayi girdilerine, tanm girdilerine kolaylık sağlayarak 
Avrupa Birliğine gireriz. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Cengiz Bey, İzmir'de belediye başkanıyken esnafın dükkânını ka
patmışsınız... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Böyle, karagözlü... , 
AHMET SAYIN (Burdur) - Veriyoruz... Senin haberin yok. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Sayın, durmadan laf atıyorsun. İnan ki, Avrupa Birliği
nin ne olduğunu bile bilmezsin... 

AHMET SAYIN (Burdur) T Okuturum ben seni, okuturum... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Avrupa Birliği hakkında en ufak bir fikrin yok. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Allah, Allah!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - ...Çünkü, senin partinde, senin bulunduğun yerde bunun konu

şulması bile yasaktır. "Gireceğiz" denilmiştir; ama, lehte ve aleyhte, herhangi bir konuda ne tartı
şılmıştır ne görüşülmüştür ne de bugüne kadar bu konuda tek bir laf edilmiştir... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sana öğretirim... Okuturum ben seni... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Bugün, cidden, Avrupa'daki büyük teknolojiyle mücadele 
edeceksek, benim küçük esnafıma, peşin vergisini ödemekten mahrum bırakılan, perişan edilen, re-
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zil edilen küçük esnafıma nasıl el uzatacağız, Avrupalı karşısında ona nasıl destek vereceğiz, ona 
nasıl kolaylıklar getireceğiz gelin, bunu hesaplayalım. 

20 milyon lira açış ruhsatı, Sağlık Bakanlığı... 10 milyon lira, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı... 
Yaptın hata; ceza, 6 milyar... Nedir bu!.. Nereye gidiyorsunuz... Ne yapmak istiyorsunuz... İki se
ne ceza... Katil mi, eroinman mı bu insanlar?! Benim küçük esnafıma bir katil muamelesi yapamaz
sınız. Benim küçük esnafıma bir eroinman muamelesi yapamazsımz. Vermiş olduğunuz buradaki 
cezalar gösteriyor ki, sizin bakış açınız, maalesef, esnafa destek değildir. Zaten, esnafı unuttunuz 
zaten ondan ayrıldınız zaten küçük esnafla yakından uzaktan bir ilginiz yok; ama, işiniz gücünüz 
büyük cezalar, ağır cezalar... Cenabı Allah sizi bağışlasın, affetsin. Bu millet sizi affetmeyecek, 24 
Aralıkta, sandıkta gümbür gümbür gömecek. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Sayın Bulut, 7 nci maddede söz isterseniz, size söz vermekte çok güçlük çekeceğim; çünkü, 

hep 7 nci madde üzerine konuştunuz. 

CENGİZ BULUT (izmir) - Hayır efendim, 6 nci madde... 20 milyon lira ceza... 
BAŞKAN - 7 nci madde efendim, 7 nci madde üzerinde görüştünüz; güçlük çekeceğim size 

tekrar söz vermekte. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ceza meselesi Sayın Başkan. 1 milyar lira ceza meselesi de var 5 
inci maddede... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Efendim, şahsıma sataşma var. > 
BAŞKAN - Ne dedi efendim?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Gümrük Birliğini bilmezsiniz, siz bunları anlamazsınız diye, is

mimi vererek bana sataşma yaptı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Sayın, sataşma değildir, bana göre latifedir; çünkü, zannediyorum ki, Sa

yın Bulut, bu konuyu kendisinden çok daha iyi bildiğinizi bilir. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Ben, Karma Parlamento Komisyonu üyesiyim; gümrük birliğini 

ben ona öğretirim... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Sayın'dan özür diliyorum efendim; gayrî ihtiyarî olmuştur. 

BAŞKAN - "Özür diliyorum" diyor efendim. Benim dediğim gibi. 
Sayın milletvekilleri, son derece nezaket kuralları içerisinde geçmiştir konuşma ve Sayın Bu

lut özür dilemiştir. Sayın Sayın ve ben, onun latife ettiğini de biliyoruz. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş 6 önerge vardır. Bunlardan 2 adedi Anayasaya aykırılık iddiası içer

mektedir. İkisini birlikte görüşeceğiz. Geriye kalan 4 önergeyi de ayrı ayrı işleme koyacağım. 

Şimdi, öncelikle, Anayasaya aykırılık önergelerini okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 nci maddesi Anayasanın 172 ve 173'üncü mad

delerine aykırıdır. Anayasaya aykırılık yönünden müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. ' 
Mustafa Ünaldı Ahmet Arıkan Ali Oğuz 

Konya Sivas İstanbul 
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Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Mehmet El katmış 
Nevşehir 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Şjnasi Yavuz 
Erzurum 

Fethullah Erbaş 
Van 
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Ömer Ekinci Şaban Bayrak Ahmet Feyzi İnceöz 

Ankara Kayseri Tokat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının 6 ncı maddesinde yer alan ifade, Anayasanın 5,6,162,172 
ve 173'üncü maddelerine aykırıdır. 

Maddenin Anayasaya aykırılık yönünden müzareke edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

y Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Feyzi İnceöz Kemalettin Göktaş 
Tokat • Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinde yer alan "on milyon lira ücret 

alınır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Ahmet Arıkan 
Konya Sivas 

Ömer Ekinci Şaban Bayrak 
Ankara Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 

teklif ederiz. \ 
Saygılarımızla. 

Mustafa ünaldı Ahmet Arıkan 
Konya Sivas 

Ömer Ekinci Şaban Bayrak 
Ankara Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinde yer alan "yirmi milyon lira üc

ret alınır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Ahmet Arıkan 
Konya , Sivas 

Ömer Ekinci Şaban Bayrak 
Ankara Kayseri 

AH Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Feyzi înceöz 
Tokat 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Feyzi inceöz 
Tokat 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinde yer alan "yirmi milyon" ve "on 
milyon" ibarelerinin 

"iki milyon" , "bir milyon" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Remzi Hatip Mustafa Ünaldı Ahmet Arıkan 

Konya Konya Sivas 
Ali Oğuz Ömer Ekinci Şaban Bayrak 
İstanbul Ankara Kayseri 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okuttuğum önergelerden Anayasaya aykırılık içeren 2 Öner
ge, muhteviyatı itibariyle aynıdır; bu sebeple birlikte işleme koyuyorum. 

