DONEM : 19

CİLT ; 87

YASAMA Y I L I : 4

T İffi M

TUTANA]
Birleşim
1995 Salı
..©•

IÇINDEKILER
Savfa
I. - GEÇEN TUTANAK OZETI
II. - GELEN KÂĞITLAR
IIL - YOKLAMALAR
IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
• 1. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, hayvancılık sektörünün
içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve
Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı
2. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Bosna-Hersek Dışişleri
Bakanı irfan Lubjankiç'in öldürülmesi konusuna ilişkin gündem dışı
konuşması ve Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı
3. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticinin durumu ve ürün
taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı
Refaiddin Şahin'in cevabı
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - İstifaen boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet
Bakanı Mehmet Mogultay'm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1864)
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2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Vergi, Sigorta ve Bağ-Kur
Primlerini Ödeyemeyenler Hakkında Uygulanacak Esaslara Dair Kanun teklifi
nin (2/636) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerisi (4/479)
3. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Gelir Vergisi Kanununun Bir
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun teklifinin (2/1304) doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/480)
V.-ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
: 1. - Genel Kurulun çalışma saatleriyle görüşülecek konuların yeniden dü
zenlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1, - Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un, Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik'in kendisine sataşması nedeniyle konuşması
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER
1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/343) (S. Sayısı: 71)
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82)
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139)
4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı: 134)
•
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ye Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayısı: 283)
6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391)
7. - İnsan Hakları-Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S.
Sayısı: 691)
8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66)
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
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10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1142) (S. Sayısı: 699)
11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı : 798)
12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komsiyonları raporları
(1/722) (S. Sayısı: 771)
.
VIII.-SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI.
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1,.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.C. Emekli Sandığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanıİsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6318)

454

2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, hazine adına tescil edilen
miktar fazlalıklarının ilgililerine devrini öngören Kanuna ilişkin.Başbakandan
sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6334) .

465

3. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlindeki belediyelere ya
pılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ceva
bı (7/6341)
• •
4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Didim-Akbük Koyundaki iki
. otele ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6355)
5. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Türk Sihahlı Kuvvetlerine
ait uçakların bakım ve modernizasyonuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî
Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6361)
6. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, kırsal kesimden Diyarbakır'a
yapılan göçlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevhe
ri'nin yazılı cevabı (7/6370)
7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Diyarbakır'a yapılan göçlere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin-Cevheri'nin yazılı cevabı
(7/6372)
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8. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, bakanlığın yatırım ve hizmet
lerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kırathoğlu'nun yazılı cevabı (7/6469)

47f-47R

9. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Emet Belediye
Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı
(7/6492)
'

47 8

10. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Köy Hizmetleri Makina İk
mal Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6514)

479:481
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11. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bitlis-Merkez-Yolalan Beldesi
Korucubaşı hakkındaki iddalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6550)
12. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, KKTC'nin müftü ihtiyacına ilişkin
sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/6551)
13. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Emekli Sandığından maaş alan
emeklilerin sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6558)
*
,
14. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Polatlı'da bir duruşmaya başörtü
lü olarak gelen bayana, hâkim tarafından hakaret edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6566)
15. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi 'nin, Ankara-Polatlı Adliyesinde gö
revli bir hâkim hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Mo
ğultay'ın yazılı cevabı (7/6567)
16. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'a bağlı bazı köyle
rin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/6597) '
17. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı yer
leşim birimlerinin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6598)
18. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden İlçesine bağ
lı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun
yazılı cevabı (7/6599)
19. - Elazığ Milletvekili. Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden İlçesine bağ
lı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun
yazılı cevabı (7/6600)
20. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6602)
21. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin soruşu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6603)
22. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı
köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazı
lı cevabı (7/6606)
23. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı
köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6607)
24. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlı
oğlu'nun yazıli cevabı (7/6610)
25. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Baskil İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlı
oğlu'nun yazılı cevabı (7/6611)
_374-'. '
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26. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Baskil İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlı
oğlu'nun yazılı cevabı (7/6612)

493

'27, - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Baskil İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6613)

494

28. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6614)
.

495

29. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Alacakaya-AltınoIuk Köyünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kiratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6615)

495

30. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Ağm İlçesine bağlı
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6616)

496

31. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı
köylerin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6617)

496

32. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak İlçesine bağ- <
lı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun
yazılı cevabı (7/6618)

497

33. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'a bağlı bazı köyle
rin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/6619)

498

34. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Erirnli-Kambertepe Köyünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kırat
lıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6620)
35. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'ın Sivrice İlçesine
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6622)
36. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Ağın'a bağlı bazı
yerleşim birimlerinin yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6623)
•
37. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu'ya bağlı bazı
köy yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı
(7/6625)
38. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Baskil'e bağlı bazı
köylerin yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/6628)
39. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Etibank Ergani Bakır İşlet
mesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un ya
zılı cevabı (7/6632)
40. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Akkaya İlçesi ve ba- „
zı köylerin ilkokul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6633)
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41. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Turiç'un, Elazığ İlindeki bazı okulla
rın ek derslik ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın ya
zılı cevabı (7/6639)
42. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan
"Hukuk değil zulüm" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet
Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6661)
43* - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Yunak-Koçyazı kasa
basının yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/6667)
44. - İstanbul Milletvekili Nami Çağan'in, İstanbuldaki abonelerin telefon
faturalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı
(7/6674)
45. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Buca SSK Sağlık Meslek Lisesi
nin kapatılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Aydın Güven Gürkan'ın yazılı cevabı (7/6676)
46. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne işe alınan personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kı
ratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6687)
47. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Van'da meydana gelen uçak ka
zasında kaybolduğu iddia edilen para kasasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı
İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6669)
48. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Diyanet Vakfına ait şirketlere
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/6711)
49. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Emet Fizik Tedavi Merkezine
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın
yazılı cevabı (7/6716)
50. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, tayin edilen bazı hâkimlere ilişkin
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6719)
51. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-GÖlpazarı İlçe Millî
Eğitim Müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/6740)
52. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, çarşı ve mahalle bekçilerine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6743)
53. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kurban derilerine ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6744)
54. - Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'ın, Türk Hava Kuvvetleri tarafın
dan açılan lastik ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6748)
55. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın.Europalia Festivali çalışma
larından TBMM'nin dışlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/6935)
.
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I . - G E Ç E N TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu Saat 10.30'da açılarak iki oturum yaptı.
,

Gündemin, "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünün
110 uncu sırasında bulunan 318 sıra sayılı İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasansının, bu kısmın 31 inci sırasına alınarak görüşmelerine hemen başlanmasına ilişkin
ANAP Grup önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği açıklandı.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
17 nci sırasında bulunan 690,
20 nci sırasında bulunan 71,
21 inci sırasında bulunan 82,
22 nci sırasında bulunan 139,

-

23 üncü sırasında bulunan 134,
24 üncü sırasında bulunan 283,
25 inci sırasında bulunan 391,
26 nci sırasında bulunan 66,
27 nci sırasında bulunan 201,
28 inci sırasında bulunan 699,
29 uncu sırasında bulunan 798,
S. Sayılı kanun, tasarı ve teklifleriyle, kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun taşanla
rının görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi.
30 uncu sırasında bulunan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısının (1/722) (S. Sayısı: 771) 19 uncu maddesinin oylamaları sırasın
da Genel Kurulda karar, yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;
6 Haziran 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 11.33'te birleşime son verildi.
Mustafa Kalemli
Başkanvekili
İlhan Kaya

