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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR • 
1. - Devlet Bakanı İmren Aykut'un, Yaşlılarımıza Saygı Haftasına ilişkin 

açıklaması ve RP Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan, DYP Aydın Milletve
kili Ali Rıza Gönül, DSP Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt, CHP Hatay Mil
letvekili Nihat Matkap ve ANAP Kırşehir Milletvekili Mehmet Ali Altın'ın 
grupları adına konuşmaları 

2. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 
ekonomik sorunlarına ilişkin konuşması 

3. - Ordu Milletvekili İhsan Çabuk'un, Karadeniz Bölgesindeki fındık zi
raatı ve ticareti ile Samsun - Sarp Karayoluna ilişkin konuşması 

4. - Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, bazı milletvekillerinin, bazı 
özel banka ve şirket yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Mısır Arap. Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Vekili Hasan Korkmazcan'ın ve
kâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/128) 
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• ' Sayfa 

2. - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ünal Erkan'a, dönüşüne kadar, 
Adalet Bakanı Mehmet Ağar'm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/129) ' 303 

3. - Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Emre Gönen-
say'a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/130) 304 

4. - Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/131) - ' ™4 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 304 

1. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün ve 17 arkadaşının, sağlık hiz- . 
mctlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 304:306 

2. -Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması ge
reken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi (10/42) l 306 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/43) " * , ' 307:309 

4.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması ge
reken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/44) 309:311 

5. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve 
et ithalatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 311:313 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR • 299 
1. - İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu'nun, Kütahya Milletvekili 

Emin Karaa'nın, dolaylı olarak şahsına sataşması nedeniyle konuşması 299:303 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 313 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI [ 31S 

1. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Erzincan SSK Hastanesi Başheki
minin görevden alınmasının nedenine ve bu hastanede görevli bazı doktorlara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul'un yazılı cevabı 
( 7 / 1 7 7 ) • ' • 3 1 3 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının hizmete açılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/321), 

3. - Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başarari'ın, milletvekillerinin telefon 
cihazlarının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/460) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu duruma iliş
kin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, 

Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, 14 Mart Tıp Bayramıyla ilgili gündem dışı konuş
masına, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, -

- Malatya Milletvekili M. Recai Kutan'ın, Türkiye ile bazı Ortadoğu ülkeleri arasındaki su so
rununa ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü, Doğan, 

Cevap verdiler. 
TBMM'nin 28.10.1995 tarihli ve 385 sayılı kararı uyarınca, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarba

kır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 
19.3.1996 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi, üzerindeki görüşmelerini takiben istem üzerine yapılan açık oylamadan sonra kabul edil
di. 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler, RP Grubu adına konuşan Bingöl Milletvekili 
Hüsamettin Korkutata'nın, konuşmasında, Hükümete sataşmada bulunduğu iddiasıyla bir konuşma 
yaptı. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna, siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 
Başkanlıkça, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere 

toplanacağı gün, saat ve toplantı yerine ilişkin duyuruda bulunuldu. 
19 Mart 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.30'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu , . 

• Başkanvekili 
Ali Günaydın Kâzım Üstüner 

Konya Burdur 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II..- GELEN KÂĞITLAR 

15 . 3 .1996 CUMA 
Tasarılar 

1. - 1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/282) (Plan ve'Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

2. - 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/283) (Plan Ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

3. - 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/285) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı1 

ğa geliş tarihi : 10.3.1996) - ' 
4. - Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/286) (Plan ve Bütçe,Ko-

misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1996) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, Trabzon - Erzurum demiryolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/451) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1996) 

2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde yapılan ya
tırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/452) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1996) 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İsrail Gizli Servisi tarafından yapıldığı iddia 
edilen operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/453) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1996) . 

4. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Genelkurmay 2 nci Başkanının İsrail'e yaptı
ğı anlaşmaya ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/454) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.3.1996) 

5. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Emlak Bankasının kârına ve reklam giderle
rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/455) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1996) 

6. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Mali
ye Bakanından yazılı soru önergesi (7/456) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1996) 

1. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, makam arabalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1996) 

8. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocuklardan evlatlık olarak veri
lenlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/458) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1996) 

9. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nin bazı 
maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/459) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.3.1996) ' 

18 . 3 .1996 PAZARTESİ 
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 

1. - Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe ve Elden Çıkarılması, 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Tarih ve 3567 Sayı
lı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/2) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 
uncu Dönemden) 

2. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 16.6.1989 Tarih ve 3586 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/3) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 19 uncu Dönemden) 

3. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 29.5.1991 
Tarih ve 3746 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/8) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

4. - Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerinin Satışı Hakkında 12.5.1994 Tarih ve 3988 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze-
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re Geri Gönderme Tezkeresi (1/13) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 un
cu Dönemden) 

5. - 5434 Sayılı T.Ç. EmekTı Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.6.1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi (1/14) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

6. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
17.6.1994 Tarihli ve 4007 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/15) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluşuna Dair Kanun Hükmünde Kararname 

(1/22) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

2. - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/23) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

3. - 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak 
Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
(1/24) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

4. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
(1/27) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

5. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/28) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

6. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

7. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/30) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

8. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/31) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

9. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

10. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklen-
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meşine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

11. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan .Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19 uncu Dönemden) 

' 12. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/35) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19 uncu Dönemden) 

13. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/36) (Plan veBütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19 uncu Dönemden) 

, 14. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemlerine Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

15. - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna).(Başkanlığa ge-. 
liş tarihi : 19 uncu Dönemden) -

16. - 237 Sayılı Taşıt.Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19 uncu Dönemden) 

17. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/40) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

18. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla ve 6,7,8 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname (1/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dö
nemden) 

19. -657 Sayılı Devjet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

20. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me (1/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 üncü Dönemden) 

21. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkra
ları ile Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Karar
name (1/44) (Plan ve. Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

22. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin (d) 
Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname (1/45) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : '19 uncu Dönemde'n) 

23. - Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/46) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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24. - Başbakanlık YüksekvDenetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/47) 

(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

25. - Maliye ve Gümrük Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/48) (Plan ve Bütçe ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dö
nemden) . , 

26. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/53) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

1 27. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/55) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönem
den) -

28. - Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 
178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/56) (Plan ve Bütçe ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 
uncu Dönemden) 

29. - Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/60) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

30. - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/61) (Plan, ve Bütçe Komisyonuna), (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönem
den) 

3 1 . - Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/63) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

32. -Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/65) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

33. - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/66) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 üncü 
Dönemden) • 

34. - 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/67) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

35. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/68) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19 uncu Dönemden) . 

36. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19 uncu Donemden) 

37. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19 uncu Dönemden) 

38. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/72) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) . 

39. - Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde 
Kararname (1/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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40. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde. Kararnamenin Eki Cet

vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/75) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

41. - Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

42 . -190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına ve 213 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/77) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

43. —241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/78) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

44. - 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/79) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

45. - Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/80) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9 uncu Dönemden) 

46. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/81) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

47. - 657 Sayılı Devlet Memurları1 Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Madde
lerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/82) (Plan ve Bütçe Ko

misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
48. - 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlan

ması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname (1/83) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dö
nemden) , 

49. - 2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı ile Afşin Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak 
Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

50. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/85) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

51. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/86) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

52. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/87) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

53. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü,Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/91) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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54. - 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/92) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

55. - 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/93) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 19 uncu Dönemden) 

56. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükırıünde Kararname (1/94) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

57. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19 uncu Dönemden) 

58. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/96) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

59. - 10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/97) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

60. - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname (1/102) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 
uncu Dönemden) -

61. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/103) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19 uncu Dönemden) • 

62. - 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

63. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/105) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

64. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/107) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19 uncu Dönemden) 

65. - 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/108) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

66. - Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/110) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19 uncu Dönemden) 

67. - Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/1 12) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 
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68. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet

vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/113) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

69. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/114) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

*' 70. - 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/115) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) ' ,- •• 

71. - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/116) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

72. - 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İl
gili, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/117) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

73. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2377 Sayılı Öğretmenlere Eği
tim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19 uncu Dönemden) 

74. - 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

75. - 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/121) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

76 . -190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair.Kanun Hükmünde Kararname (1/122) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

77. - Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/125) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 un
cu Dönemden) . ' * • . 

78..- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/126) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

7.9. - 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü'Hakkında Kanun' 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/129) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönenıdcn) 

80. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değişti-
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rilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/131) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) ' 

81. - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçi
ci Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/133) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

82. - Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/134) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 un
cu Dönemden) 

83. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Ay
lığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/135) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

84. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/138) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

85. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/139) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

86. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/140) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) • 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

87. - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/142) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19 uncu Dönemden) 

88. - Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim 
Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/144) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

89.— Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uy
gulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/148) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

90. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/149) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) . 

91.-Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hük
münde kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/152) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

92. -Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/154) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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93. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/155) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

94. - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 2'nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname (1/158) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 un
cu Dönemden) 

95. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/160) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden)V 

96. - 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/161) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19 uncu Dönemden) 

97. - T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/162) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

98. - 2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/163) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

99. - Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanlın Hükmünde Kararname (1/164) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

100. -Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile İ90 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/166) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

101. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname (J/168) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) 

102. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/169) (Plan v'c Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi ; 19 uncu Dönemden) 

103. - 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/170) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

104. - Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (1/172) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 
uncu Dönemden) 

105. -Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/183) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

106. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/185) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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107. - 657. Sayılı Devlet Memurları Kanunu 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nunu, 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 
2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/190) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

108. - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/191) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

109. - 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/193) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dö
nemden) 

110. - Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/194) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

1.L1. -Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük- • 
münde Kararname (1/195) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dö
nemden) 

112. - Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/198) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19 uncu Dönemden) 

113. - Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanlara Ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/199) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

114. - 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/200) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

115. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/203) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi •:• 19 uncu Dönemden) 

116. -Tasarrufların Teşvik ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/204) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

117. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/205) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : .19 uncu Dönemden) 

118. - Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/206) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

119. - T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/207) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

120. -2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile 2919 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
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Kanun Hükmünde Kararname (1/208) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :\9 
uncu Dönemden) 

121. - Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/212) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

122. - Gümrük Müsteşarlığnın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/213) (Plan ve Bütçe Ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

123. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/214) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

124. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/222) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :T9 uncu Dönemden) 

125. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/245) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 üncü Dönemden) ( 

126. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/255) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

127. - Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/256) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

128. - Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/257) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

129. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/259) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

130. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/260) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dö
nemden) 

131. -5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.2.1981 Tarihli ve 2981 Sayılı, 28.5.1986 
Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.5.1994 Tarihli ve 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye Geçici. Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/261) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

132. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/263) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

133. - 22.1.1990 Tarihli v'c 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/265) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

134 - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Kanun Hükmünde Kararname (1/277) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

135. -Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/278) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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Tasarı 

1. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/284) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 11.1.1996) 

Kanun Teklifleri ' 

1. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Bankalardan Dövize Endeksli Kredi Alan Şa
hısların Borçlarının Ödenmesine Kolaylık Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/8) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1996) 

2. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Burdur, Antalya, Denizli, Aydın ve Muğla 
(BADAM) Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi (2/11) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1996) . 

3. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu Kazanmış 
Sporculara Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası Verilmesi ile Maaş Bağlanması ve Avrupa Şampi
yonluğu Kazanmış Sporculara Maaş Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/16) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1996) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun; 219 Sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin 
(d) Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/22) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.1.1996) 

5. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair, Kanun Teklifi (2/23) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1996) 

6. - İçel Milletvekili Halil Cin ve 10 Arkadaşının; T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/25) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.1.1996) 

7. -Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 24.2.1968 Tarihli ve 25 Sayılı İstiklâl Madalyası 
Almış Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna Bir.Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/26) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 24.1.1996) 

8. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
2.3.1970 Tarih ve 1239 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/28) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1996) 

9. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 21.5.1992 
Tarih ve 3803 Sayılı Kanunla Değişik 176 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
fi (2/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :-'26.1.1996) 

10. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1996) 

1 1. - Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç'in; Bankalardan ve Özel Finans Kuruluşlarından 
Dövize Endeksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/36) (Pİan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.1.1996) 

12. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlileriyle İl
gili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 23.2.1995 .Ta-
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rih ve 547 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin 11. Maddesinin Tazminatlar 
Bölümü "B - Eğitim-Öğrctim Tazminatı" Başlıklı Bölümünün Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi (2/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1996) 

13. - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesinin (Ç) Bendinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek
lifi (2/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1996) 

14. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/46) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.2.1996) 

15. - Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının, Tarihi Türk Ocağı Binası
nın Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair Kanun Teklifi (2/53) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1996) 

16. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdareleri
ne Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tekli
fi (2/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1996) 

17. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Nihat Matkap, Anka
ra Milletvekili Önder Sav ile İçel Milletvekili Oya Araslı'nın; 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
fi (2/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1996) 

18. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi (2/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.2.1996) 

19. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Kurumlar Vergisi Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.2.1996) 

20. - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4.12.1985 Ta
rih ve 3239 Sayılı Kanunla Değiştirilen 31 inci Maddesinin 1 inci Bendinin 1 inci Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve 2 nci Fıkrasının Madde Metninden Çıkarılmasına Dair Kanun Teklifi (2/75) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1996) 

2 1 . - İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 25.4.1985 Tarih ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 
34 üncü Maddesine Bir Fıkra ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/76) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1996) 

22. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/80) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

23. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlk Defa Me
mur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak Sınavların Usul ve Esas
ları Hakkında Kanun Teklifi (2/82) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1996) ' 

24. - Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/97) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.3.1996) * 
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Tezkereler 

1. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1966 
Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/51) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

2. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 
Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun.Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/52) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gdiş tarihi: .19 uncu Dönemden) 

3. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 
Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/53) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

4. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 
Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/54) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

5. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 
Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/55) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

6. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 
Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu, Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/56) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

7. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 
Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/57) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

8. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 
Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/58) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

9. - Sağlık ve SosyalYardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumlarıve Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1965 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi (3/59) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dö
nemden) 

,10. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1966 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/60) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) 

11. - Sağlık ve Sosyal.Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1967 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/61) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : .19 uncu 
Dönemden) 

12. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumlan ve 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1968 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/62) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) 

13. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1969 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/63) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) v 
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14. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumlan ve 

Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1970 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) 

15. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1971 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) 

16. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumlan ve 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1972 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/66) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi,: 19 uncu 
Dönemden) 

17. - Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça De
po Müdürlükleri Saymanlıklarının 1966 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun 
Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/67) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

18. - Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça De
po Müdürlükleri Saymanlıklarının 1967 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun 
Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/68) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) . - . , . ' 

İ 9. - Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça De
po Müdürlükleri Saymanlıklarının 1968 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun 
Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/69) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

20. - Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça De
po Müdürlükleri Saymanlıklarının 19.69 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun 
Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/70) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

21. - Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça De
po Müdürlükleri Saymanlıklarının 1970 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun 
Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/71) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

22. - Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça De
po Müdürlükleri Saymanlıklarının 1971 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun 
Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/72) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

23. - Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça De
po Müdürlükleri Saymanlıklarının 1972 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun 
Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/73) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

24. - Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça De
po Müdürlükleri Saymanlıklarının 1973 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun 
Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/74) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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25. - İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1968 Takvim 

Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/75) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

26. - İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1969 Takvim 
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/76) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

27. - İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1970. Takvim 
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/77) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

28. - İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon'Saymanlığının 1971 Takvim 
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/78) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

29. - İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon.Saymanlığının 1972 Takvim 
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/79) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

30. - İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1973 Takvim 
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/80) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

31. -İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1974 Takvim 
Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/8İ) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

32. - İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1975 Takvim Yı
lı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/82) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

33. -Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Top
rak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayele
rinin 1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/83) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

34. - Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Top
rak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayele
rinin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/84) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

35. -Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Bütçe Yılı Konso
lide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/85) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

36. - Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Bütçe Yılı Konso
lide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/86) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

37. -Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Bütçe Yılı Konso
lide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

38. -Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Bütçe Yılı Konso
lide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/88) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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39. -Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Bütçe Yılı Konso

lide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/89) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

40. - Tekel Genel. Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Bütçe Yılı Konso
lide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/90) (Plan Ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

41. -Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Bütçe Yılı Konso
lide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/91) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

42. - Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Yılı 
Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

43. - Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner 
Sermayeli İşletmelerin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/93) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

44. -Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner 
Sermayeli İşletmelerin 1970 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/94) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

45. - Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner 
Sermayeli İşletmelerin 1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/95) \ 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) ^ 

46. -Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner 
Sermayeli İşletmelerin 1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/96) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

47. - Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner 
Sermayeli İşletmelerin 1973 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/97) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

48. - Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner 
Sermayeli İşletmelerin 1974 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/98) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

49. - Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner 
Sermayeli İşletmelerin 1975 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/99) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

50. - Köyişlcri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 
1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/100) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

51. - Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 
1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/101) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

52. - Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 
1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/102) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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53. - Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 

1970.Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/103) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

54. - Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 
1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/104) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) ' 

55. - Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 
,1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/105) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

56. - Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Top
rak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayele
rinin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/106) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

57. - Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1969 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkın
da Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/107) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19 uncu Dönemden) , 

58. - Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1970 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkın
da Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/108) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19 uncu Dönemden) 

59. - Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1971 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkın
da Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/109) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19 uncu Dönemden) 

60. - Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1972, 1973, 1974 ve 1975 Bütçe Yılı Hesap 
ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/110) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dönemden) 

61. - Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi'1968 Yılı Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) ! 

62. - Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1969 Yılı Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/112) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) 

63. - Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1970 Yılı Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) , 

64. - Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1971 Yılı Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) 

65. - Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1973 Yılı Bilançosu Hakkında Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi (3/115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu 
Dönemden) / .' 

66. - Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri Hesaplarının Sayıştay Denetimine Alınması Gerek
tiği Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/116) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19 uncu Dönemden) 
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. 67. - Kars Özel İdare Müdürlüğünün 1972 Yılı Kesinhesabınm İncelenmesi Sonucunda 832 

Sayılı Kanunun 28 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Hazırlanan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi (3/117) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 uncu Dö
nemden) 

68. - Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu Hesaplarının Denetimi Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/118) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

69. - İmar ve İskân Bakanlığı Afetler Fonu Saymanlığının 1970-1975 Yılları Hesaplarının 
Alınamadığı Hakkında Hazırlanmış Bulunan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

70. —832 Sayılı Sayıştay Kanununun 25 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Düzenlenen 792 Sa
yılı Koordinasyon Kurulu Kararının Tatbikatına Ait Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkan
lığı Tezkeresi (3/120) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

71. - 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci Maddesinin Atıfta Bu
lunduğu 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline,Dair Ka
nunun 20 nci Maddesinin Anayasanın 61 inci Maddesiyle Bağdaştırılmadığı Hakkındaki Raporun 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

72. - 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 88 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Millet Meclisine Ar
zı Uygun Görülen Hususlarla İlgili Olmak Üzere Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay 

•Başkanlığı Tezkeresi (3/122) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dö
nemden) 

73. - Zamanaşımına Uğrayan Trafik Para Cezalarıyla İlgili Olup, Sayıştay Genci Kurulunca 
Millet Meclisine Arzı Uygun Görülen Hususlar Hakkında Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/123) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19 
uncu Dönemden) 

74. - Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin 1994 Bütçe Yılı Kesinheşap Kanun Tasarılarına Ait 
Genel Uygunluk Bildirimi Taslaklarının Sayıştay Genel Kurulunda Görüşülemeden Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19 uncu Dönemden) 

75. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kad
ro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/125) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

76. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kad
ro Cetvellerinin Bazılarında Sınıf, Unvan ve Derecelerin Değiştirilmesine İlişkin Başbakanlık Tez
keresi (3/126) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

.77. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin Eki Kad
ro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/127) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19 uncu Dönemden) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Acil Servis ve Hizmetlere İlişkin Sağlık Bakanın

dan Sözlü Soru Önergesi (6/22) (Başkanlığa Geliş Tarihi ; 13.3.1996) 
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2. -Aydın Milletvekili SemaPişkinsüt'ün, S.S.K.'nın Sağlık Hizmetleri Alanındaki Örgütlen

mesine İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Sözlü Soru Önergesi (6/23) (Başkanlığa 
Geliş Tarihi: 14.3.1996) 

' Yazılı Soru Önergeleri 

1. -Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, Milletvekillerinin Telefon Cihazlarının De
ğiştirilmesine İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından Yazılı Soru Önergesi (7/460) 
(Başkanlığa Geliş Tarihi : 16.2.1996) 

2. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Erdemli Meslek Yüksekokuluna Devredilmesi 
Planlanan Bina ve Arsaya İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından Yazılı Soru Önergesi (7/461) 
(Başkanlığa Geliş Tarihi : 14.3.1996) 

3. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Erdemli Meslek Yüksekokulunun Bilgisayar Do
nanımına İlişkin Millî Eğitim Bakanından Yazılı Soru Önergesi (7/462) (Başkanlığa Geriş Tarihi : 
14.3.1996) 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Merkez ve İlçelerindeki 
Okul, Öğretmen ve Lojman İhtiyacına İlişkin Millî Eğitim Bakanından Yazılı Soru Önergesi 
(7/463) (Başkanlığa Geliş Tarihi : 14.3.1996) 

19 . 3 .1996 SALI 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun ekonomimize olan et
kilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1996) 

2. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'iin, S.S.K. 'nın malî durumuna ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1996) 

3. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, İl Sağlık Müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/26) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç'ın, bazı şirketlerin yönetim kurullarında millet

vekillerinin görev aldıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/464) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.3.1996) 

2. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/465) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1996) 

3. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Mısır'da yapılan terör zirvesine ilişkin Dışişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/466) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1996) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetlerindeki sorun

ların araştırılarak'alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1996) 

2. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Müdürlüğündeki 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/42) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1996) 
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3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor Genel Müdür-

, lUğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/43) (Başkanlığa geliş tarihi ; 13.3.1996) 

* 4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/44) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1996) 

5. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et ithalatı yapıldı
ğı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1996) 

; 6. - İstanbul Milletvekili Halit Pumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Bakanlığındaki usul
süzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/46) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1996) 

7. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve işletmelerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/47) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1996) , 

' • / . . . . — — # - ' • • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ünal YAŞAR (Gaziantep), Mustafa BAŞ (İstanbul) 

•• ® — — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çoğunluğumuz vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. ı 

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

1. - Devlet Bakanı imren Aykut'un, Yaşlılarımıza Saygı Haftasına ilişkin açıklaması ve RP 
Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan, DYP Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, DSP Aydın Milletve
kili Sema Pişkinsüt, CHP Hatay Milletvekili Nihat Matkap ve ANAP Kırşehir Milletvekili Mehmet 
Ali Altın 'in grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, Hükümet, 18!-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle gün-
demdışı söz istemiştir. İçtüzüğün 60 ncı maddesine göre, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın İm
ren Aykut'a söz veriyorum. 

' / ' • - . 

Bilindiği üzere, İçtüzüğün 60 ncı maddesine göre, Hükümet, gündemdışı söz isteyince, grup
lara da 10'ar dakika konuşma hakkı doğmaktadır. 

Buyurun Sayın Bakanım. . 

DEVLET BAKANI İMREN AYKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 18-24 
Mart günlerini kapsayan haftayı "Yaşlılarımıza Saygı Haftası" olarak kutluyoruz. Bizleri ve ülke
mizi bugünlere getiren, her şeyimizi borçlu olduğumuz yaşlılarımızı saygı ve sevgiyle anmanın ya
nı sıra, onların daha iyi, mutlu, huzurlu bir ömür sürmelerine yardımcı olmak da görevimizdir. 

Çocuğuna, yaşlısına sahip çıkmak, toplumumuzun en önemli özelliklerinin başında gelmekte
dir. Elbette, ekonomik ya da sosyal nedenlerle güç durumda kalan, bakım, yardım ve destek hiz
metlerine ihtiyaç duyan yaşlılarımız vardır. Bu yurttaşlarımıza, bu yaşlılarımıza, devletimizin, ulu
sumuzun imkânlarını en üst düzeyde zorlayarak hizmet götürmemizin gereği de açıktır. Sevgi ve 
saygıda kusur etmemek yeterli değil; yaşlılarımız, ailelerimizin, toplumumuzun varlık nedeni, yol 
göstericisidirler. 

Ülkemizin gelişmesiyle birlikte, doğumdan itibaren ortalama ömür beklentisi de hızla yüksel- •• 
mektedir. 1923'te 35 yaş olan ortalama ömür beklentisi, bugün, neredeyse iki misline ulaşmış ve 67 
yaşı da aşmıştır. 2000'li yılların başında, 70-75 yaş ortalama ömür beklentisi düzeyine ulaşacağız. 
Nüfusumuzun yüzde 7,14'ü 60 ve daha yukarı yaştadır. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, pek çok alandaki gelişmeye paralel olarak, 
sosyal yardım hizmetleri alanında ida, bir yandan mevcut hizmetlerimizi, geliştirmek, güçlendirmek,; 
yeni modellerle hizmet çeşitliliğini yaratmak ödevimiz varken, diğer yandan tüm bu ve benzeri hiz-
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metler için yeni ekkaynaklar bulmak zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sosyal yardım 
hizmetlerinde, toplumumuzun gelenek, görenek ve hasletlerine uygun olarak, ailenin korunması, 
desteklenmesi ve güçlendirilmesinin önemine işaret etmek istiyorum. Bunca gelişmeye, hızlı top
lumsal değişmeye karşın, aile yapımız, yine dimdik ayakta ve önemini koruyor, koruyacaktır da. 
Üstelik, artık bütün gelişmiş ülkelerde kabul ediliyor ki, aile, toplumun temel taşıdır; desteklenme
li ve güçlendirilmelidir. 

Bu çerçevede, biz de, çocuğundan yaşlısına, tüm yurttaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve dengeli ai
le yapısı içinde korunup yaşamasına öncelik veriyoruz; ancak, bu, her zaman mümkün olmayabi
lir; kimsesizlik, aile içi sorunlar, geçimsizlik, ekonomik yoksunluklar ya da sosyal yoksunluklarla 
devletin koruma ye bakımına ihtiyaç duyan büyüklerimiz de olabiliyor. İşte bu ihtiyaç içindeki bü
yüklerimize, bir yurttaşlık hakkı ve sosyal devletin sorumluluğu çerçevesinde çeşitli kurumlarımız
la hizmet vermeye çalışıyoruz. 

39 adet Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne, 55 adet de diğer kuruluşlara bağlı huzurevimiz 
vardır. Bu huzurevlerinde, yaklaşık 11 bin yaşlımız yaşamaktadır. Bunların birkısmı ekonomik so
runlarla, birkısmı ise yalnızlık, akranlarıyla birlikte olma isteğiyle huzurevlerimizde kalmaktadır. 
Yaşlı danışma merkezleri, evde yaşlıya yardım, yaşlı bakıcılığı programları gibi yeni programlan 
da devam ettirme ve yeniden hizmete başlatma hazırlığı içindeyiz. 

Ancak, bu arada dikkatinize sunmak istediğim bir konu var. Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile Araştırma Kurumu, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Mü
dürlüğü, çeşitli düzeylerde milyonlarca yurttaşımıza hizmet vermeye çalışmaktadır. Bunlardan Ai
le Araştırma Kurumu ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün hukukî dayanağı orta
dan kalkmış durumdadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ise, bebekten yaşlıya, özürlüden gence kadar 30 
bin insanımıza yatılı hizmet verirken, bütçesi, son beş yılda, reel olarak yüzde 50 oranında azalmış 
bir haldedir. Üstelik, bütçesinin neredeyse dörtte üçü de, zorunlu olarak, personel giderlerine ayrı
lan bir kurumdur. Milletvekillerimizin, yaşlılarımıza, çocuklarımıza en iyi hizmetin verilmesini is
teyeceklerinden eminim; onun için, hepinizin sevgisine ve desteğine ihtiyacımız olduğunu ifade et
mek istiyorum. 

Her bir yaşlımızı, toplumumuza güç, yaşama sevinci katan, bize önderlik eden saygıdeğer bü
yüklerimiz olarak görüyor, Yaşlılar Haftasını kutluyor ve bu vesileyle Yüce Heyetinizi sevgiyle se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Lütfi Doğan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Doğan, süreniz 10 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; Sayın Bakanımızın, Yaşlılar Haftası münasebetiyle Hükümet adına irat buyurdukları konuş
madan sonra, gruplar adına doğan hakkımızı kullanmak üzere, Refah Partisi Grubu adına yüksek 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum; bu hususta sözlerime başlamazdan önce, Yüksek Heyetinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. 

Ayrıca, sözlerime başlarken, yüksek huzurunuzda, geçtiğimiz cuma günü bir kaza geçiren de
ğerli arkadaşımız, hepimizin arkadaşı, Sayın Aydın Menderes Beyefendiye geçmiş olsun dilekleri
mi; ve sizlerin adına Cenabı Hak'tan şifa niyazlarımı yüksek huzurunuzda tekrar arz etmiş oluyo
rum. Keşke, Muhterem Bakanımız ve Muhterem Başkanımız da, kaza geçiren bir arkadaşımızla il
gili olarak, yüksek huzurunuzda geçmiş olsun dileklerini lütfetselerdi, herhalde, sizler de bendeniz 
de çok memnun kalırdık. , 
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Efendim, yine de, Sayın Bakanımı, yaşlılarla ilgili dile getirdiği bu mühim konudan dolayı teb

rik ediyorum. Hakikaten, bu mesele, milletimiz için gerçekten son derece önemli, hayatî bir mese
ledir; o itibarla, yüksek huzurunuzda kendilerini tebrik etmiş oldum. 

Hemen şunu arz etmek isterim: Bir toplum, bir millet yükselip medeniyetin, refahın ve huzu
run zirvesine ulaşmak isterse, o toplumdaki zayıf kimseler, düşkünler, yaşlılar ve hakkını korumak
tan aciz olan kimseler, hiçbir engele takılmadan hem haklarını alabilmelidir hem de hak ettikleri 
ihtimamı, saygıyı, hürmeti ve hizmeti görebilmelidir. Asıl, medeniyetin ölçüsünün bu olduğunu, 
sizlerin de takdir buyuracağınızdan emin bulunuyorum. 

Efendim -yaşlılar deyince, annemiz, babamız, dedemiz, teyzemiz, yakınlarımız akla gelmek
tedir; bizlerin olabilir, komşularımızın olabilir, kimin olursa olsun- yaşlı insanlara hürmet etmek, 
milletimizin ahlakî bir hasisasıdır, özelliğidir. Öteden.beri, millî ahlakımızda, inancımızda, bu hu
sus fevkalade yer tutmaktadır; ama, şunu da yüksek müsamahanıza dayanarak arz etmek istiyorum: 
Belli bir zamandan beri - ki, Sayın kültür Bakanımız, geçen hafta yaptığı değerli konuşmasında, 
bunu 1830'lara dayandırdı- birtakım kimselerin, Batı'dan gelen maddeci bir felsefenin etkisi akın
da, yaşlılarımıza, insanımıza, sadece maddî nazarla baktığı ve bunlara gereken hürmeti gösterme
diği de bir vakıadır; ama, Allah'a çok şükür, millî bünye, millî değerlere bağlılığımız, ahlakî mezi
yetlerimiz, nerede olursa olsun, yaşlılarımıza, zayıflarımıza hürmet etmenin, bizim inancımızın bir 
icabı olduğunu, her zaman, her yerde, elhamdülillah, sergilemişizdir, bunu göstermekteyiz, dünya
nın sonuna kadar da bu durum böyle devam edecektir. 

İzin verirseniz, söz buraya gelmişken, Hükümetimize iki hususu arz etmek istiyorum: Bizim 
imkânlarımız hakikaten son derece geniş ve büyük. Belki maddî imkânlarımız nispeten kısıtlı ola
bilir; ama, manevî imkânlarımız hakikaten çok geniştir. Misal olarak arz etmek istiyorum; yaşlı bir 
insana, yaşlılığından dolayı hürmet etmek, Allah'a saygı göstermek demektir. 

İkinci maruzatım:. Allahü teâlânın sevgisi, hoşnutluğu, ana babanın rızasını kazanmaktadır. 
Bunlar, bizim, inanç prensiplerimizdir. Bu prensiplerin değerini gereği gibi bilmemizde zaruret 
vardır. Allah'a çok şükür, milletimizin binde 999'u -bendenizin kanaatine göre- Müslümandır. Yü
ce kitabımız da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de, El-İsra Suresini açtığınız zaman, hemen 3 
üncü sayfada bu gerçeklerle karşılaşırsınız. Cenabı Hak, önce, sadece kendisine kulluk yapılması
nı, ibadette bulunulmasını emir buyurdu. 

İkinci olarak da, anaya babaya, iyilikte, hürmette bulunulmasını emretti. Şu halde, anaya ba
baya hürmet, büyüklere hürmet, yaşlılara hürmet -tekrar ifade ediyorum- Allahü teâlâya saygı gös
termek demektir. 

Hükümetimizden istirhamım şu: İlkokullarımızda, ortaokullarımızda, evlatlarımıza din dersle
ri veriliyor; fakat, bu konuların yeteri kadar işlenildiğini söylemekte zorluk çekiyorum. Binaena
leyh, Millî Eğitim Bakanlığımızın uzmanları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yetkililerinden gerek
li şekilde yararlanarak, bu konuda, milletimizin tamamını kapsayacak şekilde, milletimizin herler
di, bütün evlatları, gençleri, orta yaşta olanları, hepsi tenvir edilmeli, aydınlatılmalıdır ki, büyükle
rimize hürmette kusur edilmesin. 

İşin maddî yönüne geldiğimizde: Yüksek Heyetiniz hatırlayacaktır, 1975 yılında, 65 yaşını 
dolduran kimselerle ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kanun çıkarıldı. Zannediyo
rum ki, Adalet Partili arkadaşlarım hazırlamışlardı. Bendeniz de bir teklif hazırlamıştım... Çıkan 
kanun şu şekildeydi: 65 yaşını doldurmuş, kendisine hizmet verecek kimsesi yok, malî imkândan 
da yoksun kimselere, o günün şartlarına göre, 14 üncü yahut 15 inci dereceden bir maaş bağlanma
sı söz konusuydu. Kanun uygulandı; zannediyorum, birtakım aksaklıkları da var. Hükümetimizden 
istirhamım, bu kanunu tekrar gözden geçirmeleridir. Bu yaşta, kimsesiz, bakımsız olan kimselerin, 
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kimseye muhtaç olmayacak şekilde, ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu, sosyal bir hiz
mettir. Bir insan, bir devlet, bir millet, zayıflarının elinden tuttuğu takdirde, bilmeli ki, her yerde 
hürmet görecektir ve Cenabı Hak'kın desteğine de, teyidine de mazhar olacaktır: 

Geçenlerde -belki, sizler de basından takip buyurdunuz- birkısım belediyelerimiz -ki, bunların 
arasında İstanbul ve Ankara Belediyelerini hatırlıyorum; zannediyorum ki, pek çoğunda da böyle-
65 yaşını doldurmuş olan kimselere, bir hizmet olmak üzere, belediye otobüslerinden ücretsiz ya
rarlanma imkânını getirdiler; bir. 

İkincisi, şayet bir hizmete ihtiyacı varsa, hizmeti evine götürüyorlar; hatta, yiyeceğini, içece
ğini ve varsa evinin temizlik işlerini -basit de olsa- yapıyorlar. Öğrendiğime göre, sadece Ankara-
mızda 12 binden fazla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, size ek süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı bitirin efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) -Teşekkür ederim;' toparlamaya çalışıyorum Sayın Başkan. 
Netice itibariyle, yaşlılara bu maddî hizmetlerin verilmesi, elbette, hepimizi memnun ediyor; 

fakat, arkadaşınız olarak bir husus bendenizin dikkatini çekiyor. Bazen, bakıyorum, yaşlılar, hatta 
yaşlı nineler ekmek almak için kuyrukta bekliyor; buna üzülüyorum. Hastanelere gittiğiniz zaman, 
birkısım yaşlılarımız, haliyle, sıra bekliyor; şahsen, bendeniz, buna da üzülüyorum. Eğer, lütfeder
seniz, Hükümetimiz de ilgi duyacak olursa, bu sağlık meselesini ve bu meyanda, güçsüzlerin, yaş
lıların tedavilerini en güzel bir biçimde neticeye vardırmak üzere bir çözüm bulalım. Gerekirse, 
doktorumuz evinde tedavi etmeli, gerekirse yaşlımızı hastaneye yatırıp, hiç kimseye muhtaç olma
dan, hastanede bakımının'temin edilmesi cihetine gidilmeli ve dolayısıyla, onları, ne ekmek kuyru
ğunda ne de hastane kuyruğunda bekleme zahmetine, sıkıntısına sokmamalıyız. 

Şunu da bilelim: Şu son zamanlardaki pahalılık, hakikaten, hepimizi üzdüğü gibi, yaşlılarımı
zı da çok bizar duruma düşürmektedir. Allah'a çok şükür, Türkiyemizde, çok yetişkin iktisatçıları
mız var; devlet, bu müşkülleri halletmek için seferber olduğunu ifade etmek durumunda; hatta, ye
ni Hükümetimizden de pek çok şeyler dinledik; mümkünse, bu pahalılığın önüne geçecek ciddî, sa
mimî tedbirler alınmalıdır. 