Komisyon, Anayasaya aykırılık içeren önergeye katılıyorlar mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyor 

Komisyon Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Erzincan) - Katılmıyo

ruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Önerge sahibinin konuşma hakkı var. Söz istiyorum. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, oraya kadar fırlamamız mı lazım?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Erzincan) - İkinci öner

gede istenir Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtim. Bundan sonraki önergede istersiniz vakit geçmiş de

ğildir. Ayrıca, karar yetersayısını da arayacağım efendim. 
...Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.13 

_ @ 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Beytullah Mehmet GAZİOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Mehmet Cemal ÖZTAYLAN (Balıkesir) 

——;—@ ; 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

J. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Anayasaya aykırılık iddiasını içeren önergenin oylanması sırasında karar yetersayısının aran
ması istenilmiş ve karar yetersayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. Önergeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Mustafa (İnaldı (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
' PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet.?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak, Sayın İnceöz buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte plan 

tasarının 6 ncı maddesinde" gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi", ibaresiyle, Sağlık Bakanlı
ğınca 20 milyon lira para talep edilmekte; bu yetmiyormuş gibi, "Tarım,ve KÖyişleri Bakanlığın
ca izin ve tescil işlemlerinden, gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere on milyon lira ücret alınır. Bu 
ücret her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpılmak sure
tiyle tespit edilir" denilerek, zeten geçim sıkıntısı içerisinde olan esnafımız ve işyerleri, daha bü
yük bir ödeme zorluğuna sokulmaktadır. ' 
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Biz, değişiklik önergemizle, bu rakamları daha aşağılara çekmek gayreti içerisindeyiz. Uçan 

kuştan para almaya, vergi toplamaya gayret eden iktidarlar zincirine, şu anda iktidara talip olanlar 
da tevessül etmiş bulunuyorlar. 

, Değerli arkadaşlar, Türkiyemizde, şu anda, esnafın ne halde olduğunu -sizler, İktidar mensu
bu arkadaşlanmız, esnafın arasına rahatlıkla girebiliyorlar mı; bilemiyorum- buradan ifade etmek 
istiyorum: Bilmeyenleriniz, duymayanlarınız varsa, şu anda, esnaf, onar günlük hapis cezalarını; 
evet, paraya çevrilemeyen hapis cezalarını çekmek üzere -altını çiziyorum- nöbetleşe cezaevlerin
de yatmaya gidiyor. 

HASAN NAMAL (Antalya)-Allah, Allah... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Evet, zorunlu olarak, değerli milletvekili arkadaşım... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) -Doğru, doğru. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Bakın, arkadaşlarınız teyit ediyor. 
Bağ-Kur primini zorunlu bir şekilde ödemeye mecburkılınan, Bağ-Kur primini de ödeyeme

yecek durumda olan bu insanlar, mecburen, artık -o parayı da ödeyemedikleri için- onar günlük nö
betleşe cezaevlerinde yatıyor değerli arkadaşlar. Buna itirazı olanlar varsa, buyursun, gelsin, bura
dan izah etsin. 

Değerli arkadaşlar, 35 bin kişi olduğu tahmin edilen bu rakam, aslında, hiç de küçümsenecek 
bir rakam değil. Şu anda, bu sayıya ilave olacak çok kardeşlerimiz, çok vatandaşlarımız var. 

Komünizmin Rusya'da yıkıldığını... Baştan sona kadar, cezalarla, para müeyyideleriyle, san
ki yeni bir komünist sistemin ihyası şeklinde gözüken ve de böyle, baskıcı, zorlayıcı tedbirlerle va
tandaşı inim inim inleten tedbirlerden fayda gelmez arkadaşlar. Bu yol; çok yanlıştır. 

Bir işyerine gittiğinizde, orada duvarı tamamen kaplayan, çeşitli levhalar göreceksiniz. İşte, 
bunların içerisinde, o işyerinin sağlık nizamnamesine, gıda nizamnamelerine uygun mu değil mi 
levhaları var. Bu müeyyidelerin fazlalığı konusunda, bizim, vatandaşın mağduriyetini gidirmek 
üzere teklifimiz vardır; bunun desteklenmesini istirham ediyoruz. 

Ekonomi çarkının tıkandığının; ceza, ceza, ceza; para, para diye... 
BAŞKAN - Toparlayalım sayın İnceöz... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
...tasarı metninin baştan sona dolu olduğu bu konuda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Bir cümleyle toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Serbest rekabet sistemi uygulanırken, haksız kazanç

lara yol açılmasın; bunların da bir insaf ölçüsü olduğunu hatırlatıyorum. Masa başında oturup, se
nelerle hapis veya milyonlarla para cezası yazarak devlet kasasını doldurma gayretinde olmanın 
pek çıkar yol olmadığını, pek sağlıklı bir yol olmadığını ifade ediyor ve bu önergemizin desteklen
mesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinde yer alan "yirmi milyon lira üc
ret alınır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. <., 

