SAĞLIK VE SOSYAL
İŞLER KOMİSYONU
• Sosyal Sigortalar Kanunu
na Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı (KABUL)
• Hatay Milletvekili Ali UYAR
'ın Türk Tabibler Birliği Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (KABUL)

DİLEKÇE
KOMİSYONU
Komisyona Aralık ayında 52
adet dilekçe geldi. Bu dilekçelerden
34'ü hakkındaki incelemeler tamam
lanarak, ilgili kurumlara gönderildi. 18
dilekçe üzerindeki inceleme ve çalış
malar d e v a m ediyor.

PLAN VE BÜTÇE
KOMİSYONU
• 1992 Mali Yılı Kesin Hesap
Kanunu Tasarısı (KABUL)
• Katma Bütçeli idareler 1994
Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
(KABUL)
• 1994 Mali Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı (KABUL)
• 213Sayılı VergiUsul Kanu
nu, 6183 Sayılı A m m e Alacaklarının
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı
Motorlu TaşıtlarVergisi Kanunu, 3505
Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi
iadesi Hakkında Kanunda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (KABUL)

İNSAN HAKLARINI
İNCELEME
KOMİSYONU
Komisyon Temmuz ayında iki
toplantı yaptı. Sivas olaylarının de
ğerlendirilmesi ve konuyla ilgili Alt
Komisyon

kurulması

gündemiyle

toplanan komisyon üyeleri, olaylar
hakkındaki görüşlerini belirttiler. Alt
Komisyonda bulunan üyeler 19-20
Temmuz 1993 tarihlerinde, Sivas'a
ve Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı
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Başbağlar köyüne giderek, teröristler
ce yakılan köyde incelemelerde bu
lundular. Heyet, Sivas'ta yetkililerle,
basın mensuplarıyla ve mahalle
muhtarlarıyla görüşüp olay hakkında
bilgi aldı.
Komisyona
1.7.199330.9.1993 tarihleri arasında 110 baş
vuru oldu. Bu başvurulardan 85'i hak
kında işlem yapıldı, 25 başvurudeğerlendirme sırasına alındı. Değerlendi
rilen 85 başvurudan 65'i hakkında
yapılan işlemler tamamlanarak, baş
vuru sahiplerine bilgi verildi.
Komisyon Ekim ve Kasım ay
larında yedi toplantı yaptı. Bu toplan
tılarda; Komisyon faaliyetleri hakkın
da genel görüşme yapıldı. Komisyon
Başkanı Kırşehir Milletvekili Sabrl YA
VUZ , yabancı ülke parlamenterleri
tarafından komisyona yapılan ziya
retler ve Türkiye-AT Karma Parla
mento K o m i s y o n u toplantısında
Komisyon Heyeti ile Avrupa Parla
mentosu İnsan Hakları Alt Komisyon
üyeleri ile yapılan toplantı hakkında
Komisyon üyelerine bilgi verdi.
Avrupa İşkenceyi Önleme
Komitesi'nin Türkiye hakkında yaptı
ğı açıklama metni de üyelere dağıtıla
rak, konunun önemi üzerinde durul
du.
Diyarbakır-Lice, Erzurum/ÇatYavi olayları değerlendirildi. Konuyla
ilgili Komisyon açıklaması basına
dağıtıldı.
İstanbul Milletvekili Feyzi İŞBAŞARAN'ın; Güneydoğu sorunu
hakkında kapsamlı, tarihsel geçmişi,
gelişimi, sorun nedenleri ve çözüm
önerilerini içeren bir rapor hazırlan
ması önerisi Komisyon tarafından
benimsendi.
3713 ve 3838 Sayılı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı Hakkında genel görüşme
yapıldı.
Komisyona
1.10.199330.11.1993 tarihleri arasında 109
başvuru oldu. Bu başvurulardan 74'ü
hakkında işlem yapıldı,35 başvuru
değerlendirme sırasına alındı. Değer
lendirilen 74 başvurudan 5'i hakkın
daki işlemler tamamlanarak başvuru
sahiplerine bilgi verildi. 17 başvuru
hakkında ise ilgili kurum ve kuruluşlar

nezdinde yazışmalar ve incelemeler
sürdürülmektedir. Bu dönemde, geç
miş dönemden kalan 55 başvuru hak
kında incelemeler yapıldı, bunlardan
35'i hakkındaki işlemler tamamlana
rak başvuru sahiplerine bilgi verildi.

Anayasa-Adalet
Karma Komisyonu

4 Milletvekilinin
dokunulmazlığı
kaldırılıyor
Anayasa Adalet Karma Ko
misyonu, Aralık ayı içinde yaptığı
toplantılarda, dört milletvekilinin do
kunulmazlıklarının kaldırılmasını
kararlaştırdı.
Karma Komisyon, Türk
Ceza Yasasının 125. maddesine
muhalefet suçundan yargılanmak
üzere
Meclis'e gelen dosyalar
dikkate alınarak, DEP Genel Baş
kanı Hatip D i c l e , Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana, Mardin Mil
letvekili A h m e t T ü r k ve Sımak Mil
letvekili M a h m u t A l ı n a k ' ı n doku
nulmazlıklarının kaldırılmasına ka
rar verildi.
Karma Komisyon ayrıca
bazı milletvekillerinin çeşitli yasa
lara muhalefet ettikleri gerekçe
siyle yargılanmalarını sağlamak
üzere Mahkemelerce gönderilen
140 dosyayı da inceledi ve bu mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının
kaldırılması yönündeki talepleri
dönem sonuna bıraktı.
Anayasa Adalet Karma Ko
misyonu ayrıca, HEP'in kapatıl
ması dolayısıyla milletvekilliği 19
Kasımtarihinde düşen Meclis eski
Başkanvekili Fehmi Işıklar hak
kında, Komisyon gündeminde bu
lunan 13 dokunulmazlık tezkere
sinin de düşme nedeniyle gündem
den çıkartılmasını kararlaştırdı.
Karma Komisyonun aldığı
dokunulmazlığın kaldırılması ve
dönem sonuna bırakılmasına iliş
kin kararlar, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Genel Kurul'da alınacak kesin kararlarda, ka
rar yeter sayısı yeterli olacak.