Bir hususu arz ederek sözlerimi noktalamak istiyorum. Benim, herhangi yabancı bir parayı al
mam icap ettiği zaman, 1 Amerikan Doları alacak olursam, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimizin 
çıkardığı 65 bin lirayı veriyorum veya 1 Alman Markı alacak olursam 40 küsur bin lirayı vermek 
zorunda kalıyorum. Bu kadar iktisatçılarımız var, bu kadar aklı erenlerimiz var, bu kadar zengin bir 
ülkemiz, var, bu kadar temiz, iyi niyetli insanlarımız var, insana hürmet etmeyi Allah'a hürmet et
mek sayacak kadar sağlam bir inanca sahip olan insanlarımız var; yaşlılarımızı, bu pahalılık ıstıra
bına, felaketine ezdirmemeye de gayret edelim. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, hepinize, tekrar, şükranlarımı arz ediyor; Sayın Başka
nıma da teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. x 

Sayın milletvekilleri, Sayın Doğan, konuşmasına başlarken, Sayın Menderes'in geçirdiği ka
zadan dolayı, sanki, bizim, bu konuda duyarsız olduğumuz yolunda izlenim yaratacak bir beyanda 
bulundular. Sayın Menderes'in,geçirdiği kazadan dolayı, herkes gibi biz de çok büyük acı duyduk; 
değerli arkadaşımıza Tanrı'dan acil şifalar diliyoruz; ancak, kendileri de biliyorlar ki, kaza geçiren 
milletvekilleriyle ilgili olarak, bugüne kadar, bu kürsüden, Başkanlık Divanınca herhangi bir te
menni beyan edilmedi; bu itibarla, biz, böyle bir temennide bulunmadık; ama, acıyı gerçekten he
pimiz de duyuyoruz. Burada, kimsenin, bu konuda„bir başka kimseden daha fazla duygular içinde 
olduğu veya Hükümetin duyarsız, olduğu şeklinde bir düşünce yaratmanın da bir anlamı yok. 
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Efendim, DYP Grubu adına, Sayın Ali Rıza Gönül; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Gönül, süreniz 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

18 Mart tarihinden itibaren, milletimiz, iki güzel haftanın kutlamasına başlamıştır. Bunlardan 
bir tanesi, Çanakkale Zaferimizin kutlanması, diğeri de Yaşlılar Haftasının kutlanmasıdır. 

Öncelikle, Çanakkale Zaferinin kazanılmasında, başarılmasında canlarını feda etmiş olan şe
hitlerimizi rahmetle yâd etmeyi bir görev kabul ediyorum. Sağ kalan gazilerimize de, Allah'tan, 
esenlikler, sağlıklar ve uzun ömürler diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 18-24 Mart tarihleri arası, Yaşlılar Haftasının kutlanmasıdır. Gerek Sa
yın Bakanımız gerekse Sayırt Lütfi Doğan Hocamız, çok güzel, çok veciz ifadelerle, bu haftanın 
önemini ve değerini belirtmiş oldular. 

Şüphesiz, yaşlılara sevgi, yaşlılara ilgi, yaşlılara alaka, bizim, millet olarak, tarihten gelen has
letlerimizin başındadır. Bu, Türk olmanın, Türk Mîlletine mensup olmanın tabiî bir sonucu olduğu 
kadar, dinimizin ve inancımızın da tabiî bir gereğidir. Millet olarak, yaşlılarımıza sahip çıkmanın, 
tarihimize sahip çıkmakla eşdeğer olduğunun inancındayız. Yaşlılarımıza gösterilen sevgi, ilgi, ala
ka ve destek» tarihimize sahip çıkmak demektir. 

Şüphesiz, sadece yaşlılarımıza sevgi ve saygı göstermek, sorunun çözümü olmuyor. Kabul 
edelim ki, ekonomik şartlar içerisinde düşkün hale gelmiş, kimsesiz, eli ayağı tutmayan; ama, geç
mişte,bu ülke ekonomisi için çalışmış, hatta bu ülke için bir uzvunu dahi kaybetme pahasına hiz
met etmiş olan insanlarımızı kucaklamak, onların ekonomik ve sosyal problemlerine eğilmek ve 
çare bulmak, bizim en öncelikli görevlerimizden bir tanesidir. Her ne kadar, yaşlı emeklilerimize, 
devletimiz, Emekli Sandığı vasıtasıyla Sosyal Sigortalar Kurumu vasıtasıyla ve Bağ-Kur vasıtasıy
la el uzatmanın gayreti içerisinde olmaktaysa da, bunun, bugünün koşullarında yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değildir; hele hele, bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumundan maaş almayan kimsesiz yaşlılarımızı kucaklamak ve'onların infak ve 
iaşelerini temin etmek, insanca yaşamalarını temin etmek, elbette, devletimizin görevi olduğu ka
dar, övünerek ve sevinerek ifade ediyorum ki, bu memlekette hayır ve hasenat sahibi yardımsever 
insanlarımızın da görevi olmaktadır. 

Bugün, huzurevlerinde, takriben 11 bin kimsesiz yaşlımıza bakılmakta olduğu, karınlarının 
doyurulduğu ve onlara devletçe sahip olunmanın gayreti içerisinde bulunulduğu Sayın Bakanımız
ca ifade edilmiştir; ancak, konuşmalarının bir bölümünde, ilgili kurum bütçesinin yüzde 50 reel de-

. ğer kaybettiği ve geriye kalan miktarın dörtte üçünün de cari harcamalara gittiği ifade edilmiştir ki, 
üzülerek belirteyim, bu, bizler için çok acı bir gerçektir. 

Ben inanıyorum ki, Yüce Meclisimiz, bu konuyu, her türlü siyasî düşüncenin üzerinde devle
timizin bir görevi olarak ele alacak ve yasama yılı ve yılları içerisinde, bu sorunun çözümü için -

• gerek Hükümetimiz gerekse parti gruplarımız- gerekli gayreti göstereceklerdir. 
Yaşlılarımıza, bütün kalbimizle sağlık ve esenlikler diliyoruz. Doğru Yol Partisi Grubu olarak, 

getirilecek her türlü tasarı ve teklifin yanında olacağımızı huzurlarınızda ifade etmeyi bir görev bi
liyorum.. 

Bu münasebetle, yaşlılarımızın haftasını kutluyor; Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunu
yorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
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- DSP Grubu adına, Sayın Sema Pişkinsüt; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. ' 

DSP GRUBU ADINA SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önce, geçen hafta elim bir trafik kazası geçiren Parlamentomuzun değerli üyelerinden Sayın Aydın 
Menderes'e geçmiş olsun dileklerimizi iletirim. 

Aynı zamanda, Grubum adına, Yaşlılar Haftası, tüm yurtta, sadece yaşlılar çerçevesinde değil, 
ülkemizin tüm fertleri çerçevesinde, onlara bakabilmesini bilen, onlarla birlikte düşünebilen, onlar 
için çalışabilen tüm kimselerle birlikte kutlu olsun diyorum. 

Bu hafta, elbette ki, bir hafta olması nedeniyle yeterli ,değil; ancak, anlam bakımından çok 
önemli. Bu haftada yüreğimizin özünü hissetmemiz; bununla birlikte, gönüîtellerimizi de titretme
miz gerekir. Ancak, bir icraat, arkasından bir icraatı getirebilmeli. Önümüzdeki günlerde de, bir ön
cekinden daha farklı, onlar için, daha doğrusu, ileride kendimiz için de icraatları yapabilmemiz ge
rekir. 

Bugün, yaşlılarımıza baktığımız zaman, gruplar halinde ancak şöyle söyleyebiliriz: Ülkemizin 
vatandaşı olmak, bu toprakların içerisinde yaşamak ve yaşlılıklarını kazanmış olmak... O günlere 
gelmiş olan bir grup yaşlımızın hiçbir sosyal güvencesi yok. Büyük bir ihtimalle, çoğunun yakın
ları da yok. Onların elinden tutacak, manevî değerlere saygıyla bakacak -yakınları çerçevesinde-
sevgi dolu insanlar da yok, Bu grup insanların sosyal güvenlik mekanizmalarından en iyi şekilde 
yararlanmaları, elbette ki, çok gerekli; ancak, bunun yanı sıra, belki, hayatlarında emeklilikleri ge
linceye kadar bu ülke için çalışmış, birçok evlat da yetiştirmiş ve emekliliklerini hak etmiş olma
larına rağmen, şu günlerde, çok az bir para için, kuyruklarda, maaş alabilmek, hastanelerde tedavi 
olabilmek, evlatlarının işsizlikleri nedeniyle de yüreklerinin acısını dindirip iş aramak üzere gezen 
pek çok yaşlımız var. Aslında, onlar bunu hak etmediler; ama, kendi yetiştirdikleri evlatlar olarak, 
onlara bizlerin sahip çıkması gerekirdi diye düşünüyorum. 

Üçüncü bir grubumuz -yine yaşlılar çerçevesinde- yaşlı, bir de sağlıksız, üstelik kimsesiz ve 
devletin bakımına da muhtaç; yeşil kartlar ellerinde veya hiçbir güvenceleri olmadan hastane kö
şelerinde yardım almak için uğraşıyorlar. Elbette ki, yaşlılığın getirdiği organik bozukluklar sonu
cu, göz, kulak gibi birtakım organlarında protezlere ihtiyacı var ve bugün bunları karşılayamıyo-
ruz. Yaşlılarımız ilaçlarının yüzdelerini ödeyemiyorlar, yaşlılarımız kuyruklarda, normal kişiler gi
bi-titrek ve sarsak-beklemek zorunda bırakılıyorlar. 

Yaşlıları* bilimsel olarak baktığımız zaman, üç gruba ayırmak mümkündür:, . 

Yaşam içerisinde, gençlik çağı dediğimiz grupta, genellikle, bilgi, beceri ve meslek edinebil
me çabalarını görüyoruz. 

Üretkenliğin en maksimal olduğu yetkinlik çağında ise, herkes kendi derdinde. 

Yaşlılık çağı geldiğinde, bir yandan organizmanın yaşlanmasına bağlı olarak el ve ayakta ya
vaş yavaş güç kesilirken, bir yandan beyin fonksiyonları azalmaya başlarken, deneyimlere bağlı da, 
pek çok konuyu irdeleyebildi, konunun özüne inebilen ve daha olay gelmeden olayı fark edebilen 
yaşlılık devresi geliyor. 

Bizler, yaşlılarımıza "ileride biz dc.öyle olacağız, muhtaç duruma düşeceğiz; onun için onla
ra yardım etmeliyiz" anlayışından uzak bir biçimde bakıp, yaklaşmalıyız; çünkü, bizler için onlar 
çok kıymetli... Geçirmiş oldukları deneyimleri, bizler, eğer, erken yaşlarda keşfedecek olursak, 
önümüzdeki seneler içerisinde, çok daha farklı yerlere, daha hızlı varabiliriz. 
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Bugün, yaşlılara -Türkiye'deki yaşlılar açısından- sadece içimizdeki manevî duyguların yar

dımcı olmasına bağlı yardım edebiliyoruz; bir miktarda, sosyal devlet olmabilmenin ihtiyaçları yö
nünden yardımcı olabilmenin heyecanını taşıyoruz; ama, hiçbiri yeterli değil. 

Onbin kişi huzurevlerinde olabilir; ama, onlar, çoğunlukla, paraları olan kimselerdir/Parası ol
mayan, huzurevine bile gidemiyor. Umutlarını bir noktada sevgisizlikle kaplamış olan, köydeki, 
kahvedeki yaşlılarımızı düşünmek zorundayız; çünkü, yaş ilerlemeye başladığında, doğal olarak, 
insanların yüreklerine ölüm korkusu da gelmeye başlıyor..İşte, bu nokta çok önemlidir. 

Toplumdaki tüm fertlerin -kadını, kızı, genci, yaşlısının- mutluluğu, toplumdaki kalkınmayı ve 
ümidi taşıyacaktır. Bu ise, bize, gelişme yolunu açacaktır. 

Yaşlılar için, Fransa'da, çok değişik birtakım sosyal yardımlar yapılabiliyor; değişik yerlerde 
yemek yeme olanakları sağlanabiliyor; değişik imkânlar içerisinde, oturma, seyahat edebilme yar
dımları yapılabiliyor. İngiltere'de, tek başına yaşamak zorunda olanlar için, göğüslerine konulmuş 
olan acil çağrı cihazları var. Bizdeki yaşlılar, korkuyla evlerinde otururlar; hastalanmaları halinde, 
kime haber verebileceklerini bile bilemezler. Bu küçücük güvence dahi, insanları, hayata bağlama
da, farklı bir bakış açısıyla bütünleştirebiliyor. 

Dünya Sağlık Teşkilatının mutluluk kriterleri içerisinde üç nokta var; düşünebilen, kendisine 
gülebilen ve sevebilen insan mutludur deniliyor. Bunu, sadece kendimiz için değil, yaşlılarımız için 
de yapmamız lazım. Bugün kadınlarla erkekler arasındaki davranış bakımından beyinsel farklılık
lar bilimsel olarak ortaya konulmaya başlanmıştır ve aradaki farklılıkların çok daha değişik ener
jiyle, çok daha değişik beyin bağlantılarıyla açıklanması bilimsel olarak mümkündür. Yaşlılarımı
zın davranışlarındaki hırçınlıklar ve zaman zaman gösterdikleri tedirgin edici davranışlar, aslında 
öyle olmak istemelerinden dolayı değil, doğal olarak beyin yapılarından ileri gelmektedir. Bilim 
ilerledikçe, bunların farkına vardıkça, onların, bizlerin hoşgörüsüne ihtiyacı olmadığına; onlara 
karşı gerektiği gibi davranamamış olduğumuzdan dolayı onların bizlere hoşgörü göstermesi gerek
tiğine inanıyoruz. 

Bugün, yaşlılarımız için sosyal güvenlik sistemlerinin, elbette ki, en iyi şekilde geliştirilmesi 
lazım; ancak, onlara, önce yüreğimizle sahiplenmemiz gerekir. Devlet bunu yapar demek yeterli 
değil; yerel yönetimler olarak ve özellikle kendi apartmanımızda, evimizde, çevremizde, mahalle
mizde ve bulunduğumuz yerde onlarasahiplenebiliyor muyuz? Onlar için kültürel birtakım faali
yetlerde, onların deneyimlerini de ortaya döküp katkıda bulunduracak, onları toplum içerisinde da
ha üretken hale getirebilecek davranışlarda bulunabiliyor muyuz? Yerel yöneticilerimizin, onlar 
için sadece ufak yardımlarda bulunmalarından değil, sağlık ve ekonomik imkânlar yanında, ayrıca, 
fikirlerini ortaya dökebilecekleri, topluluk halinde biraraya gelebilecekleri imkânları da kazandır
malarından çok büyük fayda elde edeceğimizi düşünüyorum. 

Bunun yanı sıra, elbette ki, saygı ve sevgi ön planda; ancak, yaşlılarımızın da bizler kadar gü
venli yaşayabilmelerinin -bugün sağlıktaki sistemsizliklerimiz sebebiyle, bizlerin bile, günlük ola
rak güvenli, yaşadığımızı söylemek çok zor- yaşlılarımızı ölüm korkusu yavaş yavaş sarmaya baş
ladıktan, ekonomik sıkıntılar üzerlerine binmeye başladıktan ve üzerlerine umutsuzluk ışığı çök
tükten sonra, daha zor olduğunu anlamamız gerekir. 

Manevî değerleri, elbette ki, yaşlılarımızla birlikte bölüşmemiz lazım. Manevî değerlerin ya
nı sıra, yaşlılarımızın, huzur içerisinde, üretken olabilmelerini sağlamamız lazım ve bizlere yol gös
terecek deneyimlerinden de yararlanmamız lazım. Aslında, biz onlara muhtacız, onlar bize değil. 

• Bunu anladığımız takdirde, çok daha farklı bir bakış açısıyla, sosyal devlet olabilme özüyle ve el
bette ki, her şeyin temelinde olan sevgiyle, daha pek çok güzel konuya yaklaşabilir, erişebiliriz. 
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Bugün, Türkiye'de ortalama yaşam süresi, kadınlar için 63-64 yaş, erkekler için 66 yaş civa

rındadır; halbuki, Avrupa ülkelerinde 70'in üzerinde, 75-76 yaş civarındadır. 
BAŞKAN - Sayın Pişkinsüt, size ek süre veriyorum. Lütfen, bu süre içerisinde konuşmanızı 

toparlayın efendim. 

SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) - Hayhay efendim/ 
İskandinav ülkelerinde ise bu, 78 yaş civarıdır; ama, önemli olan, bu yaşa kadar onları huzur

lu yaşatabilmek, bu yaştakilerin de beyin fonksiyonları yönünden net bir şekilde değerlendirilebi
lecekleri sağlık koşullarını sağlayabilmektir. Onun için de, beynin çalışması gerekir, ışıldaması ge
rekir. Onların, kültürel faaliyetlere katkıda bulunmaları gerekir, sportif faaliyetlerden yararlanma
ları gerekir. Bizler, onlar için varız, onlar da bizler için var. Ancak, sosyal devlet anlayışı içerisin
de, bir kez daha, aydın olarak, yeni projeler de üreterek, sadece huzurevlerinde barındırmak, sade
ce otobüslerde taşımak, sadece geldikleri zaman ayağa kalkarak yer vermek önemli değil; önemli 
olan, bilimsel katkıları onlarla birlikte ileriye taşıyabilmek. 

Tüm sivil toplum örgütlerini, Yaşlılar Haftasıyla ilgilenen, onların elinden tutan yüce insanla
rı ve saygıdeğer Meclisimi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pişkinsüt. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Nihat Matkap; buyurun efendim. 
Sayın Matkap, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet Bakanımız Sayın İmren Aykut'un, Yaşlılar, Haftası dolayısıyla yapmış olduğu sunuşuna yö
nelik, Grubumuzun görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz aldım. Sözlerime başlamadan ön
ce, Sayın Başkanı ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, cuma günü trafik kazası geçiren Sayın Aydın Menderes'e geçmiş olsun dileklerimi
zi sunuyor, kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Cumhuriyetin nitelikleri" başlığını taşıyan Anayasanın 
2 nci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı için
de, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya
nan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir" denmektedir. 

Dikkat ederseniz, son cümlede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal bir hukuk devleti ol
duğu ibaresi yer almaktadır. 

Sosyal hukuk devletinin nitelikleri saymakla bitmez; ancak, genel bir tanımlama yapmamız 
gerekirse, devlet, her ne suretle olursa olsun korunmaya muhtaç olan her yurttaşımıza karşı sorum
luluğunu yerine getirmelidir. Bu bağlamda, günümüz itibariyle, ülkemizin en temel sorunlarından 
biri, özürlülerimizin sorunlarıdır. Kimilerine göre sayıları 6 milyonu, kimilerine göre de sayıları 8 
milyonu bulan özürlü yurttaşlarımızın gerçekten çok önemli sorunları vardır; eğitim sorunları var
dır, rehabilitasyon sorunları vardır, istihdam sorunları vardır. 