Mustafa Ünaldı (Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN-Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
• : ' • ' ' . • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinde yer alan "on milyon lira ücret 
alınır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı (Konya) 

ve arkadaşları ' 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
ALİ OĞUZ (istanbul) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığından dolayı, önerge sahibine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Oğuz. . 
Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 
ALÎ OĞUZ (istanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; gece yarısına çok az bir vakit 

kala, inşallah, bu kanun tasarısının sonuna yaklaşmış olduk. ' , 

Bildiğiniz gibi, aşağı yukarı, her maddede, önce Anayasaya aykırılık önergesi vererek, dikkat
lerinizi Anayasa ihlali noktasına çekmeye gayret ediyoruz. Tasarının, özellikle 5 ve 6 ncı madde
lerinde. Anayasanın 160, 171 ve 172 nci maddelerine muhalif hükümler bulunduğunu ifade ettik. 
Yine, altını çizerek ifade ediyorum ki, memleketin hayrına olmayan, memleketin maddî ve mane
vî kalkınmasına en büyük engel teşkil eden bir kanun çıkarma gayreti içerisinde olduğumuzu ifa
de etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maddede, bir vesileyle "20 milyon" bir vesileyle "10 milyon alınır" şek
lindeki hükümler, zaten, vergiyle, çifte vergiyle ve enflasyonla tamamen sıfırladığımız sanayicimi-
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zi, tüccanmızı çok zor duruma sokacaktır. Bu, artık, vergi vermek şurada dursun, harç ve ücret öde
mek şurada dursun, ayakta kalmayı ve hayatta olmayı dahi beceremeyen esnafımızı ve sanayicimi
zi fevkalade zor duruma sokacaktır. Tarihin birçok döneminde bu kabil zulümler gelmiş ve geçmiş
tir. 

Ankara Hukuk Fakültesinde okuyan sınıf arkadaşlarım var aranızda, onlar da hatırlarlar; yine, 
İstanbul Hukuk Fakültesinde bazı hocalarımız, bunu, sık sık, hak ve hukuktan bahsederken tekrar 
ederlerdi. Şair diyor ki: 

" Zalimlere bir gün dedirtir Hazreti Mevla 

Tallahi lakat aserekallahu aleyna." 

Bunu, içinizde hafız ve alim arkadaşlar var, onlar bilirler; Allah, zalimlere bir gün dedirtir ve 
der ki: "Cenabı Hak, sizi, bizim üzerimize üstün kıldı." Bunu, bir gün diyeceksiniz. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Son önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinde yer alan "yirmi milyon", "on 

milyon" ibarelerinin 
"iki milyon", "bir milyon" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ahmet Remzi Hatip (Konya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz istemiştik Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, önergeler üzerindeki işlemler tamamlanmıştır. 
Maddenin oylanmasından önce yoklama istenmiştir; fakat, çalışma süremiz de dolmak üzere

dir. 
Bu nedenle, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 2 Kasım 1995 Perşembe günü saat 

13.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 23.40 

@ 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce gözlem 

altına alınan bir vatandaşın işkenceyle öldürüldüğü iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7201) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyo

rum. 
Saygılarımla. 25.7.1995 

V. Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

1. Temmuz ayının ilk haftasında Elazığ'da yapılan bir operasyon sırasında, Elazığ Emniyet 
Müdürlüğü polislerince Sinan Demirbaş adlı bir Tunceli'li vatandaş gözlem altına alınmıştır. Bu 
şahıs ile birlikte birkaç vatandaş daha alınmıştır. Ancak, aradan on gün geçtikten sonra adıgeçen 
şahsın cesedi ailesine teslim edilmiştir. 

Emniyetin verdiği bilgilere göre bu şahıs kafasını duvarlara çarpmış ve ameliyata alınırken 
kalp krizinden ölmüştür. Ailesinin verdiği bilgilere göre ise şahıs işkencede öldürülmüştür. 

Anılan şahsın gerçek ölüm nedenini tespit bakımından cesedinin adli tıp kurumlarınca incelen
mesini düşünüyor musunuz? 

2. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri görülen bu şahsın işkence sırasında öldüğü kesin
leşirse, işkence yapan polisler hakkında herhangi bir tahkikat yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Türkiye'de işkence ne zaman son bulacaktır? 
4. İşkence ile alman ifadelerin hukuksal değeri nedir? 
5. Aklı başında olan, hiç bir suçu bulunmayan bu şahıs, durup dururken ve de iddialarınıza gö

re işkencede yokken neden kafasını duvara çarpsın? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 , 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 12.10.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7201-15005-53512 
sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çakanlmıştır. 

Bursa Emniyet Müdürlüğünce Yasadışı TKP/ML Partizan örgütü üyesi olmak, örgüt adına ey
lemlerde bulunmak ve Elazığ Askerlik Şubesi Başkanlığınca asker kaçağı olarak aranan Hüseyin 
ve Kumru oğlu 1971 doğumlu Sinan Deminaş 7.7.1995 günü Elazığ Emniyet Müdürlüğünce yaka
lanmıştır. 

Sinan Demîrtaş ifadesinde, TKP/ML TİKKO Partizan örgütünün dağılan kadrolarını topla
mak, Elazığ il komitesini oluşturmak, bu komitenin almış olduğu kararları uygulamaya koyma gi
bi illegal faaliyetlerde bulunduğunu beyan etmiştir. 
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Ayrıca, şahsın suç ortakları olarak beyan ettiği Ali Gül, Hüseyin Süer, Kazım Tunç ve Cafer 

Ağtaş isimli şahıslar da yakalanmış adli mercilere sevk edilerek tutuklanmışlardır. 
Sinan Demirtaş gözetim altına alındığı ilk günden itibaren; Türk Adaletini tanımadığını, ken

disini Türkiye Cumhuriyeti görevlilerinin yargılayamayâcağını, ancak TKP/MLTİKKO Partizan 
örgütünün yargılayabileceğim beyanla saldırgan bir tavır içerisinde olduğu ve bu tavrını sürekli 
devam ettirdiği görülmüştür. 

Vücudunda bulunan izlerin nezarethanede bulunduğu sırada başının ve vücudunun muhtelif . 
yerlerini duvarlara vurmak suretiyle meydana getirdiğine dair C. Başsavcılığının bu konuda tuta
nağı mevcuttur. 