" Cengiz Üretmen

' . . . ' . . - • ' İzmir ' .'. •

Manisa

Kâtip Üye

Kâtip Üye

©
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II. - GELEN KÂĞITLAR
2 . 6 . 1 9 9 5 CUMA
Yazılı Soru Önergeleri
1. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, 900'lü telefon hatlarına ilişkin Başbakandan
I yazılı soru önergesi (7/6899) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
2. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmelerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6900) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
3. - İstanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy'un, Konya-Ereğli-Yenigezen Yatılı İlköğretim Böl
ge Okulu Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/6901) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
4.—İzmir Milletvekili Timur Demir'in, TARİŞ Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6902) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı ihalesine
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6903) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Karasu Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6904) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Hisarönü Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6905) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Araklı Sahil Tahkimatı ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6906) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı ihalesine
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6907) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Hatay-Dörtyol Balıkçı Barınağı ihalesine
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru Önergesi (7/6908) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
11. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Nevşehir-Ürgüp Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6909) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Eskişehir Spor Salonu ihalesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6901) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
.
13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İsparta Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6911) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1995)
14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kırşehir Mucur Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6912) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
15. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kars Akyaka Spor Salonu ihalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6913) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
,
16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Gaziantep Spor Salonu ihalesine-ilişkin Baş
bakandan yazılı som önergesi (7/6914) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Merkez Spor Salonu ihalesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6915) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995)
18. - İstanbul Milletvekili ,Halit Dumankaya'nm, Erzincan Yüzme Havuzu, ihalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6916) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1995)
-• 19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bingöl Karlıova Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6917) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1995).
20. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Edirne Havsa Spor Salonu ihalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6918) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5,1995)
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5 . 6 .1995 PAZARTESİ
Raporlar
1. — Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafi İşaretler, Endüstriyel Tasarımlar, Yaş Sebze ve
Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Gıda Konularının Dü
zenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hak
kında Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve.Ticaret, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855) (S. Sayısı: 858)
(Dağıtma tarihî.: 2.6.1995) (GÜNDEME)
2. - Bursa Milletvekili Yılmaz Ovali'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci Maddesine bir
Fıkra ilavesine ilişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun
Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
(GÜNDEME)
3. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 nci
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 4 Ar
kadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Bi
rer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/593, 2/854) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) (GÜNDEME)
'
4. - İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu Maddesine
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/958) (S. Sayısı: 848)
(Dağıtma tarihi:.5.6.1995) (GÜNDEME)
5. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 7 nci Mad
desi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli
fi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, .
2/1332) (S. Sayısı: 850) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) (GÜNDEME)
6. - 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dâir Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/854) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) (GÜN
DEME)^
7. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) (GÜNDEME)
8. - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/806) (S. Sayısı: 854) (Da
ğıtma tarihi: 5.6.1995) (GÜNDEME)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun-Terme Yalı Balıkçı Barınağı ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6919) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yoroz Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6920) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ayvalık Vapur İskelesi ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6921) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
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4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Akçakoca Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6922) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sinop Helaldi Balıkçı Barınağı ihalesine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6923) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın.Sinop Türkeli Balıkçı Barınağı ihalesine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6924) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.6.1995)
7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ardahan Spor Salonu ihalesine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6925) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
8. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kahramanmaraş Göksün Spor Salonu ihalesi
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6926) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Uşak-Banaz Spor Salonu ihalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6927) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
10.'- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm.Erzincan Spor Eğitim Merkezi ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6928) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
11. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kırıkkale Merkez Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6929) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Tunceli-Pertek Spor Salonu ihalesine ilişkin
• Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6930) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın.Siirt Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6931) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Adıyaman Gençlik Merkezi ihalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6932) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.6.1995)
15. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Van Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6933) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1995)
16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Erzurum Güreş Eğitim Merkezi ihalesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6934) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.6.1995)
6 . 6 . 1 9 9 5 SALI
Tasan
1. - Maluller ile Şehit, Dul ve Yetimlerin Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/863) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1995)
..;'.

Teklif

1. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 4 Arkadaşının; Kilis Adıyla Bir İl Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/1433) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
31.5.1995)
Yazılı Soru Önergesi
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Europalia Festivali çalışmalarından
T.B.M.M.'nin dışlandığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru
önergesi (7/6935) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1995)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Ali GÜNAYDIN (Konya)
—

.

© -

•

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşimini açıyorum.
III.- YOKLAMA
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve
killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - 3 il daha var; yeni yapılan iller; onları okumadınız.
BAŞKAN - Efendim, onları da listeye dahil ederiz, merak etmeyin.
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz istekleri vardır; üç arkadaşa gündemdışı söz vere
ceğim'.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu sıkın
tılara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin 'in cevabı
BAŞKAN - Birinci gündemdışı söz, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'a verilmiştir. Sa
yın Tunç, hayvancılıkla ilgili söz istemiştir.
. Buyurun Sayın Tunç.(RP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - İnek kredisinden de bahset!
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İnekler nereye gitti, dağa mı kaçtı?!.
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türki
ye'de, hayvan varlığının süratle azalmaya başlaması ve hayvancıların karşı karşıya bulundukları sı
kıntıları dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarken,
DU husustaki görüşlerimi açıklama fırsatı verdiği için, Sayın Başkana da teşekkür ediyorum.
Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, ne yazık ki, yıl
ardır, büyük sıkıntılar, büyük krizler yaşıyor. Bu krizler, hem sosyal hayatta hem ekonomik hayata, her gün, değişik vesilelerle kendini gösteriyor.
Bu bölgede yaşayan halkın yüzde 80'i, geçimini tarım ve hayvancılık sektöründen karşılıyor.
sadece Doğu Anadolu Bölgesinde, 1980 yılında 12 milyon hayvan varken, bugün bu rakam, ne ya'A\Ü ki 5,5 milyona düşmüş bulunuyor; yani, yüzde 100'den fazla, yüzde 150'lere varan bir düşüş
ıöz konusu. Özel sektöre ait 37 et kombinası ve devlete ait 20 et kombinasından ancak 17 kombiıa çalışmakta, bunlar da ancak yüzde 50 kapasiteyle çalışmaktadırlar. Yine, Kurban Bayramının
kinci, üçüncü gününde gazetelere ve basına da yansıdığı gibi, kurbanlık hayvan bulunmayışı da,
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Türkiye'de hayvancılığın ne oranda yok olmayla karşı karşıya bulunduğunu gösteren en güzel de
lillerden biridir.
v
Bu düşüşün sebepleri nedir; bunu irdelemek lazım. Bir defa, Doğu Anadolu'da besi hayvancı
lığından ziyade, mera hayvancılığı yapılmaktadır. 1989 yılından beri getirilen, güvenlik nedeniyle
yaylaya çıkma yasağı, hayvancılıkla uğraşan kesimleri çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırak
mıştır. Yaylalara çıkma zamanı gelince, hayvan üreticisi ne yapacağını, nereye gideceğini bileme
mekte, kendi sıkıntılarıyla başbaşa kalmaktadır; sıcaklara dayanıksız olan mor koyun türleri zaman
zaman telef olmaktadır. Şüphesiz, güvenlik nedeniyle alınan tedbirleri anlıyorum; ancak, gördü
ğüm o ki, bu tedbirler istismar edilmekte ve genelliştirme temayülü göstermekte, dolayısıyla, hay
van sahibi, ne yapacağını bilememektedir.
Anladığım kadarıyla, sosyal devletin aldığı tedbir ve koyduğu kurallardan, eğer vatandaş za
rar görüyorsa, zararın telafisi için de gerekli tedbirleri almak zorundadır. Mesela, Beritan aşireti,
göçebe bir aşirettir, yerleşik değildir; hayvancılıkla uğraşır. Bunlar, kışları sıcak bölgelere, yazlan
da Bingöl gibi yüksek yaylalara çıkmak durumundadırlar. Son iki üç senedir yaylalara çıkma za
manı gelince "yasaktır, gidemezsiniz" uyarılarıyla karşılaşırlar. Bu sene de aynı şey başlarına gel
di. Peki, bunlar ne yapacak ve nereye gidecek? Bugün bile perişan bir vaziyette, aç, açıkta, yağmur
v
altında, yaylaya çıkma izni beklemektedirler. Sadece bu aşiret değil, koyunculukla meşgul olan
herkes, bu sıkıntıları bir yerde çekiyor ve hayvanlarını elden çıkarıyor; dolayısıyla, hayvan varlığı
da böylece zarar görmüş oluyor...
Sayın Başkanım, gürültü var, ikaz eder misiniz?
BAŞKAN-Peki efendim.
Sayın milletvekilleri, salonda çok gürültü var; lütfen, kürsüde konuşan sayın hatibi dinleyelim
efendim.
Buyurun efendim.
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Bir başka husus ise, devlet desteğinin hayvancılık sek
töründen kalkmasıdır, 1993 yılında, Tarım Bakanlığı, hayvancılara, Et ve Balık Kurumu'vasıtasıyIa faizsiz kredi dağıttı; ancak, sonuçta gördüğümüz o ki, bu kredi, üretici yerine tüketiciye, fakir
yerine zengine verildi. Hele hele Doğu ve Güneydoğuda iki üç ilin dışında hiç kimse bu krediden
istifade edemedi.
:
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Tunç, size ek süre veriyorum.
Buyurun efendim.
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Sebebi şu idi: Banka teminat mektubu istiyordu. Peki,
hangi üretici, hangi çiftçi, hangi köylü, banka teminat mektubu alabiliyor; bunu ancak, zenginler
alabildi. Elazığ'dan örnek vereyim: Elazığ'da bu krediden istifade edenlerin listesi elimde; bunla
rın hepsini tanıyorum. Siz bunlara kredi verseniz de vermeseniz de, bu insanlar, besicilik yapmak,
ahırını doldurmak durumundadırlar; ancak, bu, onlar için ekstra bir kaynak oldu; ama, önemli olan,
üretime dönük işlerde bu kredilerin kullanılmasıdır.
Yayla hayvancılığı yapıp da, yaylaya gidemeyenlere, Sayın HUkümet, kredi vereceğini söylü
yor. Peki, vatandaş, bu krediyi, yaylaya çıkamadıktan sonra nerede kullanacak; bunun da iyi düşü
nülmesi gerekiyor. Boşaltılan köylerle beraber hayvan varlığı da yok olmuş; çok kısa bir sürede,
çok acil bir şekilde, boşaltılan köylerden göç ettirilen insanların yerlerine geri gitmelerini temin et
mek ve'bu insanlara faizsiz kredi vermek suretiyle, bir yerde, bu açığı kapatmak mümkün.