Yine bu çerçevede diğer önemli sorun, emeklilerimizin durumudur. Emeklilerimizin sorunla
rı da saymakla bitecek gibi değildir. Korunmaya muhtaç yaşlılarımızın durumu, toplumun giderek 
büyüyen bir sorununu oluşturmaktadır. Toplumdaki geleneksel aile bağlarının zayıflamakta oluşu, 
bu alandaki sıkıntıların hızla büyümesine yol açmaktadır; böyle olmasının temelindeki en büyük 
etken, son onbeş yıldır gittikçe derinleşen ekonomik sıkıntılardır. Ekonomik sıkıntılar, ahlakî çö
küntüyü de beraberinde getirmektedir. 

Bakıma ve korunmaya muhtaç durumdaki yaşlılarımıza mutlaka sahip çıkılmalıdır; onlara, 
onurlu, huzurlu, verimli bir yaşam için gerekli destek ve sosyal güvence sağlanmalıdır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, yeni Hükümetimizin bu amaca dönük veya benzer 

amaçlara dönük her türlü önerisini desteklemeye ve katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirt
mek isterim. 

Parti programımızda, söz konusu sorunların çözülmesi amacıyla, yurt düzeyinde öncelikli he
def gruplarını ve bölgelerini içeren özel bir kamu desteği ve sosyal refah hizmetleri ana planı ha
zırlanması öngörülmektedir. Yetki ve kaynak kullanımıyla sorumluluk açısından yerel yönetimle
rin de ağırlıkla görevlendirileceği ana plan uygulamasıyla, sosyal sigorta programlarındaki kapsam 
eksikliklerinin giderilmesi de sağlanabilecektir. Parti olarak hedefimiz, sosyal hizmet ve yardım 
programlarının öncelikle ve etkinlikle uygulanması, aynı zamanda,.koruyucu ve önleyici sosyal 
hizmet programlarının da hızla yaygınlaştırılmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk 
vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanun, mutlaka önemli; ancak, korunmaya muhtaç 
yaşlılarımızın sorunlarının aşılması için yapılması gerekenlerin çok küçük bir ayrıntısıdır. Bu du
rumda olan yaşlılarımızın çözülemeyen ekonomik sorunlarının yanında, yerleşim ve sosyal sorun
ları da bulunmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi için, ekonomimizin güçlü olması temel koşuldur. 
Bu sorumluluğu üstüne alan sayın bakanlarımız ve bürokratlarımız, ne kadar iyi niyetli olurlarsa 
olsunlar, bütçelerinin karşısında, ne yazık ki, diledikleri, programladıkları hedefe bir türlü varama
maktadırlar. 

Bu ve benzer sorunların asılmasıyla ilgili olarak önümüzdeki en büyük güçlük, uzun yıllardır 
devam etmekte olan bütçe açıklarıdır. Eğer, bütçemiz, içborç faizlerini ve personel giderlerini kar
şılayamıyor ise; yıllık toplanan vergiler ve diğer gelirlerden bırakınız yeni projeler için kaynak 
ayırmayı, eğer, devam etmekte olan projeler için kaynak bulunması borçla sağlanabiliyorsa, bu du
rumda, o devlet, yöneticilerinin tüm iyi niyetlerine rağmen, her geçen gün, sosyal olma özelliğini 
kaybetmekle karşı karşıya kalacaktır. 

Meclisteki tüm gruplar olarak, üzerimize düşen görev, önümüzdeki yıllarda, açığı olmayacak 
bütçelerin oluşturulması için gereken tedbirlerin alınması konusunda, dayanışma içerisinde, ortak 
çözümler üretmektir. Bu anlayışla hareket edilirse, kaynak sorunu da önemli ölçüde aşılmış olacak
tır. İşte o zaman, korunmaya muhtaç yaşlılarımızın yanında, korunmaya muhtaç diğer yurttaşları
mıza karşı da, en saygın bir biçimde görevimizi yerine getirmiş oluruz. Sayın Bakana, bu konuda
ki düşüncelerimizi-kısa da olsa-açıklama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. 

Vatanımızın düşman işgalinden kurtarılışında emeği geçen, cumhuriyetimizi kuran, toplumu
muzun bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen yaşlılarımızın Yaşlılar Haftasınrkutluyorum. 

Hepinize, tekrar, en içten saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
ANAP Grubu adına, Sayın Mehmet Ali Altın; buyurun efendim. 

Sayın Altın, süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ALTIN (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; dün 81 inci yıldönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferinde şehit düşen 250 bin Türk gen
cine Allah'tan rahmet, gazilerimize bundan, sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. 

Yine, geçen hafta geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasından dolayı, Sayın Aydın Menderes'e 
Allah'tan şifa diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; içinde bulunduğumuz hafta nedeniyle, ülkemizde kendi
sini manen ve fizyolojik olarak yaşlı kabul eden vatandaşlarımızın, şu anda yurdun çeşitli yörele-
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rindeki huzurevlerinde konaklayan, huzura ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Yaşlılık ve Yaşlılığa 
Saygı Haftasını, Anavatan Partisi Grubu adına saygıyla kutluyorum. 

Sayın milletvekilleri, yaşlılık, yasa ve tüzüklerde tanımlama yapma amacıyla, 65 yaş ve yuka
rısını sınır kabul eden bir kavram olarak belirtilmiştir. Biyolojik olarak ise, fiziksel ve beyinsel yön
den bağımsızlıktan bağımlılığa geçen dönem olup, bundan daha genç olanlara genç grup, ileriye 
dönük herhangi bir düşüncesi olmayanlara veyahut da düşüncesini yatırım aracı olarak kullananla
ra değil, anı olarak saklayanlara ise yaşlı grup denmektedir. 

Yaşlılık kavramı, Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde, emeklilik sınırını be
lirlemek üzere konulmuştur ve 65 yaş, burada bir sınır olarak öngörülmüştür. Esasında, 65-74 ara
sı yaş grubu genç yaşlı, 75-84 arası orta yaşlı, 87'nin üzeri de yaşlı yaş olarak kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla, on on beş yıl sonra, bu Meclisin de büyük bir bölümü; orta veya genç yaşlı grubuna gi
recektir. 

Bütün bu değerlendirmeler doğrultusunda, hâlâ dünyada ortalama ömür, tıbbî gelişmeler ne 
denli olursa olsun, 75 ilâ 78 yaş arasında dolanıp durmaktadır. Yaşlılıkta amaç, yaşlı kimseyi, kim
seye muhtaç etmeden, fiziksel ihtiyaçlarını kendi kendine yapacak halde tutabilmektir. 

20 nci Yüzyılın en büyük sorunlarından birisi, yaşlı nüfusun gittikçe artmasıdır. Bizde yaşlı 
nüfus hünüz çok değildir; şu anda, ülkemizde, ortalama olarak, 60 yaşın üzerinde 4,5-5 milyon ci
varında insan yaşamaktadır. Sorun, ileride bu genç nüfusun da yaşlı gruba girecek olmasından kay
naklanmaktadır. 

Ülke geneline bakıldığında, ülkemiz, hızla, sanayi toplumuna ve şehirleşmeye girmektedir. 
Evde, çalışan grup ve başka bir ihtiyar grup vardır; çalışan anne ve baba, evde kalmış yaşlı anne ve 
baba... Bunlara bakabilmek son derece zordur. Bu sorun, köylerde, belki bir komşuyla, belki bir ak
rabayla haljedilebilmekte; ama, şehir toplumlarında, yaşlı insanların bakımı son derece zorlaşmak
tadır. 

2000 yılına girildiğinde, ülkemizde, nüfusun yüzde 5,3'ünün 65 yaşın üzerinde olacağını dü
şünecek olursak, tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğine inanmaktayım. 

1926 yılından bü yana, huzurevleri ve yaşlılıkla ilgili çeşitli yasalar çıkarılmıştır; hepsi amaca 
yönelik olmasına rağmen, istenilen düzeye henüz gelinememiş, bu konuda kesin bir şey sağlana
mamıştır. 

Esas kaynak ve esas faktör, huzurevlerinde ve yaşlılık sağlık merkezlerinde, eğitilmiş perso
nelin eksikliği, fizikî ortamın yetersizliği, tıp fakülteleri dahil olmak üzere geriatri polikliniklerinin 
kurulamaması veya bu konuda uzmanlık branşlarının verilememesi, huzurevlerinde grup eğitimle
rinin yapılamaması, yaşlı vatandaşların, burada, eğitsel konuda, zihinsel fonksiyonlarda eğitileme-
mesi ve buraya bırakılan insanların birkısmının bizzat hasta oluşu, hasta ile yaşlı olanın aynı yerde 
bulunuşu büyük sıkıntı yaratmaktadır. 

Bunu, mevcut sistemle ve 1926 yılında çıkan kânunla düzeltmek son derece zordur. Yaşlılığı 
bir problem olarak kabul ederek, bir an önce, yasaları düzenlemek, huzurcvlerini ıslah etmek, sa
yısını artırmak mecburiyetindeyiz. 

Bizler, Türk Milleti olarak -gerek dinimize gerekse örf, âdet ve geleneklerimize göre- yaşlıla
rımıza hürmet gösteren, yaşlıya saygıyı vazgeçilmez bir hayat prensibi olarak gören ender millet
lerden biriyiz; ancak, köklü hasletlerimizden olan yaşlıya saygı geleneğimiz, maalesef, son zaman
larda, sosyal ve ekonomik nedenlerle olumsuz manada değişikliklere uğramıştır. 

Ülkemizde, geleneksel olarak, yaşlıların -ihtiyaçları tamamen aile ortamında karşılanmakta 
iken, bugün -yukarıda bahsettiğimiz ekonomik ve sosyal nedenlerle- yardıma ihtiyacı olan yaşlı-
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ların korunması ve bakımlarının sağlanması huzurevlerinde yapılmaya başlanmıştır. Bu hizmetleri 
yapmaya çalışan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu huzurevlerinde, bugün için, 11 ilâ 
15 bin civarında vatadaşımıza hizmet verilmektedir; ancak, bu sayı, Türkiye'nin bugünkü şartların
dan ve gerçeklerinden uzak bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, huzurevlerimizdeki teknik donanım ve imkânlar, yaşlıların sağlık ve bakımla
rının sağlanmasıyla ilgili hizmetleri karşılamaya yetmemektedir; gerek kapasite yönünden gerekse 
modern imkânlar yönünden yapılacak çok şeyin olduğuna inanmaktayız. 

Bu doğrultuda, geriatri merkezi ve hastanesinin kurulması; yatılı, gündüzlü ve evde bakım 
merkezlerinin açılması; geriatri hizmeti verecek eğitilmiş personelin sağlanması; yaşlı ailesinin ve 
toplumun yaşlılık konusunda eğitimi; yaşlılığa hazırlık konusunda iletişim araçlarının geliştirilme
si; ülkemizde halen yaşlılık hizmeti veren ve birbirinden bağımsız çalışan kurumların ürettiği hiz
metlerin eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlayacak sorumlu bir merkezin açılması gerekmekte
dir. 

Yaşlıya saygı geleneğinin her zaman var olduğu duyarlı toplumumuzda yaşlılara daha fazla ve 
etkin hizmet verilmesi gerektiği düşüncesiyle bu hizmetlerin daha da artırılması için ilgili Sayın 
Bakanlığın daha büyük gayretler içerisinde olacağına inanıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altın. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, Hükümetin yaptığı gündemdışı ko

nuşma ve buna karşı grupların yaptığı konuşmalar sona ermiştir. 
Biz de Başkanlık olarak, her biri birer ulu çınar gibi kıymetli olan, değerli olan yaşlılarımızın 

sorunlarını, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getiren Sayın 
Hükümetimize, onun Saygıdeğer Bakanı İmren Aykut'a ve yaşlılarımızın içinde bulundukları so- -
runlan en ayrıntılı biçimde dile getiren gruplara teşekkür ediyoruz. 

Başkanlık olarak diliyoruz ki, bu yaşlılarımızın içinde bulunduğu sıkıntılar, Yüce Meclisimi
zin alacağı isabetli kararlarla giderilecek; çıkarılacak kanunlar, yaşamlarını en iyi şekilde sürdür
melerine neden olacaktır. 

2. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik sorunla
rına ilişkin konuşması 

BAŞKAN -Şimdi, gündemdışı diğer söz taleplerini yerine getireceğim. 
Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen, doğu ve güneydoğudaki özelleştirme uygulamaları ko

nusunda gündemdışı söz istemiştir; ilk gündemdışı sözü Sayın Ergezen'e veriyorum. 
Sayın Ergezen, süreniz 5 dakikadır. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, 5 dakikadan fazla zaman vermiyor musunuz? 

BAŞKAN - Hayır vermeyeceğim. Başkanlık Divanı üyelerine vermiyoruz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Başkanlık Divanına'torpil geçmiyor musun? 

BAŞKAN - Hayır. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, eğer müsaade ederseniz, Yaşlılar Haftası müna
sebetiyle de bir iki cümleyle mesaj sunmak istiyorum. -

Ben buradan, yaşlılarımızın yakınlarına, oğullarına, kızlarına, gelinlerine, akrabalarına sesle
niyorum ve yaşlılarınızı senede bir hafta değil, her gün anın; onlara, merhametle, şefkatle muame-
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le edin; "of" bile demeyin; onları, koruma evlerinde değil, hanenizde koruyun; onların duasını alın; 
minderinizi minderinizden, sofranızı da sofranızdan ayırmayın temennisinde bulunmak istiyo
rum.(RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî, daha yasama yılının başında, Meclisin bu manzarası
nı görünce... Hükümet ölü doğmuşa benziyor; bir cansızlık, bir şevksizlik... Temcrtni ediyorum, 
önümüzdeki günlerde, inşallah, bu eksiler, artıya dönen 

Geçen hafta burada olağanüstü halin uzatılması görüşüldü; Hükümet Programı görüşüldü. Bu
güne.kadar, bütün hükümetler, programlarında ekonomiyi ön plana almışlar, "en önemli sıkıntımız 
budur" demişlerdir. Olağanüstü Hal Bölgesinin ekonomisine de, bu ekonomik sıkıntı içerisinde 
özel bir yer vermişler, programlarında özel paragraflarla ifade etmişler, millete ümit vermişler, 
ümitlendirmişler. Ancak, bundan önceki hükümet, "doğu ve güneydoğunun ekonomisini düzeltiyo
rum, düzelttim" dedi dedi, sonunda bir ekonomi paketi açıkladı; ekonomi paketinin içerisinden ba
zılarına inek, bazılarına da çöplükten ekmek toplamak neticesi çıktı!.. Eğer, bu Hükümet de geç
miş hükümet gibi, taahhütlerini, vaatlerini, sadece kâğıt üzerinde bırakacaksa, bu kürsüde söyle
mekten ibaret kalacaksa, netice hüsran olacaktır. . . . • * 

Her şeyden önce, doğu ve güneydoğunun ekonomisinin düzelmesinin gerekliliğine dört ana-
nedenden dolayı önem verilmesi zarurîdir/Bunlardan birincisi, bölge halkının insanca yaşaması; 
ikincisi, terörde caydırıcılık meydana getirmek; üçüncüsü, göçün artmasını önlemede tedbir alın
masını sağlamak... 

Bölgeler arası dengesizliği gidermek bakımından ekonominin düzelmesinin gerekliliğine ina
nıyoruz; ancak, bir odada 5-6 kişiyi yatmaya mecbur edeceksiniz, bir, vilayette 6-7 bin kişiyi yeşil 
kartlı ilan edeceksiniz, bir ilçede 300-400 aileyi geçmini temin etmekten aciz hale getireceksiniz, 
ondan sonra da, milletin refahından, saadetinden, mutluluğundan söz edeceksiniz; bu mümkün de
ğil. Niye mümkün değil? Çünkü, Türkiye'deki uygulamalar yanlış. Şimdi, özelleştirmeye gelece
ğim de, önce bir giriş yapayım diye bu konuları anlatıyorum. Bakınız, bütçe açıklandı. Basından 
öğreniyoruz: 850 trilyon bütçe açığı var, yeni yatırım yok, eski-yatırımlar kör .topal yürüyecek, iç 
ve dışborçların anaparasının da bütçede karşılığı yok. Zamma devam ediliyor, vergiye devam edi
liyor, borca devam ediliyor, yüksek faize devam ediliyor. Zamma, vergiye, faize, borca dayalı, eko
nomik karakteri bozuk bir ekonomik anlayışla, bu ülkenin ekonomisini düzeltemeyöceğiniz gibi, 
bölgenin de ekonomisini düzeltmeniz mümkün değil. 

Önce, ekonomiye bakış mantığını düzeltmek lazım. Lütfi Doğan Hoca, burada, markın, dola
rın fiyatından bahsetti, iktisatçılarımız var dedi. Önce, zihniyetin düzelmesi lazım. Ne kadar ikti
satçı olursa olsun, bu ülkede talan, vurgun, soygun devam ediyorsa, bu ülkede bencillik devam edi
yorsa, halkın umumî menfaatları değil, mültimilyarderlerin kesesi düşünülüyorsa, bu ülkede eko
nominin düzelmesi mümkün değil.. (RP sıralarından alkışlar) 

Geçmişte bu kürsüden çok söylenildi, eleştirildi, özelleştirmeyle ilgili artılar eksiler anlatıldı. 
Hükümet de, programıyla, doğu ve güneydoğunun ekonomisini düzelteceğini buradan ilan etti. 
Şimdi, siz, hem "bölgede göç var" diyeceksiniz hem "işsizlik var" diyeceksiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ergezen, size biraz daha süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı bitirin efen̂ -
dim. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Özel sektör, o bölgeye gitmiyor, batı illerindeki özel sektör o 
bölgede yatırım yapmıyor, bölgenin Özel sektörü de, biriktirdikleriyle bu tarafta yatırım yapıyor,. 
emekli bu tarafa geliyor... ,Peki, özel sektörün yatırım yapmadığı yerde, siz, hangi duyguyla özel-
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leştirme yapacaksınız? Yani, özel sektörün yatırım yapma şartlarını hazırlamamışsınız -böyle bir 
imkân yok- bölgenin zengini batıya gidiyor, batının zengini doğuda yatırım yapmıyor... Bölgenin 
durumu ortada; bir de siz, "devlet zarar ediyor" diye, kalkacaksınız, özelleştirme adı altında, mille
tin ümit kaynağı olan birkaç tesisi satacaksınız, memurunu bu tarafa göndereceksiniz, işçisini bu 
tarafa göndereceksiniz, aileleri perişan edeceksiniz; sonra da, "efendim, KİT'ler, kamu kuruluşları 
devletin sırtında bir yüktür, zarar ediyor" diyeceksiniz! 