Sözkonusu şahsın tahkikat evrakları tamamlanıp Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacağı sıra
da görevlilerin kendisine işkence yaptığını iddia etmek ve bu iddialarını kanıtlamak için kendisini 
nezarethane duvarlarına vurmak suretiyle yaralamış, görevlilerce gerekli tedavisi için hastahaneye 
götürülmüştür. Araçtan, indikten sonra elleri kelepçeli olduğu halde kaçma teşebbüsünde bulun
muş, ancak kaçarken dengesini kaybederek hastahane merdivenlerinden yuvarlanmıştır. Tedavi 
için ameliyata alındığında kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ölüm sebebinin tespiti bakımından ilk 
otopsisi yapılmış, ailesinin ve Avukatlarının talebi üzerine otopsi için Feti Kabir yapılarak Adli Tıp 
Başkanlığına gönderilmiş, halen rapor neticesi beklenmektedir. 

Sorgulamada görevli personel hakkında adli ve idari tahkikat açılmış, tahkikat devam etmek
tedir. -

Önergede iddia edildiği gibi şahıs suçsuz değil aksine Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak 
ve rejimi değiştirmek yerine Marksist Leninist felsefeye dayalı bir düzen kurmak isteyen örgütler
den olan TKP/ML-TİKKO-PARTÎZAN örgüt üyesi olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. ' . . -

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

2..— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Baş
kanlığına bağlı Fabrikalar ve Kademeler Şube Müdürlüğünün yaptığı ihalelere ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7213) ' • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru 1. Ankara, Keçiören-Kalaba'da bulunan Emniyet Genel. Müdürlüğü, İkmal Bakım Daire 

Başkanlığı'na bağlı Fabrikalar ve Kademeler Şube Müdürlüğü'ne alınacak parçaların ihalesini yıl
lardır OTOKAR, OTO AKÇA isimli firmaların aldığı ifade edilmekte. Bu doğru mu? 

2. Yine aynı yer için boya ihalesinin Filiz Ticaret diye bir firmaya yıllardır verildiği de doğru
mu? " 

3. Şayet yıllardır ihaleler bu firmalara veriliyorsa, bu firmaların özelliği, ayrıcalığı nedir? Yok
sa, bir yerlerle bu firmaların ilişkisi mi var? 
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İçişleri Bakanlığı 1.11.1995 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 12.10.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7213-15129-54113 

sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru "önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
OTOKAR Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. Land-Rover, Zırhlı Land-Rover ve Zırhlı Akreplerin 

Türkiye Mümessili ve Üretici Firması olduğundan yedek parçalar bu firmadan alınmaktadır. 
Otobüs, kamyon, minibüs, otomobil, kamyonet vb. araçların yedek parçaları ve boyaları 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince satınalınmaktadır. Satınalma işlemi en az 
(3) ve daha fazla firmadan teklif alınmak suretiyle en ucuz fiyat veren firmaya ihale edilmektedir. 
En ucuz teklifi verdiği için de OTO AKÇA ve FİLİZ TİCARET firmalarından malzeme alınmıştır. 

Tüm alımlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapılmaktadır. 
Önergede belirtildiği gibi sürekli aynı firmalardan satınalma yapılması ve ayrıcalık tanınması söz-
konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. Nahit Menteşe 
1 İçişleri Bakanı 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Baş
kanlığına bağlı Fabrikalar ve Kademeler Şube Müdürlüğünde işten çıkarıldığı iddia edilen işçile
re ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7214) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Ankara, Keçiören-Kalaba'da bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, İkmal Bakım Daire 
Başkanlığı'na bağlı Fabrikalar ve Kademeler Şube Müdürlüğü'nden bazı işçilerin işden çıkarılma
larını gerektirmeyecek nedenlerle işden çıkarıldıkları yönünde duyumlar aldım. Bu nedenle, 

1. Son iki yıl içerisinde kaç işçi çıkarılmıştır? 
2. İşlerine son verilen işçilerin suçları neydi? Yani, işlerine son verilme sebepleri nelerdir? Bu 

işçilere herhangi bir tazminat ödenmiş inidir? 
3. İşden çıkarılmalarda fabrika yönetiminin keyfi ve yanlı bir tutum sergiledikleri de ifade 

edilmektedir. Çıkarılan işçilerin böyle bir keyfiyete ve yanlı tutuma maruz kaldıklarını da söyleye
bilir iniyiz? 

T.C. . " ' . .• ' . 
İçişleri Bakanlığı 1.11.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
..•'•' Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 12.10.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7214-15130-54114 
sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, tkmal Bakım Daire Başkanlığına bağlı fabrikalardan ve Kademe
ler Şube Müdürlüğünden son iki yıl içerisinde işten çıkarılan işçi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

4. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'in, kendisinin yurtdışına çıkışının yasaklanıp yasak
lanmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 29.8.1995 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

İçişleri Bakanlığı ya da başka kurumlarca yurtdışına çıkışına konan herhangi bir yasak var mı
dır? Var ise nedeni nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 1.11.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 12.10.1995 gün ve A.01.0.GNS.O:i0.00.02-7/7232-15168-54281 
sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'in yurtdışına çıkmasına mani herhangi bir kayıt bulunma
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karatnan'a bağlı bazı orman köylerinin sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/7256) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

8.9.1995 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman-Ayrancı-Akpınar köyünün orman köyü olmasına rağmen OR-KÖY kredilerinden 
istifade edemediği köylülerce belirtilmektedir. Durum ifade edildiği gibiyse, kredi tahsis edilirken 
köyün talebi ne ölçüde dikkate alınacaktır? 

- 9 9 -



' • : ' ' • . ' . • . ' • • • . ' • . " ' ' ' .'• . • ' ' . v 

T.B.M.M. B : 2 0 1 .11 .1995 0 : 7 
2. Karaman-Merkez-Tavşanlı köyü gibi yeni ormanköyü statüsünü kazanmış veya öteden be

ri orman köyü statüsünde bulunan köyler OR-KÖY kredilerinden faydalanamadıklarını beyan et
mektedirler. OR-KÖY kredisi alabilmek için Bakanlığınızca tespit edilmiş kriterler var mıdır? Var
sa nelerdir? 