.
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Yanlış ihracat rejimine de son vermek lazım. 1980 yılında, yanlış ihracat rejimi yüzünden,
Türkiye'de, hayvan varlığı çok büyük zarar görmüştür. Ben, şahsen, bir yılını doldurmamış kuzu
nun ihracatını anlamakta güçlük çekiyorum; damızlık, dişi hayvan ihracatının serbest olmasını an
lamakta da güçlük çekiyorum. Bunlara mutlaka yasak getirilmesi lazım; aksi takdirde, önümüzde
ki yıllarda, Türkiye, hayvan ithalatı cenneti durumuna düşebilir.
.
Irk ıslahı hususunda da bir iki şey söylemek istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, son cümlelerinizi söyler misiniz... Rica ediyorum...
Buyurun.
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Sayın Başkanım,'bitirmeye çalışıyorum.
Urfa yöresinde.yetişen ivesi koyunu, Ceylanpınar Tarım İşletmesi şartlarında, yılda 100 kilo.
süt veriyor; aynı koyun, İsrail'de, senede 1 ton süt veriyor. Bu örnekle, bu husustaki hayvan ıslah
çalışmalarının ne oranda başarılı olduğunu; dolayısıyla, başarısız olduğunu görüyoruz.
Değerli milletvekilleri,,son olarak şunu söylemek istiyorum: Et ve Balık Kurumu, vatandaşın
hayvanlarını kesiyor, bir ay içinde ödemesi gereken parayı beş altı ay sonra ancak ödeyebiliyor.
Elazığ'da, besici arkadaşlar, bir firmayla, mallarını satmak için anlaştılar -ETEKS Firması- ve bu
güne kadar, bu firmaya-5 bin civarında hayvan kesilmiş ve 200 milyar civarında da para alınmış
durumdadır. Et ve Balık Kurumu, bu hayvanları, bu firma adına keserken kilo başına da 3 500 lira
ücret alıyor; ancak, son birkaç gündür, Elazığ Et-Balık Kurumu, bu hayvanları kesemeyeceğini ifa
de etmiştir. Peki, neden? Bu hayvanlar kesilirken, üretici kazanıyor, besici kazanıyor, Et-Balık Ku
rumunun lcendisi kazanıyor, alan firma da kazanıyor; peki, bunu kesmemenin anlamı ne? Sayın Ba
kanımın bu çarpıklığı gidereceğine inanıyorum.
Besicilerin, üreticilerin, Sayın Hükümetten istedikleri, şu anda, Et ve Balık Kurumunun, üre
ticilerin hayvanlarını kesmesine müsaade etmesidir. Bunun sağlanacağına inanıyorum.
Sayın Başkanın sabrını taşırmadan, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor; Sayın Başkana da te
şekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tunç.
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şa
hin; buyurun.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Sayın Milletvekilimiz Ahmet Cemil Tunç Beyin, hayvancılık hakkında yaptığı gün
demdışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Hayvancı|ık, tarım içerisinde, tarımla birlikte mütalaa edilen, tarımın ayrılmaz bir parçası olan
ve gerçekten de, tarım içerisindeki payı itibariyle dünyada önemli bir yere sahip olup, ülkemizde
de tarım içerisinde ve ülke ekonomisinde, beslenmesinde önemli yer tutan bir sektördür.
Tarımda ileri ülkelerde, hayvancılığın tarım içerisindeki payı yüzde 50'nin üzerindedir. Tür
kiye'de ise, geçmiş on sene içerisinde, hayvancılığımız, Sayın Tunç'un da ifade ettiği gibi, maale
sef, gerilemiştir ve Türkiye'de tarımın içindeki payı da yüzde 25'lere kadar düşmüştür. Hayvan sa
yısında da azalma olmuştur; yalnız, Sayın Tunç'un dediği gibi, büyükbaş hayvanda 5 milyona va
ran bir azalma değil, 10 milyonun üzerinde bir azalma olmuştur; koyunlarda ise, 40 küsur milyon
civarına inmiştir.
Türkiye'de, hayvancılığın gerilemesinin en başta gelen sebebi, hayvan varlığının geliştirilememesi ve mevcut olanların da gelişigüzel ihraç edilmesidir. Bir zamanlar, ihracat içerisinde hayvan- 383 -
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cılık çok önemli bir pay teşkil etmiştir ve her türlü hayvan varlığı, o günkü ihracat teşvikleri içeri
sinde -gerçekten plansız, programsız; sadece, ihracat yapıyoruz anlayışı içerisinde- öylesine fazla
sına ihraç edildi ki, yurt içindeki hayvansal üretim ile tüketim arasındaki denge bozuldu ve bu se
fer de, ithalat yapılsın diye baskılar gelmeye başladı. Zaten hayvan varlığının gelişmesi durmuşken
ve hayvan varlığını geliştirecek çareler, çpzümler aranması lazım gelirken, üretim ve tüketim -arz
ve talep- dengesizliği nedeniyle, özellikle et Ve. süt sanayicilerinin de baskısıyla, et, süt -sütte bil
hassa- süttozunun -sıfır.gümrük, sıfır fon uygulamasıyla- ülkeye çok miktarda ithal edilmesi sebe
biyle, zaten gerilemeye yüz tutmuş, hatta durmuş olan hayvancılıkta, besicilik ve süt inekçiliği, dı
şa karşı rekabet edemez hale gelince, üreticiler, büyük çapta paniğe kapılmış ve besicilikten,.süt
inekçiliğinden vazgeçer hale gelmişlerdir. Bu olumsuzluk, ülke içerisindeki hayvancılığın gerile
mesinin nedenlerinden bir tanesidir.
Hayvancılığın gerilemesinin nedenlerinden bir başkası da meracılığımızdır. Bugün, ülkede,
meralar, hayvancılığın geliştirilmesi için, henüz ciddî bir uygulamaya ve yasal tedbire maruz bırakılamamıştır. Şu anda, Meclisimizin gündeminin ilk sıralarında olan mera yasa tasarısı kanunlaştı
ğı takdirde, böyle bir boşluğu ortadan kaldıracaktır.
Diğer çok önemli bir konu, ülkedeki yem durumudur. Ülkemizde, kesif yem olarak 15 milyon
tonluk kapasite mevcuttur. Kullanılan kesif yemse, 5 milyon ton civarındadır; ama, en önemli yem
olan kaba yeme (bitkisel yem)'geldiğimizde, 50 milyon ton yem ihtiyacına ve kapasite gereksin
mesine rağmen, maalesef, 20 milyon ton kaba yem üretilmektedir. Bu eksiklik, hayvancılığın ge
lişmesini önleyen ikinci ve önemli bir faktördür. Zira, kaba yem kullanmazsanız, hem hayvanların
-ıslah edilmiş olsalar bile- gen yapıları bozuİur hem de üretimde arzu edilen verimi almak müm
kün olmaz. O itibarla, Türkiye'nin, kabayem açığını kapatması ve ülkenin hayvancılığını gelişti
recek kapasitede kaba yem üretme çarelerini, çözümlerini araması lazım.
Bu tedbirlerden olarak, Bakanlığımız, kaba yem konusunda, -özellikle yem bitkileri konusun
da- dünyanın her tarafındaki yem bitkisi örneklerini -Macar fiğinden tutun da Kazakistan'daki yem
üretimine kadar- ülkenin değişik yerlerinde, şartlarına uygun şekilde geliştirerek, kaba yem üreti
mini desteklemektedir. Ayrıca, kaba yem konusunda Başbakanlığa bir kararname sevk edilerek,
bundan böyle, yem bitkisi üretenlere daha çok para vererek -yani, o yerde buğday üretiliyorsa, ar
pa üretiliyorsa, kaba yeme, buğday ve arpa fiyatından daha fazla bir fiyat Vererek- o yörede yetiş
mesi, gelişmesi ve üretimi daha fazla olacak, Bakanlığın sağladığı yem tohumlarından da istifade
edilmek suretiyle, kaba. yem açığının kapatılmasının programa alınması gerekmektedir. Eğer, bu
uygulama hayata geçirilirse, bundan böyle, özellikle, vasıfsız, kalitesiz, verimsiz buğday sahaları
nın bir kısmının, oradaki buğday fiyatlarının biraz üstünde bir teşvikle kaba yem sahaları olarak ay
rılması suretiyle, üreticilerin, daha vasıflı, daha verimli olan kaba yem ekimine yönlendirilmesi, ka
ba yem açığının çözümlenmesinde önemli bir faktör teşkil edecektir.
Sayın Turiç'un, hayvancılığın desteklenmesi konusunda dile getirdiği hususlara gelince; bu
gün, hayvancılığı destekleme konusunda esas alacağımız unsur, üretici olmalıdır. Meseleyi, ne be
siciler ne bu işin ticaretini yapanlar ne de et ve süt sanayicilerini desteklemek şeklinde düşünmek
çözüm getirmeyecektir. Hayvancılıkta gelişmeyi sağlayacak tek unsur, ıslah edilmiş, yüksek ve
rimli, Türkiye şartlarına uygun hayvanların üreticilere verilmesi suretiyle, bu hayvan varlığının ıs
lah edilmiş hayvanlar şeklinde artırılması, yüksek verimli, kaliteli ürünler elde edilmesidir. Nite
kim, bu ıslah çalışmaları, Türkiye'nin batısından başlayarak hemen hemen yarısına kadar, ıslah
edilmiş hayvan ırkları -melez- şeklinde devam etmektedir. Sayın Tunç'un da ifade ettiği gibi, do
ğuda, henüz, bu ıslah çalışmaları başarılı bir noktada değildir. Doğudaki yerli ırklar, et ve süt veri
mi itibariyle, üreticiye kâr sağlayacak noktada ve verimlilikte değildir.
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Ayrıca, güneydoğuda yaşadığımız şartlar normale ermedikçe güneydoğudaki hayvancılığın da
yeniden eski durumuna gelmesi söz konusu olamayacaktır. Tabiî, güneydoğudaki şartların norma
le avdet etmesi hepimizin temennisidir, arzusudur, isteğidir, beklentisidir. Umut ediyoruz ki, kısa
zamanda burada şartlar normale avdet etsin. Buranin, pilot bölge olarak, hayvancılıkta kalkınacak
bölgeler olarak seçilerek, bir destek içerisinde, buradaki hayvancılığın kalkındırılarak, hem o böl
genin ekonomik durumunun hem de o bölgede yaşayan insanların, göç etmiş insanların bölgede
tekrar yerlerini almaları sağlanmış olacaktır.
Bugün, hayvancılıkta, Bakanlığımız önemli destekler vermektedir. Bunlardan bir tanesi süt
inekçiliği, bir diğeri besicilik, bir de kaba yem konusundaki desteklerimiz ve nüve hayvan yetişti
riciliği konusu vardır.
Bugün, ülkemiz, dışarıdan, et olarak, damızlık hayvan olarak ithalat yapmaktadır. Halbuki,
hayvancılık ağırlıklı bir ülke konumunda olan Türkiye'de dışarıdan et alınması, elbette ki, hayvan
cılık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıyı ifade etmektedir.
Damızlık hayvanların ithali konusuna gelince: Bü da, Türkiye'deki hayvan ırkının ıslahının
gerektirdiği bir çalışmadır; ama, asıl çalışma, hayvancılık nüveleri, işletmeleri kurulması şeklinde
olacaktır. Hayvancılık nüveleri, işletmeleri kurulduğu zaman, oradaki damızlık hayvanların üreti
lerek çiftçilere verilmesiyle hem süt inekçiliğinin geliştirilmesi hem de besi hayvancılığının geliş