Devletin bekası için, milletin menfaati ve selameti için birkaç trilyon liranın feda edilmesin
den çekinilmemelidir. Eğer, devletin zararını düşünüyorsanız, bugüne kadar 20 milyar dolar zara
rımıza sebep olan petrol boru hattını açın, ambargoyu kaldırın. Elin gâvurunun hatırı için 20 mil
yar dolar zarara katlanıyoruz, kendi milletimizin çocuklarının menfaati için birkaç trilyon lirayı 
gözden çıkarmaya tahammül edemiyoruz! (RP sıralarından alkışlar) Ermenistan'a 100 bin ton buğ
day veririz, karşılığınralamayız; ama; kendi milletimizin çocuklarının çadırda yattığını görmezlik
ten geliriz! Biz, kendi milletimizin çıkarları ve menfaati için trilyonları harcamaktan çekinmeme
liyiz. 

Köpeksiz köyde değnekle gezen, dünyanın jandarmalığına soyunmuş Amerika'nın emriyle 
ambargo koyup, ülkenin doğusunun, güneydoğusunun ve ülkenin ekonomik kalesini, ülkenin eko
nomisini çökertmeye kimsenin hakkryoktur. 

Siz, bu'beylerih, efendilerin emrine boyun eğdiğiniz veya onların kötü niyetlerini görmediği
niz müddetçe, biz, daha çok trilyonlar zarar eder, daha çok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ergezen, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum. 
... siz, bu milletin çocuklarını daha çok yeşil kartlara muhtaç eder, yedi sekiz kişiyi bir odada 

yatmaya mahkûm edersiniz. 
Bakınız, doğu ve güneydoğudaki göçten dolayı, büyük şehirlerimizin altyapıları çekilmez ha

le geldi, büyük şehirlerdeki belediyelerimiz artık bu işin altından kalkamıyor; büyük şehirler ya
şanmaz hale geldi. 

Sayın Başkan, Hükümete, geçen Hükümetin hatalarına düşmesin diye bunları söylüyorum. 
Bölgenin sulamasına önem versin, yeni yatırımlar yapsın, mevcut yatırımları geliştirsin. Özelleştir
me yapılacaksa, en son o bölgede yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, bana bu imkânı tanıdığınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. (RP sıraların
dan alkışlar) \ 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergezen. 
3. - Ordu Milletvekili İhsan Çabuk'un, Karadeniz Bölgesindeki fındık ziraatı ve ticareti ile 

Samsun ~ Sarp Karayoluna ilişkin konuşması , 
BAŞKAN - İkinci gündemdışı sözü, Ordu Milletvekili Sayın İhsan Çabuk'a veriyorum. Sayın 

Çabuk, Karadeniz Bölgesinin ekonomisini oluşturan fındık ziraatı ve ticaretiyle Samsun-Sarp sını
rına kadar olan devlet karayolu konusunda gündemdışı söz istemiştir. > 

Süreniz 5 dakika, buyurun efendim. 
İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demokratik Sol Parti Grubu ve 

şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyor, yeni kurulan Anayol Hükümetinin ülkemize ve milleti- • 
mize hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmama başlamadan önce, geçen hafta trafik kazası geçiren 
Refah Partisinin değerli üyesi, İstanbul Milletvekili Sayın Aydın Menderes'e acil şifalar diliyorum. 
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• Başta Ordu Vilayeti olmak üzere, Karadeniz Bölgesinin ekonomisini oluşturan fındık ziraatı

na ve ticaretine, son dönemlerde gölgp düşürülmüştür. 28 Ağustos 1995 tarihinde dönemin Başba
kanı Sayın Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin, Giresun İlinde fındığın fiya
tını 1 dolar 70 sent olarak, dolar bazında açıklamışlardır. Sezon başında fındığı Fiskobirlik 80 bin 
liradan, özel sektörse 75 bin liradan satın almaktaydı. 

Önce, devletin, sezon başında, fındığı, destekleme politikasına dahil ettiğini açıkça ilan etme
sine karşın, Türk fındığı destek dışı tutulmuş, kaderiyle başbaşa bırakılmıştır. Sezon başında ilan 
edilen fiyatların çok altında, piyasada cari fiyat oluşmuştur. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, Türk 
fındığının görülmemiş oranda bir fiyat düşüşüne uğraması, üreticiyi perişan etmiş, hüsrana uğrat
mıştır. Fındık Tarım Satış Kooperatifinin bu tutumu 6 milyona yakın insana vurulan en büyük dar
bedir. • ' • ' . ' 

Yeni kurulan Hükümeti zora sokmak için, Fiskobirlik Genel Müdürü Kâzım Türkmen, seçim 
öncesi Kuruma almış olduğu 200 kişiye yakın işçinin ücretini, emekliliğe ayırdığı kişilerin kıdem 
tazminatını ödemek için bu uygulamayı sürdürmektedir. Fındık Tarım Satış Kooperatifi, vatanda
şın geçim kapısı olmaktan çıkmış, dert kapısı, Fiskobirlik'e gelen genel müdürlere ise istikbal ka
pısı olmuştur. 

Fındık için çok şeyler söylendi, sayın yöneticiler bu sese kulaklarını tıkadılar. Karadeniz hal
kının ve fındık üreticisinin yüzünü 1974 ve 1979 yıllarında, fındığın iç ve dış piyasadaki değerini 
iyi bilen, fındığı iyi tanıyan siyaset ve devlet adamı, dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit gül
dürmüş; üreticiyi, tefecinin elinden kurtarmıştır. Kurulan Anayol Hükümetinin, fındık üreticisine 
yardımcı olmasını, bir an önce borçların ödenmesi için gereken kolaylığı sağlamasını diliyorum. 

Karadeniz halkının ikinci bir sorunu, Samsun'dan başlayıp, Sarp Sınır Kapısına kadar olan 
devlet karayoludur. Bu, beş vilayetle ilişkili, dört vilayeti de içerisine alan karayolunda, gün olma
sın ki, kaza olmasın. 

Bu yollarda iyileştirmeye gidilmemiştir; sadece, vilayet giriş ve çıkışlarında, toplam 3 kilo
metreyi geçmeyen çift şerit uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sarp Sınır Kapısının açılışından sonra, 
daha da yoğunluk kazanan trafik akışının seyrine, halihazır olan yol cevap veremez hale gelmiş, 
âdeta, trafik canavarına davetiye çıkarılmıştır. 

Karadeniz Bölgesinde, kamyon, TIR ve otobüslerin ayrı bir şeritte seyretmeleri yahut belirli 
gün ve saatlerde trafiğe çıkmaları sağlanmalıdır. Karayollarında seyreden her yüz taşıttan en az el
li tanesi kamyon, TIR ve otobüslerdir. Bu ağır taşıtların yolları nasıl tahrip ettiği malumunuzdur. 
TIR taşımacılığında azamî dingil ağırlığı 13 tondur. 13 tonluk dingilli TIR'lara 20 ile 25 ton ağır
lığında taşımacılık yaptırılmaktadır. Yollarımızı, genelde bu ağır vasıtalar tahrip etmekte, bu konu
larda trafik ekibimizin duyarlı olması gerekmektedir. 

Hızla artan ülke nüfusunun, büyümekte olan kentlerimizin yaşamsal sorunlarından en önem
lisi kent içi ulaşım ve toplutaşım hizmetlerinin yürütülmesidir. Bunun için önemli tedbirlerin alın
ması gerekmektedir. Hizmette sınır yoktur ilkesinden gidilerek, trafik seminerleri düzenlenmelidir. 
Sürücüleri uyarmak için belirli kavşak ve yerlere ikaz levhaları konulmalıdır. 

Diğer bir sorun ise, deniz ve turizm kenti olan, ihracatta söz sahibi, döviz girdisi bakımından 
Türkiye'nin ekonomisine yön veren Ordu'nun, liman, havaalanı ve yoldan yoksun oluşudur. Gülya-
lı İlçesinde denizi doldurarak inşa edilecek olan havaalanının 1996 yılı yatırım programına alınma
sını, Efiıii balıkçı barınağının liman inşaatına dönüştürülerek 1996 yılı içinde bitirilmesini ve liman 
ihalesinin biran önce yapılmasını, Ordu Topçam Barajı ve hidroelektrik santralı projesinin günde
me alınmasını, çevre yoluyla ilgili çalışmaların hızlandırılmasını ve bu konularda Ulaştırma Bakan
lığı ile Bayındırlık Bakanlığının duyarlılığını istiyoruz. -
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Fındıktan başka geliri olmayan, fabrikadan yoksun Ordu'nun kalkınması için, birinci derecede 

öncelikli iller arasına alınmasını diliyoruz. 
Bakanlar Kurulunca, 15.7.1976 tarihli kanun ile, Ordu İlinde organize sanayi bölgesi kurulma

sı kararlaştırılmış. 1990 yılında, organize sanayinin kurulması programa alınarak, planlanmıştır. 
Geçen zaman sürecinde, arsa sahiplerinin tezyidi bedel davaları sonucunda almaya hak kazandık
ları toplam 166 milyar Türk Lirası borcun, muhatap Arsa Ofisi tarafından ödenmemesi, Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığının ödenek temin etmemesi sebebiyle Valilik çalışmaları sonuçsuz kalmış; 250'ye 
yakın vatandaşımız mağdur edilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çabuk,.size de, biraz daha süre veriyorum; konuşmanızı bitirin lütfen. 
İHSAN ÇABUK (Devamla) - Borcun ve faizlerin ödenebilmesi için 175 milyar liraya ihtiyaç 

doğmuştur. Bakanlığın, bu ödeneği sağlamasını; Ordu organize sanayi bölgesinin, bir an önce gün
deme alınmasını diliyoruz. Bu sayede, bölgedeki işsizlere iş imkânı sağlanacağına, böylece göçün 
önleneceğine inanıyor; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çabuk. 
Gündemdışı konuşmaya cevap?.. Verilmiyor. 
4. -Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nm, bazı milletvekillerinin, bazı özel banka ve şirket yö

netim kurulu üyeliklerine ilişkin konuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, bazı milletvekillerinin, kimi özel banka ve şirket yöne

timlerinde, yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmaları konusunda, Kütahya Milletvekili Sayın Emin 
Karaa'ya verilmiştir. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. K 
EMİN KARAA (Kütahya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz hafta trafik kaza

sı geçiren İstanbul Milletvekili Sayın Aydın Menderes'e geçmiş olsun dileklerimizle, acil şifalar su
nuyorum. 

Son günlerde, basında çıkan haberlerden, bazı milletvekillerimizin, kimi özel bankalara, hol
dinglere yönetim kurulu üyesi olduklarını öğreniyoruz. Bu milletvekilleri, engin bilgi birikimleri, 
deneyimleriyle, banka ve şirket yöneticiliği yapacaklarsa, yapabilirler; ancak, millete hizmet etmek 
amacıyla geldikleri Parlamentodan ayrılmak zorundadırlar. (DSP ve CHP sıralarından "Bravo" ses
leri; alkışlar) Böylece, tüm mesailerini, yönetiminde oldukları şirketleri yüksek kârlara ulaştırmak 
için verebilirler; buna, hiç kimsenin itirazı olamaz. 

NECATİ ÇELİK (Kocaeli) - Zaten, Meclise gelmiyorlar... 
EMİN KARAA (Devamla) - Ancak, milletvekili seçildikten sonra bu görevlere gelmiş olma

ları, kamuoyunda büyük tepkilere yol açmaktadır. 
Elbette, milletvekillerinin, siyasî görevleri dışında, özel sektörde faaliyet göstermelerini engel

leyen bir yasa yoktur. Anayasanın 82 nci maddesi, bu kişilerin, devletle doğrudan veya dolaylı iliş
kili şirket ve kuruluşlarda yönetim, denetim görevi üstlenmelerini yasaklıyor. Ne yazık ki, Anaya
sa, aynı duyarlılığı, özel sektörle ilişkilerde göstermiyor; yani, milletvekili, bu kimliğiyle, bir ka
mu kuruluşunun yönetiminde görev alırsa sakınca doğuyor; ama, özel sektörde görev alırsa sakın
ca doğmuyor. Bu sonucu kabul etmek mümkün değildir. Milletvekilinin, Parlamentodaki görevi 
devam ettiği süre zarfında, özel sektörle çıkara bağlı ilişkilere girmesi veya milletvekili seçilmez
den önce var olan işlerini, şirket ya da şirketlerini doğrudan yönetmeye çalışması, devlet kuruluş
larında yönetim kurulu üyesi veya denetçilik üstlenmesinden daha sakıncalıdır. 
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Bu konuşmayı yapma gereğini bize hissettiren sayın milletvekillerinin her biri, kendi uzman

lık dallarında ülkelerine hizmet etmiş, şerefli birer insandır; ancak, genel olarak şunu söylemek zo
rundayım: Milletvekili, partisi iktidarda olsun ya da olmasın, siyasî etkinliğe sahiptir; kimi millet
vekilleri, olmadık kapıları açabilir, olmadık işleri kotarabilirler veya ilgililerine yaptırabilirler. Bu 
nedenle, milletvekillerinin, aslî görevlerinin dışındaki işlerle aktif olarak uğraşmaları, siyasî ahlak 
teamülleri gelişmiş demokrasilerde mümkün değildir. Ülkemizde de, bu boşluğun, bir an önce gi
derilmesi gerekmektedir. Eskiden, milletvekili seçilenler, öncelikle, işlerini tasfiye ederlerdi; bu
gün, böyle olmasa bile, hiç değilse, Anayasanın 82 nci maddesi değiştirilerek, ticarî faaliyetlerin 
yasama görevi süresince kayyima devri zorunlu hale getirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, ter
cih, milletvekiline bırakılmaktadır ki, milletvekilleri de, ne yazık, bu tercihi hiç yerinde kullanma-

. maktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Dönem Parlamentodan beklenen duyarlığı göstermek zorunda
yız. Milletvekillerinin eski işlerini sürdürmelerinin yanı sıra, banka ve holding yönetim kurulların
da görev üstlenmesi,.son derece yanlış bir davranıştır. Milletvekilleri tercihlerini yapmak, ya mil
lete hizmet etmeye çalışmak ya da özel sektörde yerini alıp, milletvekilliğini bırakmak zorundadır
lar. Banka ve şirketlerde görev almanın salt hukuka aykırı olmadığını ileri sürmek, toplum önünde 
yeterli bir gerekçe değildir. Hukuka uygun olan, kimi zaman, toplum vicdanına uygun olmayabilir. 
Bu olayda da durum böyledir; en azından yakışık almayabilir, nitekim almamaktadır da. Dürüst 
devlet, dürüst siyaset, temiz toplum diye diye geldik buraya. Öncelikle, Parlamento üyeleri olarak 
şeffaf olmak zorundayız. Milletvekili isek, milletvekilliğinin icaplarına uymak zorundayız. 

BAŞKAN -> Efendim, konuşmanızı bitirebilmeniz için;ek süre veriyorum; buyurun. 
EMİN KARAA (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Milletin önüne çıkıp, ona hizmet etmek için göreve talip olduk. Milletin güveni ve desteğiyle 

20 nci Dönem Parlamentoyu oluşturduk. Siyasî düşüncelerimiz ne kadar farklı, partilerimiz ne ka
dar ayrı olursa olsun, bu çatı altındaki 550 milletvekilinin birbiri hakkında denetim yetkisi vardır. 
Doğrusu bu ya; biz, 20 nci Dönem milletvekilleri olarak, aramızdan kimilerinin yapmış olduğu bir 
yanlışlığı üstlenmek ve sorumluluğu paylaşmak zorunda değiliz. Bu nedenle, bu kürsüden ifade 
edilen genel kanıya, herkesin uyması zorunluluğu vardır. 

Biz, Demokratik Sol Parti olarak "Üyelikle bağdaşmayan işler" başlığını taşıyan Anayasanın 
82 nci maddesini değiştirmek, işadamı parlamenterlerin seçildikten sonra ticarî işlerini kayyıma 
devretmesini öngören değişiklik tasarısı hazırlamaya çalışırken, kimi milletvekillerinin, hem de 
hiçbir ticarî faaliyetleri olmadığı halde, evvelce şirket yönetimlerinde hiç bulunmadıkları halde, 
özel bankalara, holdinglere yönetici olmalarını kabul edemeyiz; Yüce Meclis de edemez. (DSP, 
CHP ve RP sıralarından alkışlar) Bütün Türkiye, son bir haftadır, kendisine hizmet etsin diye seçip 
gönderdiği milletvekillerinin, nasıl olup da milletvekilliği dışında ticarî bir işe girebildiğini tartışı
yor. Bu konuda, yasa, toplumun gerisine düşmüştür. - . 

Tartışmaya neden olan yakışıksız duruma son verilmesi umuduyla, hepinizi'saygıyla selamlı
yorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karaa. 
Sayın Karaa, konuşmanızın muhtevasına, tabiî, bir şey diyemem. Yalnız, konuşmanızda Ana

yasanın değiştirilmesini istiyorsunuz. Aslında, Anayasanın değiştirilmesine gerek yok; çünkü, 
Anayasanın 82 nci maddesinin son fıkrası "Türkiye,BüyUk Millet Meclisi üyeliğiyle bağdaşmayan 
diğer görev ve işler kanunla düzenlenir" diyor; yani, birinci ve ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin hangi görevlerde bulunamayacakları, hangi işlerle uğraşamayacakları 
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açık ve seçik belirtildikten sonra, bu konuda Yasama Meclisine de tasarruf yetkisini bırakmış; ama, 
maalesef, bugüne kadar Yasama Organı bu tasarruf yetkisini, takdir yetkisini kullanmamış. 

Bence, Yüce Meclisimiz, bu konuda bir yasa çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin hangi işlerle uğraşamayacağı konusunda daha kapsamlı bir düzenleme yapabilir. Bu konuda 
Anayasa değişikliğine gerek yok efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bu söylediklerinizden, milletvekillerini, memur statüsü gibi bir 
statü içerisine sokmak istediğiniz anlaşılıyor. 

BAŞKAN - Hayır efendim... Ben... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öyle öyle... 

BAŞKAN - Sayın Topçu, ben, arkadaşımızın sadece... Konu, Türkiye Büyük MilIetMeclisi-
ni de yakından ilgilendirdiği için... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Böyle bir kanun içerisine başka şeyler de koyabilirsiniz; işte, koy
duğunuz zaman zaten memur statüsü çıkar. 