3. Karaman-Merkez-Adaköy'de dededen kalma 100-150 yıldan beri tarım arazisi olarak işle
nen arazilerin orman kadastrosunca orman sahasına alındığı yine aynı sebeple yeni yuva kuracak
ların arsa dahi bulamadıkları Merkez'e bağlı Çukurbağ köyü ile birlikte tüm orman köylerinin ara
zilerinin ellerinden alındığı belirtilmektedir. Orman köylerinin bu mağduriyetlerine son vermek 
için Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

• • T C ' • • " ' , • 

Orman Bakanlığı 1.11.1995 
Araştırma Planlanıa ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı: KM. 1.SOR/779-3352 

Konu : Sn. Zeki Ünal'ın Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 13.10.1995 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02-
7256-15228/54547 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman'a bağlı orman köy
lerinin sorunlarına ilişkin yazılı som önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ek
te sunulmuştur. / 

Arz ederim. Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 

7/7256 Esas Numaralı Karaman'a Bağlı Bazı Orman Köylerinin ' 
Sorunlarına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Cevabı 
1,2. Karaman İli Ayrancı-Akpınar köyü ile Merkez-Tavşanlı köylerinin ORKÖY kredilerin

den faydalanma talebi ile ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir müracaatları olmamıştır. 
Ferdi ve köy bütünlüğü bazındaki kredi müracaatları; bütçe imkânları ve ormancılık faaliyet

lerinin yoğunluğu, köyün gelir durumu ve tabii afetler dikkate alınarak değerlendirilmekte ve buna 
göre yıllık planlar hazırlanmaktadır. 

1990-1995 yıllarında Karaman İlinin 52 orman köyüne muhtelif kredi türlerinde olmak üzere 
toplam 283 aile reisine 9 172 351 000 TL. kredi tahsisi yapılmıştır. 

2. Karaman İli Merkez İlçe Adaköyü'nde yapılan orman kadastro çalışmaları sırasında vatan
daşların eskidenberi kullanageldikleri tarlaların orman sınırları dışına çıkarılmasına ve hak sahip
lerinin yasal haklarının kaybolmamasına azami dikkat ve özen gösterilmiştir. Nitekim sınırların ge
çirilmesi esnasında köy temsilcisi ve Ziraat Odası temsilcisinin görüşleri ve oylan alınmış olup, sı
nırların tespitine müştereken karar verildiğine dair sınırlama tutanaklarında bu üyelerin sınırlama 
kararına uyduklarını belirten imzaların bulunduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca orman sınırları içinde bırakıldığı iddia edilen yerler Adaköyü hudutları haricindeki mü
cavir Kalaba Köyü hudutları içinde kaldığı da tespit edilmiştir. 

- 100 -



T.B.M.M. B : 2 0 1 .11 .1995 0 : 7 
Merkez'e bağlı Çurubağ Köyü Muhtarlığınca yerleşim yeri olarak tahsisi istenen saha; 3402 

sayılı Kadastro Kanunu uygulaması neticesinde orman olarak tespit ve tescil edilmiş olduğundan 
Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 

6. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Güzel Sanatlar Genel Müdürünün bazı yakınla
rının aynı Genel Müdürlükte istihdam edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Koksal 
Toptan 'in yazılı cevabı (777460) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Basına da yansıyan haberlere; göre Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel'in 18 yaşın
daki oğlu Levent Özel'in Devlet Çoksesli Korosu'nun müdürü olarak istihdam edildiği, ayrıca 
Mehmet Özel'in kızı, gelini ve yeğeninin de Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde istihdam edil
diği ifade edilmektedir. . 

1. Konuyla ilgili olarak soruşturma açıldı mı? Açılmadıysa, açılacak mı? 
2. Konuyla ilgili olarak ne gibi tedbirler almayı düşünüyor sunuz? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 1.11.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
,/ . Sayı :B.16.0.APK.0.12.00.01.940/641 

KonU : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 24 Ekim 1995 tarih ve KAN.KAR.MÜD.7/7460-15534/55358 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bazı 
yakınlarının Genel Müdürlükte istihdam edildiği iddialarına ilişkin" Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı soru Önergesinin yanıtı ekte gönderilmiştir. 

' Bilgilerinize arz ederim. , Koksal Toptan 
Kültür Bakanı 

Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürü'nün bazı yakınlarının aynı Genel Müdürlükte is
tihdam edildiği iddialarına ilişkin soruların yanıtları: 

1. Levent Özel (Oğlu) 1-4.9.1986 tarihleri arasında açılan İzmir Devlet Türk Müziği Korosu 
sınavını kazanmış, 7.1.1987 tarihinde ataması yapılmıştır. 13.3.1987 tarihinde stajyer sanatçı ola
rak sözleşmesi imzalanarak görevine başlatılmıştır. 

a) 5.1.1988 tarihinde Devlet Çoksesli Korosuna sanatçı Müdür olarak atanan Levent Özel'in 
görevi 21.9.1992 tarihinde sona erdirilmiştir. -

b) İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda sanatçı olan Levent Özel Ankara'da oluşturu
lan sanatsal etkinliklerin organizasyonunda geçici olarak görevlendirilmiş olup, adı geçen ilk işe 
girişinde 26 yaşındadır. 

2. Bilnur Koçer (Kızı), 22.8.1991 tarih ve 91/18 sayılı Sanat Kurulu Kararı ve 23.8.1991 ta
rihli onay ile Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu'.na sanat programıcısı olarak atanmış ve 
4.10.1991 tarihinde sözleşmesi imzalanarak göreve başlatılmış ve halen bu görevde bulunmaktadır. 
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3. Nurgül Özel (Gelini) 8.8.1986 tarihinde Ahkara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na 657 

sayılı kanununun 4/B maddesine göre atanmış ve 22.9.1986 tarihinde sözleşmesi imzalanarak gö
reve başlamıştır. 17.2.1989 tarihinden bu yana Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosunda görevi
ni sürdürmektedir. 