tirilmesi söz konusu olabilecektir.
Bugün, süt inekçiliğinde ve besicilikteki uygulamalarımız, daha ziyade, mülkiyeti kendinde
kooperatifçilik şeklindedir ve yüzde 20 faizli, besicilikte iki yıl vadeli, süt inekçiliğinde üç yıl öde
mesiz yedi yıl vadeli olarak uygulanmakta ve bu, üreticiler, çiftçiler tarafından son derece iyi bir
şekilde uygulama ve geliştirme çalışmalarına tabi olmaktadır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar
da, yaklaşık 60 bin civarında hayvanı, bu şekilde, çiftçilerimize dağıttığımızı, 6 binden fazla da çift
çinin bundan istifade ettiğini görüyoruz. Herkesin kendi ahırında beslediği bu hayvanların -mülki
yeti kendinde olmak kaydıyla- sütleri veyahut besi hayvanları, kooperatife verilmek suretiyle top
lu olarak satılıyor ve yine toplu olarak alınan paralar, kooperatif üyelerine dağıtılıyor. Aynı zaman
da, kooperatif üyelerinin ihtiyaçları da, yine böyle toplu olarak alınıp, üyelere dağıtılmaktadır.
Bir başka husus da şudur: Bu konuda yapılacak olan muhafaza, taşıma ve işleme tesisleri de,
ayrıca bu. sistem içerisinde desteklenmektedir.
İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Bakan, Çalatca'daki ineklere ne oldu?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Evet, şimdi, çok gü
zel bir soru sordunuz.
Aşağı yukarı 36 birimde seçime girildi.
İLHAN KAYA (İzmir) — İnekleri merak ediyoruz!..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Müsaade edin, oraya
geleceğim.
Seçime girilen o 36 birimden sadece Çatalca'da ve Sason'da iki tane kooperatifimiz vardı; di
ğer yerlerde böyle bir uygulama yoktu. Bu iki yerdeki uygulamayı, maalesef, çok dile doladılar.
Sanki, orada, seçim karşılığı kooperatif kurulmuş... O kooperatif, çok eski tarihli bir kooperatiftir.
Onun sırası gelmiş, uygulamaya girmiş. Bunun, seçime tesadüf etmesi de, herhalde, bir tertip, bir
düzen değildi. Nitekim..;
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-TesadüfL
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Neyse... Bu konuyu
tartışmayalım. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış... Anlaşılan, siz konuyu saptırmak istiyorsunuz.
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HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) -Anlatın, anlayalım Sayın Bakan.
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim efendim.
Sayın Bakan, siz devam edin.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHÎN (Devamla) - Peki.
Bunun bir izahı yok. Bunun izahı şu: Ne veriliyorsa, millete veriliyor. İktidarlar, millet için
vardır ve millet, en büyük hakemdir.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Millet, Kurban Bayramında kesecek hayvan bulamadı Sayın
Bakan. . _.."
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Yani bir yerde, devri
iktidarınızda sekiz senede sizin yaptıklarınızla dört senede bizim yaptıklarımızı mukayese edersek,
biz, melek oluruz; siz, şeytan olursunuz. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler)
YUSUF PAMUK (İstanbul) - "Şeytan" kelimesi size yakışmıyor Sayın Bakan.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Bakınız, bir yerde,
inek meselesini dile dolayanlar, kendi dönemlerinde hayvancılığın bu şekle gelmesine sebep olan
lardır/ /'
HALİT PUMANKAYA (İstanbul) - Türkiye'nin bu hale gelmesine siz sebep oldunuz..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - O n u millet takdir edi
yor ve sizin yerinizi her seçimde belirtiyor. (ANAP ve RP şıralarından gürültüler)
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Kaçıncı sıradalar?!.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Biz, Türk tarımında
hayvancılığın geliştirilmesini, kalkındırılmasını ve hayvancılığın tarımdaki payının yüzde 50'lerin
üzerine çıkarılmasını hedefledik. Bakanlığımız, bu yönde de ciddî çalışmalar içerisindedir ye bu
konuyla ilgili uygulamaları yapmaktadır. Bu uygulamaların, siyasetle, seçimle bir ilgisi yoktur; ol
madığı içindir ki, biz, seçim yapılan yerlerin tamamında böyle bir uygulama değil, tesadüf etmiş
iki yerdeki uygulamayı devam ettiriyoruz. Bundan sonra, başka yerler de bu kapsam içerisine gire
cek. Dolayısıyla, bizim için önemli olan, hayvancılığın ıslahıdır, geliştirilmesidir, süt ve et ürünle
rinin artırılmasıdır, ülkenin kendi ihtiyacını karşıladığı gibi, dışarıya da bunu ihraç etmesidir. Biz,
o konuda çalışmalar yapıyoruz.
Kurban Bayramında özellikle dışarıdan kaçak gelen, sığır vebası getiren hayvanların hastalık
ları yaymaması için çok önemli tedbirler aldık. Sayın milletvekili "Kurban Bayramında, kesmek
için hayvan bulamadık" diyorsa, bunun gerçekle ilgisi yoktur. Eğer biz, gelecek olan sığır vebalı,
hastalıklı hayvanların ülkeye girmesine müsaade etmemişsek, o da ülkedeki hayvanların ve insan
larımızın sağlığının korunması içindir...
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Kabahat vebanın!.. Kendinize hiç kabahat bulmuyorsunuz Sa
yın Bakan. Millet, kurban bulamadı kesmeye.
TARIM VE KÖYİŞLERf BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - O, sizin iddianız.
İnanmış her Müslüman, Türkiye'de kurban kesecek koyunu da buldu, büyükbaş hayvanı da buldu
ve bu konuda, en ufak bir sıkıntı da olmadı; hatta, kurbanlığı elinde kalan oldu.
Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, bu konuda yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya cevabim bu
kadardır.
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Bakanım, Elazığ Et ve Balık hayvan kesimine de
vam edecek mi?
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Onu, özelleştirme
kapsamında olduğu için, özelleştirme...
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Hayır... Hayır... Şu anda çalışıyor zaten. Eteks Firmasının
aldığı hayvanları kesmiyor.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Efendim, Et ve Balık
Kurumu, benim Bakanlığıma bağlı bir kuruluş değil. Özelleştirmeyle ilgili bakanlığın yetkisinde
olan bir kuruluş hakkında, burada, bilmediğim bir konuda bir izahat vermek istemiyorum...
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Yani, çok büyük haksızlık yapılıyor. "Vatandaşın hayva
nını kesmem" diyor; "Bana verirse keserim, yoksa kesmem" diyor.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - O konuyla ilgili olarak, o
konuyla ilgili olan yetkili cevap versin; ben, o konunun yetkilisi değilim. Bilmediğim için bir şey
söyleyemeyeceğim.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ederim.
GUndem dışı konuşma cevaplandırılmıştır.
Efendim, siz, uygun görürseniz, yazılı soruyla, ilgili bakandan sorarsınız. Özelleştirme İdare
si Başkanlığı cevap verecektir.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Efendim...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bir arzım var efendim: Başkanlık olarak, Meclis kür
süsünde yapılan konuşmaları dinlerken, bu konuşmaların İçtüzüğe uygun olmasını sağlamak göre
viniz.
BAŞKAN - Evet...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biraz önce, Sayın Bakan, seçimlerle ilgili konuları
açıklarken, tabiatıyla, siyasî ahlakî yönü tartışılır birtakım beyanlarda bulundu; ama...
BAŞKAN - Efendim, ben, bir defa, bu konuda size söz vermedim Sayın Korkmazcan; bir.
İkincisi; arkadaşınız oradan bir söz attı, yerinden laf attı; inekler meselesini sordu; Sayın Ba
kan da, o arada iki cümleyle buna temas etti; gündem dışına çıkmadı. Rica ediyorum... Size söz ver
medim. (ANAP sıralarında gürültüler)
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Niye nezakete davet etmiyorsunuz Sayın Başkan?..
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
Efendim, ben dinliyorum konuşmaları...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Niye nezakete davet etmiyorsunuz?..
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, rica ediyorum... Oturur musunuz...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ben, sataşmadan dolayı söz istemiyorum; ama, niye
nezakete davet etmiyorsunuz?..
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Rica ediyorum... Oturur musunuz...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Şeytanlık, Bakanın kendi tutumundadır; niye müdaha
le etmiyorsunuz?..
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, siz, her birleşimde, burada çıkıyorsunuz, usul dışı müdahale
ediyorsunuz. Rica ediyorum...
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Usul içindedir benim müdahalem. Siz, Usule uygun yö
netim göstcrmiyorsunuz. Tutanakları inceleyin; benim müdahalemin usul içerisinde olduğunu gö
receksiniz.
BAŞKAN - Ben çok dikkatli dinliyorum; siz hiç merak etmeyin. Burada, konu dışına çıkan
herkesi uyarıyorum efendim. Sizin sözcülerinizi de uyardığım zaman, burada, hepiniz bana karşı
çıkıyorsunuz.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ben yaparsam uyarırsınız.
BAŞKAN-Tamam... Ben uyarıyorum. Sizin de yardımcı olmanızı diliyorum.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Grup Başkanvekilinin vazifesidir müdahale etmek.
2. -Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı İrfan Lubjankiç'in öl
dürülmesi konusuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Onur Kumbaracıbaşı 'nın cevabı
BAŞKAN - Sayın Gül, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanının öldürülmesi konusunda gündemdışı söz istemiştir, kendilerine söz veriyorum.
Buyurun, Sayın Gül. (RP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika efendim.