BAŞKAN - Sayın Topçu, bu, tabiî, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdir yetkisindedir. 
Ben, sayın arkadaşımızın... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, Sayın Meclis o yetkiyi kullanmış; böyle bir kanun var. 
Burada -o arkadaşları savunmak için söylemiyorum- bir milletvekili, başka milletvekillerine âdeta 
hücum ediyor. Böyle bir şey olur mu! Buna söz verilmemesi lazımdı. Bu, İçtüzüğün gündemdışı 

. konuşma hükmünü kapsamaz. 
BAŞKAN - Sayın Topçu; bu, tabiî, takdir meselesi. 
YAŞAR TOPÇU.(Sinop) - Bu arkadaşlarımızı savunmak benim görevim değil; ama, söz ver

miş olduğunuz bu arkadaşımızın konuşma üslubu yanlıştır. 
BAŞKAN - Efendim, bu, bir takdir meselesidir. Basında, bu konu, uzun süreden beri günde

me geliyor; ben de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelip de konuşulmasında bir sa
kınca görmedim. (DSP sıralarından alkışlar) Burada yapılan konuşmada, nihayet, bir arkadaşımız 
kendi düşüncelerini dile getiriyor; ama, Anayasanın bu konudaki hükmünü ben ifade etmek zorun
dayım. , 

Bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğini ilgilendiren bir konu olduğuna göre, şu an
da, ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık makamında bulunduğuma göre, bu konuda bir 
açıklık getirmeyi düşündüm. (DSP sıralarından alkışlar) 

Gündemdışı konuşmalar bitmiştir efendim. 
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu'nun, Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, do

laylı olarak şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
HAYRİ KOZAKÇIOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önceki konuşmayla bizlere söz 

hakkı doğmuştur; sataşma olmuştur. İsim verilmese de, bizlere söz hakkı doğmuştur. Aynı sürede, 
bize söz verilmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kozakçıoğlu, gerçi isimden bahsedilmedi... (DYP sıralarından gürültüler) 

Bir dakikanızı rica ediyorum efendim... Bir dakika, ben anlatayım... 
Genel olarak, "milletvekillerinin özel şirketlerde, holdinglerde, yönetim kurullarında çalışma

maları gerekir" denildi; yani, isim verilmedi. 

NECDET MENZİR (İstanbul) -"Ahlaka uymaz; adaba uymaz" deniliyor. Ne demek?!.. 
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BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Yani, isim verilmedi; genel olarak söylendi. 

Tabiî ki, bu yerlerde görev alınmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışmaz gibi ifade
ler kullanıldı; ama, siz... 

NECDET MENZİR (İstanbul) - Sayın Başkan, ahlakımızı bütün Türkiye biliyor. Bizim ahla
kımız burada sayın, milletvekilinin tahliline tabi değildir. 

BAŞKAN - Sayın Kozakçıoğlu, siz, kendinize sataşma kabul ediyorsanız, buyurun size söz 
veriyorum efendim. / , 

HAYRİ KOZAKÇIOĞLU (İstanbul) -Basında kaç günden beri yazıldığına göre, bana ve biz
lere sataşmadan dolayı söz hakkı doğar. 

BAŞKAN - Buyurun... 

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şahsına sataşma yok; böyle bir usul başlatma
nız yanlış. 

BAŞKAN - Efendim, takdir benim; takdirimi o yönde kullandım. 

Buyurun efendim... 
M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Bütün yönetim kurulunda bulunanların, sözcüsü Sayın Ko

zakçıoğlu mu ki, söz istiyor? 

BAŞKAN - Efendim, ben Başkanım; takdir hakkımı kullanıyorum. Burada bir sataşma oldu
ğunu ben de kabul ediyorum; buyursun arkadaşlarımız... (DSP sıralarından gürültüler) 

Efendim, lütfen, siz benim takdir hakkıma müdahale etmeyin. 
Buyurun efendim. 
HAYRİ KOZAKÇIOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;, her şeyden önce 

çok teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bir süreden beri, basında belirtildiği şekilde, birkısım parlamenterlerin özel sektöre ait kuru

luşların yönetim kurullarında görev alması konusunda görüşler ileri sürülmektedir. 

AHMET TAN (İstanbul) - Almadınız mı?.. 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyiniz. Rica ediyorum... 

HAYRİ KOZAKÇIOĞLU (Devamla) - Yönetim kurullarında görev alan kişilerden birisi de 
benim.(DSP sıralarından "Hayırlı olsun!" sesleri) • 

Teşekkür ederim. 
Birazcık sabrederseniz, bu konudaki görüşlerimizi sizlere sunmaya çalışacağım... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Görüş sunamazsın! Sataşma için... 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... 
M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, gelenekleri bozuyorsunuz... ( 

BAŞKAN - Hayır, gelenek bozmuyorum. 
M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Bunun sonu gelmez. 
HAYRİ KOZAKÇIOĞLU (Devamla) - Hepimizin bildiği gibi; yasalarımızda, milletvekilleri

nin özel sektör kuruluşlarının yönetimlerinde görev almasını engelleyen bir hüküm yoktur. Bu 
olay, bugün, bizimle de başlamış değildir. Lütfen, hep birlikte, şöyle geriye doğru incelersek, en 
azından son on beş yirmi yıldan beri, pek çok parlamenterin özel şirketlerdeki yönetim kurulların
da görev aldığını görürüz. Bunların bir kısmı banka gibi göze batan kuruluşlardır; bir kısmı da özel 
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şirketlerdir. Şu anda da, yine öyle tahmin ediyorum ki, parlamenterlerimizin büyük bölümü banka
ların dışındaki özel şirketlerde de görev almışlardır. (DSP sıralarından "Nerede, nerede?" sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

HAYRİ KOZAKÇIOGLU (Devamla) - Bir de, bunun yanında, kendi özel işlerinde, özel şir
ketlerinde hak sahibi olan pek çok parlamenter de vardır. Şimdi, bizim özel şirkette görev almamı
zın mahzurları ileri sürülüyor. 

Sayın parlamenterler, biz yasama organının bir üyesiyiz; bir icra yetkimiz yok. Siyasî nüfuz 
kullanacağımız iddia ediliyor. Parlamenter, eğer, siyasî nüfuzunu kullanacaksa; karakteri, yapısı 
ona müsait ise, bunu bir kişi lehine veya bir kuruluş lehine kullanacaksa, yönetim kurulu üyesi ol
ması gerekmez; yönetim kurulu üyesi olmadan da bir parlamenter siyasî nüfuzunu kötüye kullana
bilir; hatta, siyasî nüfuz kullanmak için parlamenter olmak da gerekmez; belli yetkili kişilerin ak
rabaları, tanıdıkları, parti mensupları da siyasî nüfuz kullanabilirler. Yani, bir parlamenteri, siyasî 
nüfuz kullanacakmış gibi potansiyel suçlu görmek yanlıştır. Parlamenterleri ben bunlardan tenzih 
ediyorum. Ben, hiçbir parlamenterimizi, elindeki siyasî imkânı birinin lehinde kullanacak bir kişi 
olarak görmek istemiyorum. 

Bunun yanında, kendi özel arazisini işleten insanlarımız var, bunların da bankalarla kredi iliş
kileri var... 

M. FATİH ATAY (Aydın) - Banka sizin değil ki !.. O arazi kendisinin... 
HAYRİ KOZAKÇIOGLU (Devamla) - Gazetelerde yazı yazan pek çok yazarımız var, bunlar 

da yazı yazıyorlar. O zaman parlamenterler konusunda genel bir hüküm getirmek lazım; yani, "par
lamenter, tarım sektöründen ulaştırma sektörüne, turizm sektöründen eğitim sektörüne kadar hiçbir 
sektörde iş yapamaz, hiçbir yerde görev yapamaz" diye bir hüküm getirmek lazım. Sonra, biz... 

HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Seçimler sırasında, vatandaşa... 
BAŞKAN - Efendim size söz vermedim, lütfen müdahale etmeyin... 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Vatandaşa, yönetim kurullarında görev alacağız diyerek mi 

seçildiniz?.. 
, BAŞKAN - Rica ediyorum, oturur musunuz yerinize. Rica ediyorum efendim... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Saym Başkan, müzakere mi açtınız?.. 
BAŞKAN - Efendim, sataşmada söz verilir; İçtüzüğü okuyun bakalım. (DSP ve CHP sırala

rından gürültüler) 

Rica ediyorum efendim, ben takdirimi kullandım artık; arkadaşınıza da söz verdim... 
Sayın Kozakçıoğlu, konuşmanıza devam edin efendim. 
HAYRI KOZAKÇIOGLU (Devamla) - Biz, devletin yararına olan, milletin yararına olan hiç

bir şeyin aleyhine ne karar veririz ne de imza atarız. Önümüze öyle bir evrak geldiği zaman, onu 
imzalamayacağımız gibi, gerektiğinde, bulunduğumuz kuruluştan da her zaman ayrılabiliriz. (DSP 
sıralarından "aynim" sesleri) Bunu, bu şekilde kabul etmeniz gerekir. 

Biz, potansiyel bir suçlu değiliz. Biz, yıllardan beri, devlet ve millet menfaatına çalışmış in
sanlarız ve bu çatının altına giren herkesin de, ben, aynı görüş ve aynı inanç içerisinde olduğunu 
özellikle belirtmek istiyorum ve diyorum ki; lütfen, parlamenterleri, ellerindeki yetkileri kötüye 
kullanan insanlar olarak görmeyelim. Hatta, bunu böyle görecek insanlar varsa, karşıçıkalım; ama, 
elindeki yetkiyi, imkânını, siyasî nüfuzunu kötüye kullanan parlamenter de varsa, bunun hakkında 
da gereğini yapalım. 
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Bu arada şunu da söylemek istiyorum: Eğer, Yüce Parlamento, parlamenterlerin, parlamenter

lik dışında herhangi bir iş yapmamalarını öngörüyorsa, tabiî ki, hepimiz bu karara saygılıyız; tabiî 
ki, bu karara önce biz uyarız. Parlamentodan bir kanun çıkarmaya dahi gerek yok. Parlamentonun 
alacağıbir karara dahi hemen uyacağımı, özellikle, şahsen belirtmek istiyorum ve diyorum ki, lüt
fen, gelin, birbirimize inanalım, birbirimizi, hemen suç işleyecekmiş, hemen devletin aleyhine suç 
işleyecekmiş gibi görmeyelim. Biz, bu çatının altında bulunan herkes, devletine, milletine ve bu 
yüce ülkenin mcnfaatlarına saygılıdır. 

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kozakçıoğlu. 
Gündeme geçiyoruz. 
EMİN KARAA (Kütahya) - Sayın Başkan, bir yanlış anlaşılma var... 
BAŞKAN-Hayır efendim, yanlış anlaşılan bir şey yok. 

EMİN KARAA (Kütahya) - İsim vermedim efendim; onu belirteceğim... 
BAŞKAN - Efendim, isim vermediniz; ama, basında devamlı arkadaşlarımızın isimlerinden 

bahsediliyor ve siz onun üzerine gündemdışı söz istediniz. Yani, rica ediyorum... Hepimiz Türki
ye'de yaşıyoruz ve kimin sözünün ne anlama geldiğini de biliyoruz. . 

Rica ediyorum... Oturur musunuz yerinize... 
AHMET TAN (İstanbul) - Burada, gazetede yazı yazan insanlara sataştı. 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşımız, gazetede yazı yazan kişilere bir şey demedi. Dedi ki, "Tür

kiye'de parlamenterlik yapıp da..." 
. EMİN KARAA (Kütahya)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Lütfen, yerinize oturur musunuzSayın Karaa. Ben, zatı âlinizin... 

EMİN KARAA (Kütahya) - Sayın Başkan, bir noktayı açıklığa kavuşturacağım. 
BAŞKAN - Söyleyin, neyi açıklayacaksınız; oradan söyleyin. 
EMİN KARAA (Kütahya) - Efendim, ben konuşmamı yaparken, bu konuşmayı yapma gere

ğini bize hissettiren sayın milletvekillerinin her biri kendi uzmanlık dallarında ülkelerine hizmet et
miş şerefli birer insandırlar dedim. 

Bu konu, isimlerle kaim değil. Eskiden beri olmakta devam eden bir olayın su yüzüne çıkma
sına neden olma şanssızlığı söz konusudur. 

NECDET MENZİR (İstanbul) - Siyasî ahlakla bağdaşmadığını söylüyorsun... 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... 

NECDET MENZİR (İstanbul) - Bizim ahlakımızı bütün Türkiye biliyor... (DSP sıralarından 
gürültüler) Otur yerine! ^ 

BAŞKAN - Rica ediyorum... (DSP sıralarından gürültüler) 

EMİN KARAA (Kütahya) - Benim söylemek istediğim, milletvekillerinin mesailerinin tama
mının millete hasredilmesi... . ' 

BAŞKAN-Tamam efendim, amacınız anlaşıldı... 
Bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir düzenleme yapması gerekiyorsa -sayın arka

daşımız onu dedi- İçtüzüğe de bir hüküm koyabiliriz... Diyebiliriz ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, yasama organı görevi dişmda bir görev yapamaz şeklinde.bir hüküm getirelim; buna. 
herkes de uyar dedi. (DSP sıralarından gürültüler)' 
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M.CEVDET SELVİ (İstanbul) - Oturdukları yerden milletvekiline hakaret ediyorlar; böyle 

bir şeye hakları yok. 

BAŞKAN - Rica ediyorum; bu konu kapanmıştır. 

Sayın Tan... 

AHMET TAN (İstanbul) - Efendim, o zaman, müsaade ederseniz, tutanaklara geçmesi bakı
mından... 

BAŞKAN - Buyurun, söyleyin; ne diyeceksiniz... 

AHMET TAN (İstanbul) - Efendim, yazı yazmakla^ bir şirketin yönetim kurulu üyeliği ara
sındaki farkı tutanaklara geçirmek bakımından söylüyorum; ifade ve görüş açıklama özgürlüğüy
le... 

NECDET MENZİR (İstanbul) - Bedava mı yazıyorsunuz, bedava mı?.. 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum, rica ediyorum... 
Sayın Tan, rica ediyorum; bu konuda sataşma görmüyorum; yani, bunun da... 
AHMET TAN (İstanbul) - . . . bir yönetim kurulunun temsilciliğini yapmak aynı şey değildir. 
BAŞKAN - Efendim, tamam "aynı şey değildir" dediniz. 

NECDET MENZİR (İstanbul) - Bedava mı yazıyorsun?.. (DSP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum; bağırmaya gerek yok; burada, sükûnetle birbirimizi din

leyelim. 
M. CEVDET SELVİ.(İstanbul) - Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım arkadaşlar. 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

, 1. - Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman DemireVe, dönüşüne 
kadar, TBMM Başkanı Vekili Hasan Korkmazcan'm vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/128) 

BAŞKAN - "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in davetlisi olarak, 19 Mart 1996 tarihinde Mısır Arap 

Cumhuriyetini resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ha
san Korkmazcan vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. -Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ünal Erkan'a, dönüşüne kadar. Adalet Bakanı 
Mehmet Ağar'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (31129) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

HABİTAT II Toplantısına katılmak üzere, 19 Mart 1996 tarihinde Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Ünal Erkan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
3.-Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'a, dönüşüne ka

dar, Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/130) 

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Mart 1996 tarihinde Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Emre Gönensay'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın ve
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü 

ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi (31131) 
BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonuna, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine 

dair tezkereler vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere, 
15.3.1996 tarihinde komisyon salonunda toplanmış ve aşağıda yazılı sayın üyeler belirtilen görev
lere seçilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
Plan ye Bütçe Komisyonu 

Geçici Başkanı 
Başkan Biltekin Özdemir (Samsun) 26 oy 
Başkanvekili Nurhan Tekinel (Kastamonu) 25 oy 
Sözcü Metin Gürdere (Tokat) 25 oy 
Kâtip Hayri Doğan (Antalya) 25 oy 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. -
Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Dileriz ki, en iyi bütçeyi yapıp, Yüce Kurulun gündemi

ne getireceklerdir. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz 'ün ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetlerindeki sorun

ların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri vardır, onları okutacağım; an

cak, 5 önerge vardır; bu nedenle, önce, divan üyesi sayin arkadaşımızın bu önergeleri oturarak oku
ması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık sorunu, toplumumuzun her kesimini ilgilendiren ve bu mevzuda muhtelif sıkıntılarımız 
olan sağlık konusunda Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddesi gereğince sağlığımızın genel durumunu tespit ve çözüm üretmek üzere, Meclis araştırma
sı açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Ahmet Feyzi İnceöz (Tokat) 
Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
Ahmet Cemil Tunç (Elazığ) 
Mustafa Ünaldı (Konya) 
Azmi Ateş (İstanbul) 
Göksal Küçükali (İstanbul) 
Kâzım Arslan (Yozgat) 

' Hasan Hüseyin Ceylan (Ankara) 
Sacit Günbey (Diyarbakır) 
Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 

•'Abdullah Gül'(Kayseri) 
Salih Kapusuz (Kayseri) 
Lütfi, Yalman (Konya) 
Nurettin Kaldırımcı (Kayseri) 
Abdullah Arslan (Tokat) 
Zülfikâr Gazi (Çorum) ' ' ' . • • ' ' 
Mehmet Emin Aydınbaş (İçel) 
Mehmet Sılay (Hatay) 
Gerekçe: 
Sektörler arasında insanı doğrudan ilgilendiren, onun mutluluğu kadar üretim gücünü de etki

leyen en önemli sektörlerden birisi sağlık sektörüdür. Bu konuda, bugünkü insanımızın problemle
rini çözmek kadar; yarınlarımıza sahip çıkacak gelecek nesillerimizi de koruyup kollamak, devle
tin en önemli görevidir. 

Küçümsenmeyecek bir nüfusa sahibiz; üstelik, yine, küçümsenemeyecek bir oranda nüfus ar
tışımız var. Çok yönlü ve çok sayıda sağlık problemlerimiz yardır. Nüfus artışı ile problemler da
ha da büyüyecektir. Onun için, halihazırdaki mevcut sağlık meselelerine çözüm getirmek, yarınla
ra da daha iyi şartlar oluşturmak için, bütün bu meseleleri detaylı ve mümkün olduğunca doğru ola
rak tespit etmek ve çareler araştırmak üzerimize düşen en önemli bir görevdir. 

Herkesin, kolayca, belirgin bir.şekilde görebildiği ve etrafımızda sık sık şikâyetlerini duydu
ğumuz bozuklukları sayacak olursak, meselenin ehemmiyeti daha açık anlaşılır. 

Hastaların tedavisi için, halk, özel hekim muayenesinden sonra, eline tutuşturulan reçeteyi ala
mamaktadır; çünkü, ilaçlar el yakmaktadır. Bu durum, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaş-
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larımızın sorunu olduğu gibi, sosyal güvencesi olanların da sıkıntısız olduğunu ileri sürmek müm
kün değildir. 

Hastanelerde, çok defa, tedavi, hemen mümkün olmamaktadır. Başta, röntgen olmak üzere bir 
çok tetkik ve tedavi ünitelerinde uzun zaman sonralarına bağlanmış randevular verilmektedir. 

Sağlık personelinin içinde bulunduğu eğitim ve hizmet şartlarının araştırılması gerektiği sık 
sık ifade edilmektedir. 

Sağlığı, çevreden izole etmek mümkün değildir; çevremiz ise sağlık yönünden birçok prob
lemlerle doludur. Gecekondulaşma ve sağlıksız şehirleşme, plansız sanayileşme, bir türlü sağlana
mamış iş güvenliği, sağlıksız çevremizin bellibaşlı görüntüleridir. 