4. Bahadır Özel (Yeğeni) 1.4.1986 tarihinde yapılan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Koru
suna bağlı olarak kurulan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun sınavını kazanmış, 
3.11.1986 tarihinde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği korosuna stajyer sanatçı olarak atanmıştır. 
3.11. İ986 tarihinde sözleşmesi imzalanarak görevine başlamış olup, halen bu görevini sürdürmek
tedir. 

5. Enver Özel (Yeğeni) 13-17.1.1988 tarihleri arasında yapılan Ankara Çoksesli Müzik Koro
su sınavını stajyer sanatçı olarak kazanmış, 2.12.1988 tarihinde atanmıştır. 15.12.1988 tarihinde 
stajyer sanatçı olarak sözleşmesi imzalanarak görevine başlamış ve halen bu görevini sürdürmek
tedir. 

6. Adı geçenler hakkında atama işlemlerine dayalı herhangi bir şikâyet olmadığı için bugüne 
kadar ilgili Bakanlar tarafından soruşturma açtırılmamış olup, gazetede yer alan haberler ise atan
ma ile ilgili olmadığından sadece gazete kupürlerinde yer alan iddialarla ilgili soruşturma açılmış
tır. 

7. Ayrıca, mevzuata uygun atamalarda soruşturma açılmasına gerek yoktur. 

7. - Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, 5 Nisan 1994 tarihinden bu yana gerçekleş
tirilen personel alımlarına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/7494) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma başkanlığınızca yazılı olarak cevap verilmesini saygılarımla arz ederim. 
4.10.1995 

S. Osman Sevimli . 
- Karaman 

1.5 Nisan 1994 tarihinden bu yana T.B.M.M. bünyesine ne kadar personel alınmıştır? 
2. Bu personelin alınması için imtihan açılmış mıdır, açılmamış mıdır? 
3. İmtihan açılmışsa kamuoyuna duyurulmuş mudur? 
4. İmtihan açılmamış ise alımlarda ölçü ne olmuştur? 
5. Bu ölçüyü kimler tayin etmiştir? 
6. Alınan bu personel nerelerde istihdam edilecektir veya edilmektedir. 
7. Personel alımlarına devam edilecek midir? 
8. 3 Ağustos 1992'den beri üç yılı geçen bir süredir imtihanla başka kurum ve kuruluşlardan 

Meclis bünyesine alınan 250'ye yakın geçici personelin akibeti ne olacak? 

v • ':.• T..c. ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
-Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7494-15453/55117 
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Sayın S. Osman Sevimli 

Karaman Milletvekili 
İlgi: 4.10.1995 tarihli yazılı soru önergeniz. 

5 Nisan 1994 tarihinden buyana gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin ilgi önergenizde 
yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. İsmet Sezgin 

Saygılarımla. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Cevap 1. 5 Nisan 1994 tarihinden bugüne kadar TBMM bünyesine alınan personel : 

Merkez Millî SarayJar Toplam 
Kadrolu Personel 87 16 103 
Sözleşmeli Personel 16 1 17 
Geçici Görevli Personel 54 - 54 
Milletvekili Yrd. Personeli 187 ' - 187 

344 17 -"361 
Cevap 2. Yapılan atamaların sınavlı-sınavsız ayırımı aşağıda gösterilmiştir. 

Merkez Millî Saraylar 
Sınavlı Sınavsız Sınavlı Sınavzıs Toplam 

Kadrolu Personel 25 62 9 7 103 
Sözleşmeli Personel 12 4 - 1 17 
Geçici Görevli Personel - 54 ' — . • - 54 
Milletvekili Yrd. Personeli - 187 - - 187 

37 307 9 8 361 
Cevap 3. Sınavla alınan elemanlardan bir kısmının sınavı, TBMM Başkanlık Divanı Kararma 

göre, bir kısmının ise "TBMM Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği" hüküm
lerine göre yapılmış ve sınav ilanı Resmî Gazete ve günlük gazetelerde kamuoyuna duyurulmuş
tur. Sınavlarda, Başkanlık Divanı Kararı gereğince bir İdare Amiri ve iki Kâtip Üye gözlemci ola
rak bulunmaktadır. 

Cevap 4. Sınavsız alınan personelin bir bölümü, Başkanlık Divanımızın bu husustaki kararla
rına istinaden nıilletvekillerimizin yardımcı eleman ve sekreter ihtiyacı için, bir kısmı ise "TBMM 
Memurluklanna Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği'nin 7. maddesinin (a) fıkrasına istinaden 
TBMM Başkanı'nın onayı ile alınmıştır. 

Cevap 5. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarına atanacak personelin atamaları; 2919 
sayılı Kanunun 5. maddesine istinaden, görevin özelliğine göre doğrudan veya TBMM Genel Sek
reteri'nin teklifi üzerine, atamaya yetkili makam olarak sadece TBMM Başkanı tarafından yapıla
bilmektedir. 

Cevap 6. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatına gerek sınavla gerekse sınavsız olarak alınan 
personel, 2919 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan Kurumumuz birimlerinin ihtiyacına binaen 
göreve alınmaktadır ve bu birimlerde görev yapmaktadır. 

Cevap 7. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununa ekli kadroların, emeklilik, istifa ve 
ölüm gibi nedenlerle boşalması halinde ve hizmete ihtiyaç doğduğu takdirde, yasal mevzuat çerçe
vesinde eleman alımı sözkonusu olabilir. 

i 
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Cevap 8. Kadro sayımızın ihtiyaca kafi gelmemesi nedeniyle, gerek milletvekillerimizin sek

reter ihtayacı gerekse, birimlerimizin eleman ihtiyacının bir kısmı, Başkanlık Divanı Karan uyann-
ca kamu kurum ve kuruluşlanndan geçici görevli personel çalıştırılması suretiyle giderilmektedir. 