•

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; geçen hafta, Bosna-Hersek
Dışişleri Bakanı İrfan Ljubjankic'in şehit edilmesiyle ilgili gündem dışı söz istemiştim; fakat, bu
güne rastladı. Sayın Başkana teşekkür ediyorum söz verdikleri için.
Hepinizin bildiği gibi, Bosna Hersek'te, insanlığın hiç görmediği bir trajedi, bir katliam, üç se
nedir devam etmektedir ve bu üç sene içerisinde, 300 bine yakın suçsuz insan, sivil insan, insanlı
ğın gözü önünde, büyük bir katliamla karşı karşıya kalmıştır ve katledilmiştir.
Hatırlayacaksınız, geçen senelerde, Bosna-Hersek'in Başbakan Yardımcısı, Birleşmiş Millet
lerin aracından indirilerek, Birleşmiş Milletler askerlerinin gözü önünde şehit edilmişti. Şimdi de,
bağımsızlığı için savaşan, insanlarının yaşaması için savaşan Bosna-Hersek Devletinin, savaşan bir
ülkenin Dışişleri Bakanı, yine, acımasızca katledilmiştir; şehit edilmiştir. Böyle bir olay karşısın
da, bütün dünyanın suskunluğu, insanlığın kabul edemeyeceği bir gerçektir.
Değerli arkadaşlar, Bosna-Hersek'teki katliamı durdurmak için Bosna-Hersek'e gönderilen
Birleşmiş Milletler askerleri, bugün, değil, Bosna'daki sivil insanları, kendilerini korumanın aczi
içindedir ve bütün dünya ülkeleri, bugün, Bosna'daki katliamı önlemek için değil, Bosna'daki Bir
leşmiş Milletler askerlerini korumak için toplantılar yapmaktadır; bunun için tedbirler almaktadır ve
hatta Bosna-Hersek'teki Birleşmiş Milletler askerlerinin nasıl ricat edeceğini, nasıl kaçacağını plan
lamaktadırlar. Bütün bunlar olurken, Bosna-Hersek'e karşı ambargo hâlâ devam ettirilmektedir.
Türkiye'ye çok önemli görevler düşmektedir değerli kardeşlerim; çünkü, Bosna-Hersek, Tür
kiye'nin bir eseridir. Bosna-Hersek'e, bizim atalarımızın ataları gitmiştir ve Bosna-Hersek, tama
men bizim eserimizdir. Dolayısıyla; Bosna-Hersek'e birinci derecede sahip çıkacak olan ülke, Tür
kiye'dir; fakat, maalesef, özellikle, Türkiye'de son aylardaki gelişmelerde hazin bir görünüm var
dır. Bosna-Hersek'teki olaylara karşı, Hükümetin bir duyarsızlığı -diğer ülkeler kadar duyarlılığı
diyerek düzelteyim- diğer ülkelerin seviyesine inmiştir. Halbuki, bugün yapılması gereken şey, il
legal olan, kanunsuz olan, Birleşmiş Milletler Yasasına da aykırı olan bu ambargoyu tanımayarak,
Türkiye'nin, Bosna'daki insanlara, Müslümanlara, resmen, yardımı başlatması; ayrıca, başta Sayın
Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakanın, Dışişleri Bakanının, Millî Savunma Bakanının, bugün
lerde çok daha aktif bir şekilde, bütün ülkelerin başkentlerini mekik gibi dolaşarak, bu konudaki
duyarlılığımızı ve hassasiyetimizi göstermeleridir. NATO toplantılarına katılan Millî Savunma Ba- 388 -
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kanının, gerekirse NATO'yu sorgulaması ve NATO'da sessizliğini bozması gerekmektedir; yoksa,
Türkiye, herhangi bir Batı ülkesinin Bosna'ya gösterdiği tavrı göstermekle "ben bir şeyler yapıyo
rum" diyemez.
Unutmayalım, şehit edilen, öldürülen, savaşan, bağımsızlık için uğraşan ve kardeşimiz olan bir
ülkenin Dışişleri Bakanıdır. Buna bile yeterli tepki gösterilmemiştir. Maalesef, içpolitika sebebiy
le Türkiye'de estirilen havayla, Bosna-Hersek konusundaki hassasiyet de köreltilmiş, yapılan yar
dımlar da önlenmiştir bir noktada. Değerli arkadaşlar, onun için, Bosna-Hersek'e uygulanan am
bargo, Türkiye tarafından kırılmalıdır; eminim ki, bu kırıldıktan sonra, birçok ülke, Türkiye'yi ta
kip edecektir.
Başta, Cumhurbaşkanı Sayın Alia İzzetbegovic ve yeni Dışişleri Bakanı olmak üzere, Bosna
lılar şunu söylüyorlar...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Gül, size ek süre veriyorum efendim.
Buyurun.

'