İşte, sıraladığımız bütün bu durumların, Meclisimiz tarafından detaylı ve doğru olarak belirle
nip, ona göre, mümkün olduğunca, doğru hedeflere yönelik politikaları geliştirmek gerektiğine ina
nıyoruz. 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis Araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
2. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Müdürlüğündeki 

yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çukobirlik Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk, usulsüzlük ve kuruma sürekli za
rar ettirilmesiyle ilgili olarak, gerekli araştırmayı yapmak ve gereken tedbirleri belirtmek amacıy
la Anayasamızın 98 nci maddesi ve içtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince bir araş
tırma komisyonu kurulmasına dair önergemiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 
Yakup Budak 

Adana 

Zülfikâr Gazi 
Çorum 

Mehmet Emin Aydınbaş 

İçel 
Süleyman Metin Kalkan 

Hatay 
Hasan Hüseyin Öz 

Konya 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Gerekçe: 
1- Çukobirlik, 1940 yılında, Adana'da, pamuk üreticisine üretim aşamasında bilgi, kredi, ilaç 

ve buna benzer destekler vermek, üreticinin mahsulünü değerlendirmek üzere kurulmuş, ortak sa-

Ccvdet Akçalı 
Adana 

SıtkrCengil 
Adana 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Feyzi Inceöz 
Tokat 

Murtaza Özkanlı 
Aksaray 

Nezir Aydın 
Sakarya 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

Mustafa Kemal Ateş 
Kilis 

Mehmet Sılay 
Hatay 

'Abdullah Arslan 
Tokat 

Cafer Güneş 
Kırşehir 
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yısı 56.000'e ulaşan, hizmet sahası Nusaybin'den Silifke'ye kadar yayılan, birçok kooperatifi içine 
alan, sahasında en büyük kooperatif birliğidir. 

2- Çukobirlik yanlış yönetim sonucu, bilhassa 1980'den sonra, kendisinden bekleneni yerine 
getiremez hale gelmiştir. Büyük bir krizin içerisindedir. Bu durum, bölge çiftçisini mağdur etmek
te ve Çukurova ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

3- 1991'de, Hükümet tarafından devlete olan bütün borçları silinmesine rağmen, Ziraat Ban
kasına, çiftçiye ve işçisine borcu, 4 yılda 46 trilyona çıkmıştır. 

4- Siyasî sebeplerle kadroların aşırı derecede artırılması zarar sebeplerinden biridir. Çukobir
lik Genel MüdürlüğUnün-29.1.1996 tarihinde Bakanlığa gönderdiği yazıda normal kadronun iki ka
tı personel çalıştığı bildirilmektedir. 

8 Mart 1996 da mahallî bir gazetede yapılan röportajda Sayın Çukobirlik Genel Müdürü, ça
lışmadan maaş alan, bankamatikçi denilen personelin de olduğunu ifade etmektedir. 

5 - 2 4 Aralık 1996 seçimlerinden hemen önce ve sonra ilgili Bakanın yazılı ve sözlü talimat
larıyla bini aşkın kişinin işe alındığı resmî yazışmalardan anlaşılmaktadır. 

6 - İşe alınanlar içinde bizzat Bakanlığın 27.2.1996 tarih ve 1-01/24 sayılı faks talimatıyla il
kokul mezunu Mehmet Atmaca'nın Genel Müdürlük Müşavirliğine atanmasının uygun görüldüğü 
ifade edilmektedir. 

7 - İlgili Bakanlığın 16.2.1996 tarih ve 1-01/18 ve 69 sayılı talimatlarıyla atanmasını uygun 
gördüğü kişiler arasında 18 yaşını doldurmamış, (yönetmelik gereği askerlik yapmamış kişiler işe 
alınamazken) askerliğini yapmamış kişiler de bulunmaktadır. 

8 - Çukobirlik'in ham bez satışlarından bazı firmaların kayırtmasından, 100 milyarlarla ifade 
edilen zararın meydana geldiği basında yer almaktadır. 

9 - Adana Emniyet Müdürlüğünün 6.3.1996 tarihli basın açıklamasında yaklaşık 60 ton kutlu
nun, Çukobirlik depolarına dökülmeden sanki teslim edilmiş gibi muamele gördüğü, sonra dışarı
da satıldığı, elde edilen paranın Çukobirlikteki ilgili birimlerdeki şahıslar ve nakliyeciler arasında 
pay edildiği beyan edilmektedir. • • 

10 - Çukobirlik Basma Fabrikası için boya ve kimyevi maddelerin alımında bazı firmaların ka-
yırıldığı, usulsüzlükler yapıldığı ve alınan maddelerin çoğunun bozuk olduğu, bu yolla Çukobir
lik'in zarara uğratıldığı alınan bilgiler arasındadır. 

Çukobirlikteki usulsüzlükleri, sürekli zarar etmesinin sebeplerini araştırmak ve kurtarılması 
için alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kurulması 
gerektiği kanaatindeyiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumanhaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor Genel Müdür

lüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk, usulsüzlük ve sorum
suzluklarla ilgili olarak, Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereği 
bir Meclis araştırması açılmasına zaruret vardır. (Kanunî müruruzaman olan beş sene.) 

Yüce Meclise saygılarımızla arz ederiz. 
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1. Halit Dumankaya (İstanbul) 
2. İbrahim Cebi (Trabzon) 
3. Adem Yıldız (Samsun) ' 
4. Ali Kemal Başaran (Trabzon) 
5. Avni Kabaoğlu (Rize) 
6. İbrahim Yılmaz (Kayseri) 
7. Halil Cin (İçel) , ' 

8. Süleyman Çelebi (Mardin) 

9. Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 

10. İsmail Durak Ünlü (Yozgat) 
* . • 11. Metin Öney (İzmir) 

İ 2. Nabi Poyraz (Ordu) 

13. Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya) 
14. Miraç Akdoğan (Malatya) 
Gerekçe: , 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde yapılan birçok ihalenin bir kısmının ödeneği olmadan ve
ya ödeneği olmakla beraber ödeneğin çok üstünde harcama yaparak yasalarımıza göre suç işlen
miştir. 

Bazı ihalelerde avans ödemezken, bazılarında sözleşmeye avans ödenecek diye hüküm olma
dığı halde avans ödenmiştir, 

Avans konusunda 8.1.1948 tarih ve 1828 sayılı Sayıştay Genel Kurul kararıyla "müteahhite 
avans verilecek ya da bu konuda daha geniş imkân sağlanacak ise, bu durum menfaat temini ma
hiyetinde olup, sonradan eksözleşmelerle inşa edilemeyeceğinden önceden, yani, şartnamenin tan
zimi sırasında açıkça saptanmalıdır." Sayıştayın bu açık kararına rağmen, şartnamede olmadığı hal
de, ihale yapıldıktan sonra bazı işlere avans verilmiştir. 

Yine, bazı işlere önceden iki tane onay alınmak suretiyle, aynı tarih, aynı sayılı evrakta, Bur
sa kapalı yüzme havuz inşaatı işinde bir evrakta avans olarak yüzde 10 verilecek yazılı iken; bir 
başka evrakta avans yüzde 30 verilecektir denilmektedir. 

Yine, İstanbul Ataköy'de yapılan atletizm spor salonu inşaatı ihalesi işine yüzde 10 yerine yüz
de 30 avans verilerek, yine aynı sahte iki onay belgesi ile müteahhide 22 milyar liralık avans sene
lerce kalmış; işin projesi, planı yapılmadan ihale edilmiştir. Bu gibi örnekleri çoğaltmamız müm
kündür. 

İşlerin ihale şekli de Gençlik Spor Müdürü tarafından değiştirilerek, taşrada yapılması gereken 
ve emanet usulde yapılan ihaleleri merkezde toplamıştır. 2886 sayılı İhale Yasası gereği, emanet 
işlerde, peşin yüzde 8 tenzilat uygulanarak ihaleye çıkarılmasını emretmektedir. Bu şekilde ihale
ye çıkan işler, şeffaf yapıldığında, ayrıca yüzde 25 ve 30 tenzilatla alıcı bulmaktaydı. 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, il başkanlarının emanet usulle ihale yapılmasını yasaklaya--
rak, bütün işleri merkez ihalesi altında kendi denetimine almış; davet usulüyle işleri çok düşük ten
zilatlarla istediği kişilere vermek suretiyle, devleti büyük zarara sokmuştur. Açık, şeffaf olarak ya
pıları ihalelerde yüzde 30-40 tenzilat yapılırken, davet usulü verilen ihaleler yüzde 5-10 arasında 
tenzilatlarla verilmek suretiyle, devletin milyarlarca lirası heba edilmiştir. 
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Davet suretiyle müteahhitlere verilen işlerde, B grubu müteahhitlik karnesi gerekirken^ C gru

bu müteahhitlik karnesi olanlara verilmesi (6 adet yapım işiyken) yasaların açık bir şekilde ihlali
dir. Bazı müteahhitlere verilen işlerde, karnesinin süresi dolmuş olduğu veya miktar yönünden ye
terli bulunmadığı; bazı müteahhitlere verilen işlerde, müteahhidin sözleşme tarihinde karnelerinin 
bulunmadığı gibi sayılmayacak derecede ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluğun yapıldığı iddiaları 
vardır. 

İhale yapılmadan önce, yatırımcı kuruluş tarafından.işin toplam maliyetini, süresini, yılık öde
nek dilimlerini içeren bir çalışma yaparak, bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatınca incelenir, ilgi
li komisyon tarafından uygun görülürse yatırım programına alınır. Sonra, sırasıyla Bakanlar Kuru
lunda, Bütçe Plan Komisyonunda görüşülerek uygun görülmesi halinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilerek, Meclisin onayıyla yasalaşır. 

Gençlik Spor Müdürlüğünde, ödeneği olmadığı halde ihaleye çıkarılan veya göstermelik öde
neklerle ihale edilen, Sayıştay vizesi alınmadan mukavele yapılan birçok iş bulunmaktadır. 

Dört senedir yapılan ihalelerin birçoğu ya hafriyattadır ya zemin katlar dökülmüş natamam 
beklemekte, 2020 yılına kadar tamamlanması zor görülmekte, ülkenin milyarlarca lirası atıl bir va- • 
ziyette bekletilmektedir. 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde usulsüzlükler, yolsuzluklar sadece bunlarla kalmamakta, 
birçok kişiye 3,5 milyona satılan şeref trübün serbest giriş kartlarından alınan paraların nerelere, ne 
miktarda harcandığı bilinmemektedir. 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde, yukarıda izah etmeye çalıştığımız olaylar ve tüm diğer 
usulsüzlük, yolsuzluk ve sorumsuzluk olaylarını incelenmesi, atıl vaziyette bekleyen, ülkemizin 
kamburu olan ihale edilmiş bu işlerle ilgili alınması gereken önlemlerin bir an önce alınması için 
Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddesi gereği bir Meclis araştırması 
açılmasına lüzum vardır. 

Yüce Meclisimize saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-

me sırasında yapılacaktır. 
4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İskân Bakanlığın

daki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından yapıldığı iddia edilen usulsüzlük, yolsuzluk ve sorumsuz
lukları ortaya çıkarmak, suçluları tespit ederken zan altında bırakılan dürüst yönetici ve bürokrat
ları bu zan altından kurtarmak, bu yolsuzlukları önlemek, alınması gerekli yasal ve diğer tedbirle
ri almak için Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddesi gereği bir Meclis 
araştırılması zurureti vardır. (Kanunî müruruzaman olan beş sene) 

Yüce Meclise saygıyla arz ederiz. 
Halit Dumankaya (İstanbul) ' 
Adem Yıldız (Samsun) 
Ali Kemal Başaran (Trabzon) 

Halil Cin (İçel) 
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İsmail Durak Ünlü (Yozgat) . J 

Avni Kabaoğlu (Rize) ' 
İbrahim Yılmaz (Kayseri) 

Ahmet Kabil (Rize) 

Miraç Akdoğan (Malatya) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 

Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya) 
Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 

Ataullah Hamidi (Batman) 

Nizamettin Sevgili (Siirt) 
Esat Bütün (Kahramanmaraş) 

Metin Öney (İzmir) 
Nabi Poyraz (Ordu) 
Gerekçe : 
Bayındırlık Bakanlığı kuruluş yasasında, genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin 

ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak, kısaca 
tüm devlet kurumlarının yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlığınca yapım ve yürütülmesi, yasa ile adı 
geçen Bakanlığa verilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığınca yapılan ihalelerin büyük bir çoğunluğu açık, şeffaf ilanla yapılma
yıp, 2886 sayılı Yasanın istisna maddesi olan (yapımı gizlilik, teknik kadro, ekipman isteyen) 44 
üncü maddesine göre istedikleri kişileri davet ederek, bazı kişilere kolay kazanç sağlayacak şekil
de ihaleler yapıldı. 

Devlet İhale Yasası, büyük ekonomik değer taşıyan çok önemli bir yasadır. Bu yasanın boş
luklarından istifade edilerek, kapalı kapılar ardında davet usulüyle verilen işlerle ilgili yolsuzluk id
diaları ayyuka çıkarken, bu işlere alet olmayan bir kısım dürüst yöneticiler de maalesef zan altında 
kalmış oldu. 

Açık ve.şeffaf yapılan ihalelerdeki tenzilatlar yüzde 35-40'lara varırken, davetle verilen işler
de ise tenzilatlar yüzde 5'lerde, lO'larda kalmakta, devlet bu şekilde çok büyük zararlara uğratıl
maktadır. 

Davet usulüyle çağırılan kişilerin müteahhit olup olmadıkları, karne gruplarının yetip yetme
diğine de dikkat edilmeden, teknik kadrosunun, meslekî bilgisinin bu işleri yapıp yapmamaya mü
sait olup olmamasına bakmadan, bu davetler çeşitli nedenlerle yapılarak, işler ya zamanında biti-
rilmeyerek veya çürük yapılarak gerekli malzeme noksanlıldarından, en ufak bir zelzeleden zarar 
görmektedir. Küçük bir sarsıntıdan ilk çöken binaların kamu binalarının oluşu dikkati çekmekte, 
dürüst, ehliyetli müteahhitler töhmet altında tutulmaktadır, 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan 7 ihaleye verilen 830 teklif mektubunun, 274'ünün, 
ihale indirim oranlarını belirtir rakam ve harflerin aynı daktilo ve aynı şahıslar tarafından yazıldı
ğı, ihalede gizlilik kaidesine riayet edilmeyerek, ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edilmiştir. 

Bakanlıkça ayrıca, bağlı olduğu belediyeleri devreden çıkartarak, keyfi imar plan tadillerinin 
yapıldığı, bunun bariz örneklerinin Maltepe Gülsuyu'nda yapılan benzinlik tadilatı ve sahildeki ta
dilatlar olduğudur. 
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Yukarıda bir kısmını belirttiğimiz bu ve buna benzer yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştı

rılmasında zaruret vardır. 

Ayrıca, Devlet İhale Yasası, büyük ekonomik değer taşıyan bir yasa olduğundan, yolsuzluk 
kapılarını kapatacak yasal tedbirler almak, araştırmak, yapılan yolsuzlukları su yüzüne çıkarmak, 
dürüst yöneticileri ve bürokratları da şüyuu zan altından kurtarmak için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince bir araştırma açılmasında zaruret vardır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

s Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. • ' \ 

5. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve İ7 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et ithalatı yapıldı
ğı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10145) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Şu anda hayvancılığımız, gerilemiş ve perişan duruma düşürülmüşken, son zamanlarda, gele
cekte bu durumun daha da kötüleşeceğini ifade eden birtakım dedikodular ve haberler yayılmakta
dır. Bunların şüyuu bile bir olumsuzluk kaynağı olduğu düşünülürse, gerçek olması halinde bu du
rumun hangi boyutlara varacağını herkes takdir eder. 

Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için, hayvancılığı, ekonomimizi ve sağlığımızı 
bu denli etkileyen, usulsüz, sağlıksız hayvan ve et ithalatı, usulsüz kesimler, verimsiz ve yolsuz 
gümrük muameleleri, bu meyanda vahim boyutlara ulaştığı iddia edilen rüşvet, vurdumduymazlık 
ve suiistimal olaylarını, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 
103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

1. Azmi Ateş (İstanbul) 
2. Abdullah Gül (Kayseri) 
3. Mustafa İJnaldı (Konya) 
4. Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
5. Latif Öztek (Samsun) 

6. Sacit Günbey (Diyarbakır) 
7. Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 

8. Ekrem Erdem (İstanbul) 

9. Ahmet Nurettin Aydın (Siirt) 
10. İsmail Yılmaz (İzmir) 
11. Kahraman Emmioğlu (Gaziantep) 
12. Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
13. Ramazan Yenidede (Denizli) 
14. Sabri Tekir (İzmir) 
15. Osman Hazer (Afyon) 

16. Suat Pamukçu (Bayburt) 
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. 17. Salih Kapusuz (Kayseri) 

18. Osman Yumakoğulları (İstanbul) 

Gerekçe: 

1. Ülkemize kaçak hayvan ve et sokulduğu, bu hayvanların büyük bir kısmının hasta, hatta 
bunlardan çoğunun telef olduğu. ' 

2. Yurtiçinde bol miktarda kaçak et kesildiği. 

3. Yurtdışından ithal edilen etlerin mahiyetlerinin bilinmediği, bunların insan gıdası sayılıp sa
yılmayacağı. 

4. Bütün bunlara rağmen hiçbir tedbir alınmadığı. 

5. Gümrüklerde, bu konularla ilgili rüşvetin yaygın olduğu ve yeterli denetimin bulunmadığı, 
hatta bu nedenle sağlam hayvanların ve etlerin rüşvetsiz geçirilemediği. 

6. Çağımızda düşünülmesi dahi mümkün olmayan şekilde ithal mallara karantina uygulanma
dığı, sahte belgelerle karantina işlemlerinin geçiştirildiği iddiaları, her geçen gün daha da yaygın
laşmakta ve medyanın gündeminde gittikçe daha çok yer almaktadır. . 

Doğru veya yanlış bu kadar çok önemli iddiaların yarlığı, milletimiz açısından önemli bir 
olumsuzluk göstergesidir. İddilaların doğruluğu ve yanlışlığı yanında, bu konuya ilişkin işlemler 
nelerdir? Durumun tespit edilmesi, bu konudaki olumsuz gelişmelerin Önlenmesi, ülke ekonomisi
nin çok önemli bir sektörü olan hayvancılığın kurtarılması ve toplumumuzun sağlığını korumak 
açısından önemlidir. Eğer böyle bir çalışma yapmaz, gerekli tedbirler alınmazsa; hayvancılıkta, 
sağlıkta, ekonomide önemli bir tahribat oluşturacağı kanaatindeyiz. 