Milletvekillerimize yasama ve diğer faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla göreve alınan 
(302) eleman ile kadro yetersizliği nedeniyle diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan geçici görevli 
olarak alınan ve büyük bir bölümü milletvekillerimize sekreterlik hizmeti veren (415) eleman ol
mak üzere bugün için geçici görevli personel sayısı (717)'ye ulaşmıştır. 

Sözkonusu elemanların, geçici görevli statülerinin sona erdirilmesi ve kadroya geçirilmeleri, 
2919 sayılı Kanuna ekli kadro sayısının artınlrriası yolunda yeni bir yasa çıkanlmasını gerektir
mektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
20 NCİ BİRLEŞİM 1 . 11 . 1995 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 

\ 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Başbakan Tansu Çiller tamfından kurulan Bakanlar Kurulu Programının 
görüşülmesi. 

.(Görüşme günü : 3 Kasım 1995 Cuma Saat: 13.30) 

3 
•SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

. 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 
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7 
KANUN. TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l1. — 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 Deği
şiklik 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 Kumlu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayii 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 ye Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa, ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S .Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5 , — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

.6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 (11516) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

İL — 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 .— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

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 Bayındniık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 16. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

17. — Ekonomik, Kültürel,'Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin İki Maddcsimin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) '(Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
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Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemıirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
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 Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı: 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 tari
hi : 14.5.1992) 

21. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma 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'nlin 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. — II İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 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) (Dağıtma tarihi : 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 Mat-
kap'ın; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) 
(S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 
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28. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amİklioğlu, Muharrem Şemsek, 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 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize En
deksli Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 
866) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

30. — Ku-şehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine 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) (Dağıtma tarim' : 22.6.1995) 

31. — 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) 

32. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili Is-

33. — 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 Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

34. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabuiü 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 Rapora (1/854) 
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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35,, — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

36. — 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 37. — 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 Bahaddıin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruftu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzuıı'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Millet -
vekil iMustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş .Teşkilat-ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma ta
rihi : 9.6.1995) 

38. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

39a — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararanamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı vo Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

40. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra-
pom (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

41. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtma tarihi : 13.2.1995) 

42., — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

. . ı ' ' • • ' . ' 
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43. — 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) 

44. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Miillî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kânununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sa
yısı : 303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

46. —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) 

47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Ta
rihli ve 2829 Saydı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Gsçen Hizmet Sürele
rinin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum 
Milletvekili Ateş Amiıklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/146, 2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

X 48. ~ 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 
Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
3.7.1992) 

49. — 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) 

50. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat-
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lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519 ,2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı ' : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — 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) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

54. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihli: 8.10.1992) 

55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 1 5Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319)'(Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

56., — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesıimin 3 üncü Fıkrasıonn Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

57. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

58. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge .Kalkınma İdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 
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59. — 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 Pıian ve Bütçe Konvisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayı
sı : 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 60. — 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) 

61. — 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 62. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

64; — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Geza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma ta
rihi : 15.6.1992) 

65,— Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Ku
ruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

66. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sa-
ysu : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

67. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

68. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
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mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevîik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Si'Iahlı 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 f! inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Miüî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

71. — Adıyaman Milletvekili CelftlKürkoğlu'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) 

72. —• Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

73. — 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) 

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi.: 1.6.1992) 

75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi.': 21.9.1992) 

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — 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) 

78. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak-
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kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

79. _ Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 jnci Maddesinin 'Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri. İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) -

82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahiıı'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinıin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. —- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86.— 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) 

87/ — 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) 
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88. — 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) 

89. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

90. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şe
hit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklori Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

91. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6:11.1992) 

92. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek ye Tüzelkişilerden Alınan Elektrik 
Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fi
kir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Tekili ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tari
hi : 19.11.1992) 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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) 

95. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar 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) 

96i — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büîçe komisyonları raporları {2/6) 
(S .Sayısı: 220) (Dağıtana tarihi: 7.12.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi've Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 
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98, — 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) 

99. — 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) 

100., — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26,1.1993) 

101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Başka
nının 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) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nunun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten 
Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 243) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûra
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

106. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

108. - - Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

109. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

110. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçidi Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

111. — 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 İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

112. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı: 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

114/— Kocaeli Milletvekili H. ibrahim 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) 

115.— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

116. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdarcs'i Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

117. — 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) 

118. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarifli : 18.5.1993) 
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119. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 18.5.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri, Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

121. — 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 Kanun1 Teklifi ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1993) 

122. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygula
nacak Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) 
(Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

123. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Mu
harip 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) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıt
ma tarihi : 3.12.1993) 

126. — 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) 

127. — 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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128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülceğün'ün, 1918 Sayıİı Kaçakçılığın Meü 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 130. — 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) 

131. — Eskişehir Milletvekili 1 Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke* 
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıt
ma tarihi : 31.12.1993) 

132, — 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) 

133V — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

134/— Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64 )(S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

136. — vŞırnak 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) 

137. — 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) 
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138s — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/664) (S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. — 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) 

141. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma ta
rihi :. 23.3.1994) 

142. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) 
(S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

143. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

144. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602).(Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145. — 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) 

146. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. 
Sayısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S .Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

— 17 — (20 nci Birleşim) 



7 
KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikİci'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

150. -— Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 Ta
rih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618)' (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — 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 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153< — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. _ . Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun 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) 

155. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır Mil
letvekili 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) 

156. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın, Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157< — 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) 
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158. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

159. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

160. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 161. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

162. — 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) 

163. — 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 164. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 

Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması 
ile İlgili Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddes-' Uyarınca Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

165. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S..Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 16 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

167. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Aimma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 
656) (Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

168. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti-
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rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

170. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifli ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