ABDULLAH GÜL (Devamla) - ..."Sizden, bizim için kanını akıtacak asker istemiyoruz. Ye
ter ki, bize gölge etmeyin; yeter ki, bizim elimizi bağlamayın; yeter ki, bizim insanımızı, vatanımı
zı, namusumuzu koruyacak silahları temin etmemize müsaade edin, mani olmayın" demişlerdir.
Türkiye, bu konuda elinden geleni, maalesef, tam manasıyla yapmamaktadır; bunu açıkça söylüyo
rum ve hatta üzülerek müşahit oluyoruz, duyuyoruz ki, gazetelere sızdırılan haberlere göre, Türki
ye, Sırbistan'la barış; Sırbistana, ilerideki ilişkileri düşünüp, havayı yumuşatma mesajları vermeye
başlamıştır. Halbuki, bugünlerde yapılacak iş, Türkiye'nin, büyük bir gayretle, aktif olarak, bütün
dünyayı sorgulaması, sıkıştırması ve Bosnalıların vekilliğini yapmasıdır. Ümit ediyorum ki, Hükü
met, bu konuda, tekrar bütün politikalarını gözden geçirir ve Bosna-Hersek'in tek destekçisinin
Türkiye olduğunu ve Türkiye'nin olması gerektiğini gösterir.
Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı; bu
yurun efendim.
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Millî Savunma Bakanının cevaplandırması daha uygun olur.
BAŞKAN - Takdir Hükümete aittir Sayın Gül.
DEVLET BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) - Ben de iyi konuşurum merak etme.
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Konuyu ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor!..
BAŞKAN - Bir dinleyin... Belki, sizin konuşmanıza, Sayın Dışişleri Bakanı Vekili de istedi
ğiniz cevabı verecektir.
Buyurun Efendim.
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Sayın Bakan, sizi gördüğümüze çok sevindik.
DEVLET BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) - Çok teşekkür ederim Hanımefen
di, ben de, sizi gördüğüm için çok mutluyum.
Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Değerli arkadaşımıza, bu önemli konuyla ilgili, Hükümetimizin görüşlerini açıklama fırsatı
verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum; Yüce Meclisi de, bu vesileyle saygıyla selamlıyorum.
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Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı irfan Ljubjankic'in, Bihaç bölgesinde yaptığı resmi temas ve
incelemelerinden dönerken, helikopterinin, Sırplar tarafından yerden açılan füze ateşiyle düşürül
mesi sonucunda, beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte şehit olması Hükümetimizi ve milletimizi
derinden sarsmış ve üzmüştür. Söz konusu olay üzerine, Dışişleri Bakanı Sayın Erdal inönü, yap
tığı açıklamada, Türkiye'nin saldırıyı nefretle karşıladığını bildirmiş; ayrıca, bildiğiniz gibi, Sayın
Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Başbakan Yardımcımız ve Sayın Dışişleri Baka
nımız, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı ve Başbakanına gönderdikleri taziyet mesajlarında da, olayı
nefretle kınadıklarını bildirmişler ve bu vahim gelişmenin, Bosna yönetimini ve halkını, saldırga
na karşı sürdürdükleri haklı davalarından caydırmaya asla yetmeyeceğini de ifade etmişlerdir.
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanının hayatına mal olan bu saldırı, Bosnalı Sırpların, uluslararası
camianın iradesine açıkça meydan okuyan saldırgan tutumlarının yeni ve çirkin bir kanıtını teşkil
ediyor. Saldırının, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş güvenlikli bölge hava sahası üzerin
de gerçekleştirilmiş olması da, ayrıca, son derece düşündürücüdür.
Uluslararası camianın bu olay karşısında göstermiş olduğu tepkiyi, kesinlikle yetersiz buluyor
ve bu tavırsızlığı, ciddî üzüntüyle karşılıyoruz. Dünya kamuoyunun ve insan haklarının savunucu
luğunu yapan tüm uluslararası çevrelerin, bu olay karşısındaki sessizliğini ve Sırp saldırganlığının
şiddetle kınanması konusunda harekete geçmeyişini de anlaşılmaz buluyoruz. Bosna-Hersek Dışiş
leri Bakanına yönelik bu saldırı, Sırpların, barıştan ve uzlaşmadan yana olduklarını düşünen bazı
çevrelerin, ne denli yanılgı içinde bulunduklarını da bir kere daha, açıkça ortaya çıkarmıştır. Gerek
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanının öldürülmesi gerek masum Bosna halkına karşı fütursuzca sürdü
rülmekte olan saldırı ve katliamların yanı sıra, Bosnalı Sırpların, Birleşmiş Milletlerin Barış Gücü
askerlerini rehin ve gözetim altına alma eylemlerine tevessül etmeleri ve son olarak, Birleşmiş Mil
letler kararlarının uygulanması görevini yerine getiren bir Amerika Birleşik Devletleri uçağını dü
şürmeleri, uluslararası camianın, özellikle Birleşmiş Milletlerin hareketsizliğinden cesaret alındığı
nı göstermektedir. Dolayısıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, NATO ve
tüm ilgili uluslararası kuruluşların, Sırp saldırganlığına karşı -Türkiye'nin öteden beri savunduğu
şekilde- onların anlayacağı lisanla mukabele etmesinin zamanı çoktan gelmiştir inancındayız.
Uluslararası camianın, artık, bu gerçeği görerek, Sırp saldırganlığının sona erdirilmesi ve sal
dırganların cezalandırılması için süratle harekete geçmesi, etkili önlemler alması, üzerinde durdu
ğumuz, önem verdiğimiz bir konudur.
CENGİZ BULUT (izmir) - Türkiye'nin tepkisi çok az Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) - Devam edegelen hareketsizli
ğin, uluslararası camianın ve Birleşmiş Milletlerin saygınlığına ve güvenilirliğine gölge düşürdüğü
de açıktır.
Türkiye, gerek Birleşmiş Milletler Barış Gücünde üstlenmiş olduğu önemli görevleri gerek
NATO üyesi olarak Barış Gücüne sağlamakta olduğu destek çerçevesinde, bu konuda üzerine dü
şen her görevi yerine getirmeye kararlı ve azimlidir.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Türkiye'nin tepkisi çok az Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) -Hükümetimizin, Bosna-Hersek'teki bu katliamın durdurulması konusundaki yoğun çabaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaş
kanımız başta olmak üzere, Sayın Başbakanımız, Sayın Başbakan Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız olayı sürekli izlemekte ve yoğun temaslarını sürdürmektedirler.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sadece izliyorsunuz Sayın Bakan.
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DEVLET BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) - Bugün de, Sayın Cumhurbaş
kanımız, bu konuyla ilgili, Slovenya Cumhurbaşkanını kabullerinde, önemli görüşler dile getirmiş
ye uluslararası camiayla yaptığı birebir temasları açıklamıştır. Keza, Sayın Dışişleri Bakanımız
İnönü, bu konularla ilgili olarak yurtdışında bulunmakta ve önemli temaslar sürdürmektedir. Çeşit
li senaryolar üzerinde durulmakta, bunların içinden -değerli arkadaşımızın ifade ettiği- ambargo
nun kaldırılması konusuna da Türkiye olarak ağırlık vermekteyiz.
Yüce Meclisin değerli üyelerinin şunu bilmesini isterim; uluslararası hukuk, savaş hukukuyla
başlamıştır, geleneği savaş hukukudur; yani, savaşta da bir hukuk ve düzen söz konusudur. Buna
dahi riayet etmeyen Sırpların, gerçekten, bu katliamlarına dur deriebilmesi için, titiz çalışmalarımı
zın yanında, açıkça ifade edeyim ki, yapılabilirin sınırına kadar Bosna'ya destek verilmektedir; Hü
kümetimiz, bu tutumunu ve kararlılığını kesinlikle sürdürecektir değerli milletvekilleri.
Sözlerime burada son verirken, Değerli Millî Savunma Bakanımızın da, aynı titizlik içinde,
NATO camiasında çalışmalarını sürdürdüğünü bir kez daha ifade etmek isterim.
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
3. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticinin durumu ve ürün taban fiyatlarına iliş
kin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı
BAŞKAN - Gündemdışı, üçüncü sırada, üreticinin durumu, beklentisi ve bugünlerde açıklan
ması gereken ürün taban fiyatları hakkında, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler söz istemiş
lerdir.
Buyurun Sayın Eler.
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üreticinin durumu ve
hâlâ açıklanmayan taban fiyatlarıyla ilgili olarak görüşlerimi sunacağım. Öncelikle, hepinize say
gılarımı sunuyorum.
Bugün, Urfa, Afyon ve Çukurova'da buğday hasadı başlayalı on gün oldu; onbeş güne kadar
Güney Ege'de, yirmi güne kadar da Trakya yöresi ve Marmara Bölgesinde buğdaylar biçilecek; an
cak, taban fiyatları hâlâ açıklanmadı. Milyonlarca üretici, bir yıl emek vererek yetiştirdiği buğda
yını, arpasını, yulafını kaç liraya satabileceğini henüz bilemiyor.
Örnek aldığımızı iddia ettikleri Batılı ülkelerde ise, ürün taban fiyatları bir yıl önceden açıkla
nır. Milyonlarca çiftçi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, buğdayın bir kısmını daha harman zama
nında satmak zorundadır; eğer, taban fiyatları gecikirse, aracı ve tefeciler, bu fırsattan yararlanarak
çiftçinin ürününü çok düşük fiyatlarla satın alırlar.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Urfa'da bütün hasat bitti...
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Bugün traktör sahibi olan üretici çiftçinin 1 dekar buğ
dayının maliyeti 1 600 000 liradır; traktör sahibi olmayan ise, 1 800 000 lira masraf etmektedir. Ve
rileri burada; zamanınızı almamak için tek tek sıralamıyorum. Hasat zamanında, ortalama bir de
kardan 300 kilogram buğday elde edildiği takdirde, Tarım Bakanlığının vermeyi düşündüğü 7 000
liradan; alınacak para toplam 2 100 000 lira eder. Bu durum karşısında, çiftçi, dekar başına 200 400 bin lira arasında kâr etmektedir ki, bu parayla, aile geçimi şöyle dursun, ertesi yjl için yarım
dekar yeri bile ekemeyecek duruma gelecektir. Bu maliyetler karşısında, bizce, köylümüzün eline
net olarak geçecek şekilde, makarnalık sert buğday.için 17 bin, anadolu kırmızı sert buğday için 13
bin, beşinci sınıf yumuşak buğday için 12 bin lira verilmelidir.
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Aslında, istenen ve önerdiğimiz taban fiyatları, yukarıdaki tarım girdileri karşısında yüksek
değildir ve Avrupa Birliği ülkelerindeki üreticilere verilen taban fiyatlardan daha azdır. Örneğin,
Avrupa ülkelerinde, makarnalık sert buğdayın fiyatı 18 500 liradır. Ülkemizde ise, onbeş yıldan be
ri, sanayi ürünlerinin fiyatları füze gibi yükselirken tarım ürünlerindeki artışlar, maalesef, kaplum
bağa hızıyla yürümüştür. 1979'dan bu yana buğday fiyatları 545 kat artmış, buna karşılık sanayi
ürünlerindeki artışlar 10 bin katı bulmuştur. Eğer, tarım ürünlerinin fiyatları gübre ve beyaz eşya
fiyatları gibi artsaydı; buğday taban fiyatının daha geçen yıl 55 bin lira olması gerekirdi. Bu artış
lar dikkate alınarak, hububata verilecek taban fiyatı gözde büyütülmemeli ve çok görülmemelidir;
Dünyada tarım hâlâ korunuyor. OECD'hin hazırladığı bu yılki rapora göre, sanayileşmiş ülke
lerde, tarıma verilen toplam devlet desteği, 1980'li yıllara kıyasla 1994 yılında önemli ölçüde artış
gösterdi. Çifçilere, direkt ödeme, ucuz kredi ve garantili fiyatlar şeklinde yapılan toplam ödemeler,
geçen yıl yüzde 5 oranında artarak 175 milyar dolara yükseldi. Bizde ise, aksine, bu destekler kal
dırıldı Ve düşürüldü. Örneğin, ayçiçeği üreticisine yapılan destekleme tamamen kaldırıldı; ama,
bunların başkanları ve müdürleri ise hâlâ devlet tarafından atanmaktadır.
Avrupa Topluluğunda, tarım sektörü içinde -değer itibariyle- hayvancılığın payı yüzde 50
iken, Sayın Bakanım, bu rakam bizde yüzde 25 değil, yüzde 15'tir. Hayvancılık kredileri yaygın
laştırılmalı, uzun vadede çok düşük faizle köylüye kredi verilmeli, hayvancılık teşvik edilmeli, Zi
raat Bankası müdürlerinin kredi yetkileri -yeterli değil- hemen artırılmalıdır.
Bugün, Amerika'da, süt ineği başına 1 400 dolar destekleme yapılmaktadır; bu rakam, nere
deyse bazı ülkelerin fert başına düşen gelir düzeyine eşittir. Bizde ise, bankadan kredi alırken, köy
lüden, alacağı kredinin iki misli, ipotek için, mal varlığı istenmektedir; oysa, çiftçinin bugün her'
şeyi ipoteklidir.
. . ' • . '
Hayvancılık özendirilmeli, ülkemizin kalkınması, göçün önlenmesi, üretimin artırılması için
hayvancılık, tarım ve orman köylüsü birlikte ele alınmalı, desteklenmelidir ; bunların birbirinden
ayrı düşünülmesi mümkün değildir.
Ziraat Bankasının yanında, bunları desteklemek için çiftçi bankası kurulmalıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Eler, size ek süre veriyorum; lütfen bitirin efendim. ,
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Teşekkür ederim.
Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisinin programında açıkça belirtildiği gibi, esnaf bakanlığı ile
birlikte, hayvancılık ve su ürünleri bakanlığı da kurulmalıdır.
1984 ANAP döneminde, Ortak Pazardan, sıfır gümrükle süttozu ithali yapılarak, ülkemizde
süt ineği besleyenler perişan edildi, çoğu sağmal inek kesildi.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Her şeyi bitirdiniz, hâlâ konuşuyorsunuz Hasan Bey.
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - 1985'te, yine sıfır gümrükle et ithali serbest bırakılarak,
hayvancılık kârlı olmaktan çıkarıldı. 1980'de Hükümet, Et ve Balık Kurumuna, gider tazminatı di
ye 175 milyar lira para verdi; Et ve Balık Kurumu da, doğuda yavru, ana, ne kadar büyükbaş hay
van varsa satın aldı ve kesti; bunun sonucunda hayvancılık daha ANAP döneminde yok edilmeye
başlandı.
Ayrıca, tarım ve afet sigortası ile hayvan sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Trakya
projesi acilen ele alınmalı, ödenek ayrılmalı, Çakmak Barajı bir an önce yapılmalı ve böylece Er
gene ve Meriç'teki ovaların verimi artırılmalıdır.
-392--