Bu kanaat ve anlayışla, Yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 
BAŞKAN —Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması önergesi, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması . 

konusundaki öngörüşmeler, sırasında.yapılacaktır. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 

geçiyoruz. 
Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusunda 

alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine 
başlayacağız; ancak, Grupların, görüşmeye başlayacağımız Meclis araştırması önergesinin ön-
görüşmelerinin yapılmasına hazır olmadıkları... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Süreden dolayı Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Zamanın da ilerlemiş olmasını da hesaba katarak, Grupların mutabakatıyla 
bugünkü çalışmaların burada bitirilmesi istenilmektedir. Meclisi Sayın Gruplarımız çalıştıracak
larına göre, Başkanlık Divanı olarak, tabiî bizim tek, başımıza Meclisi çalıştırma olanağımız bulun
madığına göre, Gruplarımızın bu isteklerini yerine getirmek zorundayız. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Daha bir saatimiz yar Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, sizin Grubunuzun da imzası var. Şimdi, bütün gruplar çalışmak istemez

se, biz, Başkanlık Divanı olarak, boş sandalyeleri mi çıkarıp burada konuşturacağız... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Siz, çalışmayı seven bir Başkansınız; onun için söylüyorum. 

19.3.1996 0 : 1 
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BAŞKAN -Tamam; ben de "buyurun, gelin, çalışalım" diyorum Sayın Ayhan; yani, gruplar 

çalışmak istemezse, biz, Meclisi nasıl çalıştırırız?.. Varsa bunun bir yolu, bana öğretin de, ben de 
sizden öğreneyim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben, size öğretirim!.. 
BAŞKAN - Peki; ama, öğretilecek şeyleri öğretin, öğretilmeyecek şeyleri öğreteceğim diye 

bir düşünce içerisinde olmayın!.. 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - O, sizin kabiliyetinize bağlı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki;.. 
Sayın milletvekilleri, zamanın ilerlemesi ve grupların aldığı mutabakat kararı gereğince, 

bugünkü çalışmamızı burada bitiriyoruz. 
Gündemde yer alan işleri görüşmek için, 20 Mart 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan

mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 17.28 

— ® — 

' . ' • ' • ' i 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Erzincan SSK Hastanesi Başhekiminin görevden 

alınmasının nedenine ve bu hastanede görevli bazı doktorlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam Emin Kul'un yazılı cevabı (7/177) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Naci Terzi 
Erzincan 

Soru 1. Deprem zamanı ve sonrası Erzincan'da çok büyük fedakârlık ve özveriyle çalışan 
S.S.K. Hastanesi Başhekimi Şinasi Gültepe hangi gerekçeyle seçim öncesi görevden alındı? 

Soru 2. Seçimlerden sonra çeşitli olaylara isimleri karışan, haklarında adlî soruşturmalar yapı
lan ve Erzincanlılar tarafından da yakından bilinen, Nisaiye Uzmanı Muzaffer Irmak, Diş Tabibi 
Hülya Köseoğlu, Pratisyen Hekim M. Ali Karataş isimli bu üç şahsın Erzincan S.S.K. Hastanesin
de istihdamı doğru mudur? J 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19.3.1996 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.SGK-0-13-OÖ-01/1181/006099 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• İlgi : 15.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/177-233/415 sayılı yazınız. 
,. Erzincan Milletvekili Naci Terzi tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Erzincan 

Hastanesi Başhekiminin görevden alınma nedeni ve bu hastanede görevli bazı doktorlara ilişkin" 
yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Erzincan Hastanesi Başhekimi A. Şinasi Gül tepe'nin, hizmet gere

ği aynı hastanede KBB uzmanı olarak çalıştırılmasına Kurum Yönetim Kurulunca karar verilmiş
tir. ; 

Nisaiye Uzmanı Dr. Muzaffer Irmak halen Kurumun Kars Hastanesinde çalışmakta olup, Sos
yal Sigortalar Kurumu Erzincan Hastanesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan; Sağlık Bakanlığında görev yapmakta iken, Başbakanlık Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğünün 18.12.1995 tarih ve 18220 sayılı atama izni uyarınca ve Kurumun Erzincan 
Hastanesinin acil ihtiyacı da göz önünde bulundurularak, 10.1.1996 tarihinde naklen ataması yapı
lan Diş Tabibi Hülya Köseoğlu görevine devam etmektedir. Adı geçen hakkında anılan Bakanlık
ça düzenlenen Teftiş Raporunun tetkikinden bölücü örgüt üyesi olan bir hastayı nüfuzunu kullana
rak hastaneden çıkardığı ve bakıjnını evinde yaptığı iddiaları karşısında söz konusu tutum ve dav
ranışı nedeniyle kınama cezası verildiği ancak, bu olayla ilgili olarak adlî makamlarca verilmiş her
hangi bir cezasının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı Erzincan 4 Nolu Merkez Sağlık Ocağı Tabibi iken Kurumun Erzincan Has
tanesine naklen atanması uygun görülen ve 15.12.1994 tarihinde görevine başlayan Dr. M. Ali Ka-
rataş hakkında ise anılan Bakanlıkça düzenlenen sicil özetinin incelenmesi sonucunda, ideolojik 
amaçlı slogan atmak ve izinsiz gösteri suçlarından yargılandığı ve Edirne 1 inci Asliye Ceza Mah
kemesinin E. 1990/23, K. 1991/91 sayılı kararı ile beraat ettiği, ayrıca, 21.3.1991 günü Nevruz 
Bayramı nedeniyle slogan atmak ve pankart açmak suçlarından yakalandığı ancak, Edirne Cumhu
riyet Başsavcılığınca hakkında takipsizlik kararı verildiği anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, hekimlik görevlerini daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürdürmüş olmaları 
nedeniyle Diş Tabibi Hülya Köseoğlu ile Dr. M. Ali Karatş'ın Sosyal Sigortalar Kurumu Erzincan 
Hastanesine naklen atanmalarında bir sakınca görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Emin Kul 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
2. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının hizmete 

açılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı 
(7/321) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanrtarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu 
saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
1. Kahramanmaraş havaalanı 2 500 metre uzunluğundaki pisti ile 100 RC uçaklarının inip kal

kabileceği bir havaalanıdır. Devlet Havaalanları Genel Müdürlüğünün, bitirilmiş olan havaalanını 
kabul etmemesinin sebebi nedir? 

2. Kalkınmada ikinci derecede öncelikli İl olan Kahramanmaraş'ta 167'si tekstil olmak üzere 
toplam 335 fabrika bulunmaktadır. Kabına sığmayan İlimiz Havaalanının işletmeye açılmamasını 
nasıl açıklayabilirsiniz? Gerekçeniz nedir? 

3. Kahramanmaraş Sanayicilerimizin 64 Milyar harcayarak bitirdiği havaalanı, ulaşımı rahat
latacak ölçüdedir. Havaalanının hizmete açılmasını engellemek Kahramanmaraş'ı cezalandırmak 
değil midir? Böyle yanlış bir kararı, İlimiz ve Ülkemiz çıkarları açısından nasıl açıklayabilirsiniz? 
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4. Hayırsever sanayicilerimizin büyük bir özveri ile yaptırdığı havaalanını işletmeye açma

makla; ülke ekonomisine katkıda bulunan ve hayır yapan insanlarımızın hayrına mani olmuyor mu
sunuz? ' , 

5. Toplam nüfusu 1 Milyonu aşan, üniversite, sanayi, turizm ve kültür şehri olan İlimizin prob
lemlerini çözeceğimiz yerde DHL Genel Müdürlüğünün bu tavrı ile İlimizin ulaşımını tıkamıyor 
muyuz? Şehrin daha da büyüyüp, gelişmesini engellemiş olmuyor muyuz? 

6. Havaalanında vazifeli bekçilerin maaşlarını bile sanayicilerimiz öderken; bitirilen, hizmete 
aç denilen havaalanını işletmeye açmak için teslim almayan, işletmeyen bu idarenin becerisi, fera
seti, kabiliyeti ve gayretini nasıl buluyorsunuz? Bu idareye devam diyor musunuz? Bürokrasinin 
insafa gelmesini mi bekleyeceksiniz? 

7. DHL'nin "Havaalanını Özel İdare veya Sanayi Odası çalıştırsın" cevabını devlet ciddiyeti 
ile bağdaştırabiliyor musunuz? DHL'nin bu tutumunu nasıl açıklıyorsunuz? 

8. Kahramanmaraşlılar havaalanı için 6 ay doluluk garantisi vermektedir. Herşeyi ile hazır bu
lunan havaalanının hizmete açılmamasına bölge halkımız bir anlam veremiyor ve soruyor; "Hükü
met milletimizin hayır yapmasını istemiyor mu?" Kahramanmaraşlı cezalandırılıyor mu? İlimiz 
kalkınmasın mı? Değilse, Havaalanımız hangi tarihte hizmete açılacaktır? 

9. İlimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın "Havaalanı pistinin 3 400 metreye çıkarılacağı" sözünü 
unutmadı. 2 400 metre uzunluğundaki havaalanı pisti ne zaman 3 400 metreye çıkarılacaktır?. 

T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 18.3.1996 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

APK:B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/332-7392 , . , 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/321-521/1119 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Bakanlığıma yönelttiği 7/321-521 esas nolu ya
zılı soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer Barutçu 

Ulaştırma Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin 7/321-521 Sayılı Soru Önergesi ve Cevabı 

Soru 1. Kahramanmaraş havaalanı 2 500 metre uzunluğundaki pisti ile 100 RC uçaklarının 
inip kalkabileceği bir havaalanıdır. Devlet Havaalanları Genel Müdürlüğünün, bitirilmiş olan ha
vaalanını kabul etmemesinin sebebi nedir? 

2. Kalkınmada ikinci derecede öncelikli İl olan Kahramanmaraş'ta 167'si tekstil olmak üzere 
toplam 335 fabrika bulunmaktadır. Kabına sığmayan İlimiz Havaalanının işletmeye açılmamasını 
nasıl açıklayabilirsiniz? Gerekçeniz nedir? 

3. Kahramanmaraş Sanayicilerimizin 64 Milyar harcayarak bitirdiği havaalanı, ulaşımı rahat
latacak ölçüdedir. Havaalanının hizmete açılmasını engellemek Kahramanmaraş'ı cezalandırmak 
değil midir? Böyle yanlış bir kararı, İlimiz ve ülkemiz çıkarları açısından nasıl açıklayabilirsiniz? 
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4. Hayırsever sanayicilerimizin büyük bir özveri ile yaptırdığı havaalanını işletmeye açma

makla; ülke ekonomisine katkıda bulunan ve hayır yapan insanlarımızın hayrına mani olmuyor mu
sunuz? 

5. Toplam nüfusu 1 Milyonu aşan, üniversite, sanayi turizm ve kültür şehri olan İlimizin prob
lemlerini çözeceğimiz yerde DHL Genel Müdürlüğünün bu tavrı ile İlimizin ulaşımını tıkamıyor 
muyuz? Şehrin daha da büyüyüp, gelişmesini engellemiş olmuyor muyuz? 

6. Havaalanında vazifeli bekçilerin maaşlarını bile sanayicilerimiz öderken; bitirilen, hizmete 
aç denilen havaalanını işletmeye açmak için teslim almayan, işletmeyen bu idarenin becerisi, fera
seti, kabiliyetini nasıl buluyorsunuz? Bu idareye devam diyor musunuz? Bürokrasinin insafa gel
mesini mi bekleyeceksiniz? 

7. DHL'nin "Havaalanını Özel İdare veya Sanayi Odası çalıştırsın" cevabını devlet ciddiyeti 
ile bağdaştırabiliyor musunuz? DHL'nin bu tutumunu nasıl açıklıyorsunuz? 

8. Kahramanmaraş'tılar havaalanı için 6 ay doluluk garantisi vermektedir. Her şeyi ile hazır 
bulunan havaalanının hizmete açılmasına bölge halkımız bir anlam veremiyor ve soruyor; "Hükü
met milletimizin hayır yapmasını istemiyor mu?" Kahramanmaraşlı cezalandırılıyor mu? İlimiz 
kalkınmasın mı? Değilse, Havaalanımız hangi tarihte hizmete açılacaktır? 

9. İlimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın "Havaalanı pistinin 3 400 metreye çıkarılacağı" sözünü 
unutmadı. 2 400 metre uzunluğundaki havaalanı pisti ne zaman 3 400 metreye çıkarılacaktır? 

CEVAP : Besleyici hava sistemini tüm yurt sathına yaymak amacıyh Bakanlığımız yatırım 
programında "Muhtelif Havaalanları İnşaatı" adı altında yetalan proje ile tüm yurtta bugüne kadar 
15 adet stol havaalanı inşaatı tamamlanarak hizmete verilmiştir. 12 adet Stol havaalanının ise inşa
atı sürdürülmektedir. 

Stol Havaalanı esaslarında inşa edilen ve 1 000 m. Pisti bulunan Kahramc maraş Havaalanı, 
THY kullanımında bulunan 99 kişilik RJ-100 uçaklarının operasyonuna uygun hale getirilmek 
amacıyla gelen talepler doğrultusunda 2 500 metreye geliştirilmiştir. 

Havaalanının 3 400 metreye geliştirilmesi halinde; 
— Yaklaşma ve tırmanma yönünde ve geçiş düzleminde doğal manialar oluşacağı, 
.-Pist eninin 45 metreye çıkartılması, 

- Taksirut ve Apronun konvansİyönel esaslarda büyütülmesi, 
- P i s t boy profilinin belirtilen Uluslararası kriterLrde bir üst kademeye göre yeniden düzen

lenmesi gerekeceği, 

gibi hususlar, belirlenmiştir. 
Bu durumda havaalanının geliştirilmesi hususunun bu aşamada çok yüksek maliyetler yanın

da uçuş güvenliği açısından telafisi mümkün olmayan riskler meydana getirmesi ve seyrüsefer yö
nünden de tahditli olacağı mania planından tespit edilmiştir. 

Kahramanmaraş Havaalanının 2 400x30 m. lik pistinin yöreye hizmet verebilecek kapasitede 
olduğu (Şanlıurfa 2 250x30 m. Havaalanı gibi) gelişimin ise ayrı bir yerde ve yeni bir etüt çerçe
vesinde düşünülmesi uygun olacaktır. 

Genel olarak Bakanlığımız, Stol havaalanlarının özel şirketler, Ticaret odaları, havacılık ku
lüpleri veya mahallî idarelerce işletilmesinin daha uygun-ve verimli olacağı kanaatindedir. Ancak 
Kahramanmaraş havaalanının yukarıda belirtilen kuruluşlarca işletilmesi halinde DHMİ Genel 
Müdürlüğünce gerekli olan teknik yardım ve eğitim desteği verilecektir. 
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3. - Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran 'in, milletvekillerinin telefon cihazlarının değişti

rilmesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli'hin yazılı ceva
bı (7/460) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Meclis Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Dr. Ali Kemal Başaran 

Trabzon 
Şubat ayı içerisinde Halkla İlişkiler binasındaki biz Milletvekillerinin telefon cihazları değiş

tirilmiştir. 

Soru 1. Bu değişikliğe kim ya da kimler karar vermiştir. Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç 
duyulmuştur? • 

Soru 2. Telefonları yenileyen Firma kimdir? Bu değişiklik için bir ihale yapılmış mıdır? Bu 
ihaleyi kim hangi şartlarda yapmıştır? İhaleye kaç tane firma katılmıştır? Hangi teklifleri vermiş
tir? 

Soru 3. Bu ihaleyi TBMM adına Telekom A.Ş.'nin yaptığı doğru mudur? Eğer böyle ise ne
den bir kurum başka bir kurum adına ihale yapmıştır. Yüce Meclisimiz böyle bir ihaleyi yapmak
tan aciz midir? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 19.3.1996 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/460-573/1249 

Sayın Ali Kemal Başaran 

Trabzon Milletvekili 
İlgi : 16.2.1996 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekillerinin telefon cihazlarının değiştirilmesine ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorula

rınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
. Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Cevap 1. Değiştirilen sistem, Türk Telefon firması tarafından 1983 yılında imal ve tesis edil
mişti. Bu sistem, Milletvekili ve Sekreter odalarında birer adet olmak üzere iki santral kutusu ve 
ayrıca sekreter odasında her iki santral kutusu için bir müşterek devre kutusu ve bir redresör ile iki 
adet şef sekreter makinesinden oluşmakta ve tesisatı 16 çift kablo ile çalışmaktaydı. Sistem esasen 
ekonomik ömrünü doldurmuştu. 

Adı geçen firma 1990 yılında kapanmış bulunduğundan sistemin bakım ve onarımı için gerek
li eleman ve yedek parça temini son derece güçleşmişti. Bu güçlükler karşısında bakım ve onarım
lar zamanında yapılamamış, bu da üyelerimizin şikayetlerine neden olmuştur. 

Açıklanan nedenlerle, Başkanlık Makamının 29 Aralık 1995 tarih ve 1769 sayılı oluru ile sis
temin kurulması, bir kamu kuruluşu olan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne verilmiştir. 
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Cevap 2. Telefonları yenileyen firma, bir kamu kurumu olan Türk Telekomünikasyon 

A.Ş.'dir. Bu işin ihalesi piyasa araştırması sonucu tespit edilen fiyat ile birlikte Türk Telekomüni
kasyon A.Ş.'den alınan teklif dikkate alınarak yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Başkanılk Oluru 
ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesine göre Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne 
protokol ile verilmiştir. 

Cevap 3. Anılan işin yapımı, halen Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bulunan 3 500 abone 
kapasiteli özel telefon santralini 1990 yılında ücreti karşılığı protokol ile tesis eden ve halen işlet
mesini yürütmekte bulunan (PTT) Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne protokol ile verilmiş ve proto
kole göre Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı yükümlü olan bu şirkettir. 

Bu bakımdan ihalenin T.B.M.M. adına başka bir firma tarafından yapılması söz konusu değil
dir. . 

© 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
25 İNCİ BİRLEŞİM 19 , 3 . 1996 SALI Saat : 15.00 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI , 

1. — Meclis Araştırması önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

'"ft'j * 3> O 'IC1 »' " 4 

. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
• YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

. 2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

3. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

— 1 — 



, - • • . : . • • • • . ; , • • • . . & . • • • ^ 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI , 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

5. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Klülüpleri-
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

ö. —-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13) 

g. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık Öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

10. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlmdirilmesii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değeriendirilmesi konusunda Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Miskin önergesi (10/19) 

13. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI • 

YAPILMASINA BAİR ÖNGÖRÜŞMELER. 

15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve. yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

20. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

21. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

22. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

24. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

— 3 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI. 

.' YAPILMASINA BAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

26. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 

, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Konya Milletvekili Veysel Omdan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

- 29. —'Konya Milletvekili Veysel Omdan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'ım 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

31 — Konya Milletvekilli Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

32. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ye 35 arkadaşının^ Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclüs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

33. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

34. —- Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/40) 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milletvekili Doğan Güreşin oğlu 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