\1\. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Snaayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

172, — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

173H — 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) 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri ICanunu Tasarısı ve Adalet ve içiş-
ri komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) 
(S .Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sa
yısı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş-
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kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Da
ğıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — 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 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında 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 182. — 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) 

183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

XI84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili Zü-
beyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan (Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — 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) 
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X 190. — 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 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192. — 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 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna. Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/700) (S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 196. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197. — 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 198. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma vo Dışişleri komisyonları, ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmamn Onaylanmasının Uy-
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gıın Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/761 )(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 201 j — 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 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındniık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişik
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının, 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. —• 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) 

206. —- İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İda
resi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi've İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 
759) (Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207. — 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 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
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) 
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X 209., — 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 210. — 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 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
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) 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayıü 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci .Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adınm «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 216. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, 

Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alın
ma önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtma tarihi : 24.2.1995) 

217.,— Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1995) 
X 218. •— Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil

letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
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X219. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — 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 224. — 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) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Ta
rih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) 
(S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanutj Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanım Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) ' 

227. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
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) 

228. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 
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229. — 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) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde 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) 

X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının 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) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yar
dım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmem ne İlişkin Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Öner
gesi (2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 
810) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kamın Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

235. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayı
nın İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak ilan Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayı
sı : 808) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Ta
rihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Da
ğıtma tarihi : 7.4.1995) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Ar-
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kadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin-in, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686,.2/865). (S. Sa
yısı : 817) (Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

238. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Ka
nununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1216) (S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi : 18.4J995) 
X 239. — Türkiye Cummhuriyeti ile Estpnya Cummhuriyeti Arasında Kültür, Eği
tim, Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) 
(S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna - Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Ge
çici Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1995) 
X 241. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243 < — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

244. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Çevre Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcu-
oğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2( 1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

245. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayı
sı : 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakhında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sa
yısı : 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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247. —Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere ilişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

249. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi 
Nüfusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nm 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı. : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve İl 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) 

251. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

252. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Be
lediye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2:5.1995) 

253. — 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) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 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) 

255. — 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) 

256. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı •: 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

— 28 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER . 

257. — 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 : 1.6.1995) 

258. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
.(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

259. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'iıı; 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) 

260. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'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) 

26 l'j — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 637 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) 

262. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nm, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 
uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

263. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşı
nın Cezaların İnfazı 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) 

264. — Trabzon Milletvekili1 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'mın Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 265. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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X 266. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıt
ma tarihi : 8.6.1995) 

267. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul 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, 
İstanbul 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 268. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayı
sı : 856) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 269. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları : (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

270. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

271. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma ta
rihi :22.6.1995) 

272. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) S. 
Sayısı : 863) (Dağıtam tarihi : 22.6.1995) 

273. — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 
Tarihli ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Millet-
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vekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 22:6.1995) 

274. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 11.7.1995) 

275. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7.1995) 

276. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 Arkadaşının, Bilecik Milletvekili 
Mehmet Seven'in, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Erzincan Milletvekili Mus
tafa Kul'un, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 3 Arkadaşının, Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz ve 9 Arkadaşının, Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tekinel ve 
Münif îslamoğlu'nun, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Antalya Milletvekili 
Hasan Çakır'ın, Aksaray Milletvekilleri Mahmut Öztürk ve Halil Demir'in, Yozgat 
Milletvekilleri Alparslan Türkeş ve Yaşar Erbaz'rn, Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın, Giresun 
Milletvekili Rasım Zaimoğlu ve 8 Arkadaşının, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 
vo 7 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Gümüşhane Milletvekili Lütfi 
Doğan ve 17 Arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Konya Milletvekili 
Ali Günaydın ve 5 Arkadaşının, Amasya Milletvekili Haydar Oymank'ın, Adıyaman 
Milletvekili Celal Kürkoğîu'nun, Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Aksaray Mil
letvekilleri Mahmut Öztürk, Halil Demir, İsmet Gür ve 40 Arkadaşının, Kırklareli 
Milletvekilleri Ahmet Sezai Özbek ve Cemal Özbilen'in, Yozgat Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 54 Arkadaşının, Kırklareli Milletvekili îrfan Gürpınar'ın, Rize Milletvekili 
Ahmet Kabil'in, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, izmir Milletvekili Işılay Say-
gın'ın, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, Mardin Milletvekili Mehmet 
Gülcegün'ün, Giresun Milletvekili Ergıın Özdemir'in, Martın Milletvekili Hasan Ak-
yol'un, Batman Milletvekili M. Adnan Ekmen'in, Bayburt Milltvekili Ülkü Güney' 
in, Ordu Milletvekilleri Şükrü Yürür, Nabi Poyraz, Bahri Kibar ve 5 Arkadaşının, 
İzmir Milletvekili Mehmt Özkan'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bit
lis Milletvekili Zeki Ergezen ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Süleyman Hatin-
oğlu'nun, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (2/747, 2/878, 2/888, 2/906, 2/947, 2/977, 2/1039, 2/1042, 2/1064, 2/1101, 
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2/1112, 2/1120, 2/1122, 2/1146, 2/1167, 2/1199, 2/1209, 2/1232, 2/1233, 2/1237, 2/1240, 
2/1245, 2/1247, 2/1256, 2/1260, 2/1272, 2/1286, 2/1305, 2/1396, 2/2/1416, 2/1418, 
2/1422, 2/1459, 2/1461, 2/1462, 2/1463, 2/1464, 2/1467, 2/1469, 2/1470, 2/1471, 2/1472, 
2/1473, 2/1474, 2/1475, 2/1476, 2/1477, 2/1478) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
14.8.1995) 

277. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/869) 
(S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 14.8.1995) 

278. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1501) (S. Sayısı : 882) (Dağıt
ma tarihi : 14.8.1995) 

279. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/935) (S. Sayısı : 889) (Dağıtma tarihi : 30.10.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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