T.B.M.M.

B:119

6.6.1995

0:1

Özetle, "benim çiftçim, benim köylüm" diyebilmek için; Edirne'den Kars'a kadar, tarımla uğ
raşan, elleri nasırlı, bu kanaatkar ve vefakâr vatandaşlarımıza, emeğinin karşılığı verilmelidir. Bu
nu, Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişte yapmıştır; yine, aynı güçte iktidar olduğumuzda, köylüye
hakkettiğini verecektir. Yoksa; yine, 1 litre süt 1 kilogram hayvan yemine eşit olursa; 1 kilo buğ
day ile 1 kilo gübre, 1 kilo ayçiçeği ile 1 litre mazot alınamaz ise, köylü düzlüğe çıkamaz ve yok
olur.
Konuksever köylülerimiz, sevdiklerinin, özlem duyduklarının, misafirlerinin, çabuk dönmele
ri için arkalarından su dökerler; 1 litre süt, bir litre sudan ucuz olursa; o zaman, su pahalı olduğu
için yerine süt dökmeye başlayacaklardır ki, bu da "bir daha gelmeyin, size oy yok" demektir. Sa
nayi malına öz, çiftçi malına üvey evlat muamelesi yapılmaktadır.
Ben, halen köyde oturan, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir aile ferdiyim, bir milletvekili
yim. ilgililere ve yetkililere önemle hatırlatır, Yüce Meclisin, Sayın Başbakanın ve Tarım Bakanı
nın dikkatlerine sunarım; artık bitsin, millet ve köylü seçim derdinde değil, geçim derdindedir; bu
nu düzeltmeye bakın.
Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler.
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şa
hin; buyurun efendim.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekili iktidar partisinden değil mi?..
BAŞKAN - İktidar partisi bazen muhalefet de yapar; yapmaz mı yani...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Doğruyu söylemek suç mu?! Sayın Bakan da bizim düşün
cemize katılacaklardır.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Bir köylü olarak konuşamayacak mıyız?..
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan/değerli
milletvekilleri; Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in, üreticinin durumu ve bugünlerde
açıklanması gereken ürün taban fiyatları hakkındaki gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere
huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
- '
Ürün fiyatları, özellikle, Bakanlığıma bağlı tahıl fiyatlarının açıklanması ve açıklanırken de,
fiyatlarının, belli ölçülere, kriterlere göre tespit edilerek açıklanması çalışmaları tamamlanmıştır.
Yapmış olduğumuz bu çalışma...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ne zaman açıklıyorsunuz Sayın Bakan; Urfa'da ha
sat bitti!..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Urfa'da hasat henüz
bitmedi...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bir de dolu yağdı, dolu...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Dolu yağmışsa; hasar
tespiti yapar, çiftçilerimize destek şeklinde, zarar ve ziyanlarını telafi şeklinde gereğini yaparız.
Değerli milletvekilleri, hububat hasadı, özellikle, Çukurova'da ve o bölgelerde başlamıştır.
Bugüne kadar, Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığı ürün 1 000 ton civarındadır.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - 1 000 ton mu?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Evet,
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Şü anda, tahıl fiyatları üzerindeki çalışmalar sonuçlanmıştır, açıklama safhasındadır; ama,
dünyadaki mevsim şartlarını ve ürün durumlarını da bir yandan takip ediyoruz; çünkü, biz, özellik
le, tahıl fiyatlarının açıklanması ve bu fiyatlara, bu açıklamaya esas olacak kriterlerin belirlenmesi
konusunda, iki seneden beri ayrı bir çalışma yapmaktayız. Bu çalışmanın en başta gelen unsuru
dünya fiyatlarıdır. Eskiden, hububat fiyatları, fiyat bazında destekleniyordu. Biz ise, iki seneden
beri, hububat fiyatlarını dünya fiyatları düzeyinde desteklemeye tabi tutarak, asıl desteği, tarım gir
dilerinde yapmayı esas aldık.
İki yıldan beri devam eden uygulamamıza göre, hem peşin ödememizi sürdürüyoruz hem de
dünya fiyatlarının biraz daha üstünde fiyat vermek suretiyle, çiftçilerimizden ürün almaktayız. Bu
günlerde, zaten, üzerinde çalışılan husus, dünyadaki üretim durumunu tespit etmek ve buna göre,
dünya fiyat dalgalanmalarını da, bizim üreticimizin lehine yansıtabilmektir.
Ürün taban fiyatlarını açıklama konusuna gelince: Üreticilerimizin malları, iki yıldan beri pe
şin olarak alınmaktadır. Hiçbir üreticimiz "ben, ürünümü, devletime -iki yıldan beri- sattım; para
sını alamadım" diyemez; bedellerini, hem de peşin ödedik ve iki yıldan beri de, Bakanlığım, Top
rak Mahsulleri Ofisi, Hazineden 1 lira para almaksızın, hem ürünleri aldı hem parasını peşin öde
di hem de şu anda elinde, 1995 mahsulünü almak için 10 trilyon parası var; ihtiyat olarak 5 trilyon
da kredi temin ettik ve 15 trilyonla, o pazardaki ürünlerin, yine peşin fiyatla ve açıklanan taban fi
yatıyla alınmasına hazırız.
Aslında, ürün alımları devam ediyor; bu alımlar, 1 000 ton civarındadır dedim ve bunlar ema
net olarak alınıyor. Taban fiyatlar açıklanır açıklanmaz, istenilirse hemen, istenilmezse istediği za
manda, kendilerine vermiş olduğumuz ürün makbuzu mukabilinde, Türkiye'nin neresinde olurlar
sa olsunlar, ürün olarak veya para olarak kendilerine ürünlerinin karşılığını vereceğiz.
Bir emanet usulü getirdik. Emanet usulünü getirmemizdeki sebep, çiftçilerimizin, mallarını
Ofisimize bırakmak suretiyle, hem zaman içinde artan, dalgalanan fiyatlardan istifade etmelerini
sağlamak hem de mallarını korumak veya harhangi bir şekilde onu muhafaza etme sıkıntısında ol
mamalarını sağlamak; ayrıca, uygulamakta olduğumuz taban fiyat sistemi içerisindeki aylık artış
lardan da yararlandırmak içindir. Geçen sene 250 bin tonun üzerinde emanet alımı olmuştur. Bu se
ne de, emanet olarak, daha fazla alim olacağı düşünülmektedir.
Taban fiyatlarının açıklanacağı şu günlerde biz, çiftçimizin, ürettiği malını, piyasada daha az
fiyatla satma gibi bir durumla karşılaşmaması için, özellikle, hasat yapılan ve satışa hazır olan
ürünleri, bu bölgelerde Ofis marifetiyle almaya devam etmekteyiz. Zaten, gün meselesi; şu günler
de taban fiyatlar açıklanacak; nihayet, bir kesinlik kazanarak, ürünler o fiyatlar üzerinden işlem gö
recektir.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Seçmen bizden müjde bekliyor; ne zaman açıklaya
caksınız Sayın Bakan?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - İşte bugünlerde, ya
rın, öbürgün... • • . . . . • '
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sarıpas hastalığına duçar olmuş köylülerimiz ne yapacak Sa
yın Bakan?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Onu da izah edeyim
efendim.
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Seçmen bizden cevap bekliyor...
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Hububat fiyatları,
1990 yılında 16.5'te; 1991 yılında 4.6'da; 1992 yılında 29.5'te; 1993 yılında 28.5'te; 1994 yılında
da 10.6'da açıklanmış; biz de bugünlerde açıklayacağız.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Kaçıncı aydayız Sayın Bakan...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Altıncı aydayız şimdi...
Sarıpas hastalığı, Adana ve çevresindeki buğdayları büyük çapta etkilemiştir. Etkilemesinin
birinci sebebi, sön zamanlardaki yağışlardır; ayrıca, orada biz, sarıpasa dayanıklı, yeni bir tür buğ
day tohumu uygulamasını tavsiye ettik. Onlar, eski, sarıpasa dayanıklılığını kaybetmiş tohumları
kullandılar; eğer, bizim önerdiğimiz sanpasa dayanıklı tohumları kullanmış olsalardı, bu sarıpastan
etkilenmeyeceklerdi.
Orada, bu konuda hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Sarıpas hastalığına maruz kalmış
olan buğdayların da Ofis tarafından alınmak suretiyle, oradaki buğday üreticisinin mağdur olma
masına çalışılacaktır.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Çiftçi bunu bekliyor Sayın Bakan.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Tamam; özellikle, zi
raat odaları ve çiftçi kuruluşlarıyla görüşmelerimiz olmuştur; bu konuda kendilerine yardımcı ola
cağız.
Hepinizi saygıyla selamlarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
I. - İstifaen boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Mogul
tay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1864)
BAŞKAN - Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ: Başbakanlığın 4 Haziran 1995 tarihli ve B.02.0. PPG.0.12-1/1-7356 sayılı yazısı.
İstifa eden ve istifası kabul edilen Aydın Güven Gürkan'dan boşalan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar; Adalet Bakanı Mehmet Mogultay'ın vekâlet
etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
V.-ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
].- Genel Kurulun çalışma saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine ilişkin
DYP Grubu önerisi
'
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre veril
miş grup önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 5 Haziran 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları
arasında_oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad- 395 -
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desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Turhan Tayan
Doğru Yol Partisi
Grup Başkanvekili
ÖNERİ:
Genel Kurulun 6.6.1995 Salı günü 20.30-24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi
ve bu birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, yalnızca kanun tasa
rı ve tekliflerinin görüşülmesi; 7.6.1995 Çarşamba günü 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasın
da çalışması ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi; 8.6.1995 Perşembe günü 10.3013.00, 14.00-19.00 saatleri arasında çalışması önerilmiştir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) —Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Karar yetersayısını arayacağım efendim.
Grup Önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, söz istiyoruz.
BAŞKAN - Söz istiyorsanız söyleyin efendim.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sormanız gerekir Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sormaya gerek var mı; bakın, kaç seneden beri Mecliste çalışıyoruz, söz istiyor
sanız...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bakmadan geçiyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Söz istiyorsanız, buyurun efendim.
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)-Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz...
BAŞKAN — Efendim, söz isteme hakları var.

-

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Önerinin aleyhinde, Sayın Orhon konuşacaklar.
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz ama...
BAŞKAN - Neyse efendim...
Aleyhinde, Sayın Orhon; buyurun.
Süreniz 10 dakika efendim.
MAHMUT ORHON (Yozgat) - DYP Grubunun kararıyla ilgili, aleyhte, ANAP Grubu adına
söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Meclisin çalışma süresinin uzatılması kararları sık sık gün
deme getirilmekte; ancak, gündeme getirilen bu uzatma kararları bir türlü uygulanamamaktadır.
Niye uygulanamıyor, onu da burada açıkça belirtmek istiyorum. İktidar grubu 147 kişidir...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 247...
MAHMUT ORHON (Devamla) - Meclisin toplanabilmesi için 150 kişiye ihtiyaç vardır, karar
alınabilmesi için de 114 kişiye ihtiyaç vardır; bunun 33 tanesinin bakan olduğunu ve bunlann da çift
parmak kaldırdığını hesap ederseniz, 95 kişiyle Meclisin toplanması her zaman mümkündür.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - O sayılmıyor; doğruyu söyle.

l

MAHMUT ORHON (Devamla) - Yani, bugünkü, burada gördüğünüz İktidar 95 kişiyi bir ara
ya ge ti remi yorsa, çalışmaları uzatma kararının neye yaradığını anlamak mümkün değil. Neye yarı-396-
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yor; onu söyleyeyim: İktidar grubu, basınla birlikte burada çalışma süresini uzatma kararı alıyor,
basınla birlikte oluyor; "toplanamıyorlar" diye, basın, her gün bar bar bağırarak Meclisin haysiye
tiyle oynanıyor. Oniki yıldır milletvekilliği yapıyorum, şu üçbuçuk yılda Meclisin haysiyetiyle oy
nandığı kadar oynandığını hiç görmedim. Üstelik de, bu basın, İktidar grubunun, 8 trilyon lira ve
rerek kendi lehinde yazı yazdırdığı basındır. Doğrudur, Hükümet aleyhinde basında hiç yazı gör
mezsiniz; ama, Hükümeti yıpratmamak için, basın, 8 trilyon liranın hatırına Parlamentonun aley
hinde her gün yazı yazmaktadır.
Gece toplantıları teklif ediliyor; gece toplantılarında, bazı günler hariç, Sayın Başbakanı gör
memiz mümkün değil. Bazen geliyor; ne zaman geliyor; çiğköfte toplantısı yapılacağı zaman, Sa
yın Başbakan, ekibiyle burada. (DYP sıralarından gürültüler)
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)-Yanlış... Doğru konuş!
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim lütfen.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Bu çiğköfteler, fişek gibi, Meclisin tavanına atılarak Mec
lisin haysiyetiyle oynanıyor.
SELAHATTİN KANDEMİR (Devamla) - Haysiyetsiz!..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Yetmiyor; Sayın Başbakan, bir gün daha geliyor, işkembe
çorbası hediye ediyor. İşte, sizin -Meclisin haysiyetiyle oynamak için- gece toplantılarını istemeni
zin sebebi budur. Yalan deyin!.. Milletin karşısına çıkın, yalan deyin!
TURHAN TAYAN (Bursa) - Senin Genel Başkanın nerede?..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Anavatan Partisi döneminde, hiçbir zaman, Meclisin tava
nına çiğköfte atılmamıştır. (DYP sıralarından gürültüler)
Meclisi çalıştıralım; biz, buna taraftarız ve bunun için de size yeteri kadar destek verdik.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Kaç oy verdin?..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Özelleştirme Kanununu getirdiniz; destek vereceğiz dedik;
52 maddenin 46'sını biz tanzim ettik, biz getirdik, oy verdik, çıkardık; çıktınız, muhalefet bize oy
vermiyor dediniz. .
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Bütün oylar meydanda.
MAHMUT ORHON (Devamla) - PTT' nin özeleştirilmesiyle ilgili kanun tasarısının tamamı
nı, altkomisyonda biz yaptık, getirdik; ondan sonra, çıktınız, dediniz ki "muhalefet bize yardımcı
olmuyor." Tabiî, özelleştirmeyi de, başka konulan da bilmediğinizi biliyoruz; bizden yardım bek
lemenizi de normal karşılıyoruz; çünkü, bugüne kadar, bilmediğiniz birçok konuya girdiniz, çıkar
dığınız kanunları da uygulayamadığınız için elinize yüzünüze bulaştırdınız. Özelleştirmeyle ilgili,
her gün -Sayın Başbakanın tabiriyle- 250 milyar lira zarar ediliyor dediniz. Kaç lira zarar edildiği
ni, inşallah, çıkar burada açıklarsınız.
Çalışalım... Ne yapalım; açlığa terk ettiğiniz memurun durumunu görüşelim. Ne yapalım; üni
versite kapılarında bekleyen yüzbinlerce gence, "imtihansız herkese üniversite" diyen Başbakanın
verdiği sözü görüşelim. Yozgat Üniversitesi dahil, yeni üniversitelerin açılmasını görüşelim. Ma
zot, gübre, yem fiyatlarını görüşelim.
Bugün, İktidarın bir kanadı dahi, çiftçiye yaptığınız bu zulümden artık bıkmış. Biraz evvel,
benden önce buraya çıktı "artık, buğday fiyatları açıklanmalıdır; tahıl fiyatları açıklanmalıdır; bu
kadar zulüm yeter, bu kadar zam yeter; 28 bin liraya aldığınız yemi 350 bin liraya çıkardınız; ye
ter" diyor "23 bin liraya aldığınız tüpgazı, 280 bin liraya çıkardınız; yeter" diyor kendi ortağınız.
Ben söylemiyorum, sizin ortağınız söylüyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
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Bir de "tarlaları, bahçeleri, haşerelere karşı ilaçladık" dediniz. Gelin, Yozgat'a gidelim; attığı
nız ilaçların hiç faydası olmuş mu; etkisiz, ne olduğu, nereden ve nasıl alındığı belli olmayan ilaç
ların hiç faydası olmuş mu?.. Aynı olay, Konya'da da mevcut. İlaçları aldınız; süne, bugün, tarla
ları sarmış, size güvenen çiftçi perişan duruma gelmiştir.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Konulan karıştırıyorsun Sayın Örhon; süne ilacı atılmadı daha...
BAŞKAN - Müdahale etmeyin.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Ha, görüşelim...
1995 programını açıp bakınız; Türkiye'deki 40 bin köyden bir tek köyü içme suyu programı
na aldınız mı, bir tek köyü?.. Allah rızası için söyleyin aldınızsa; şu köy var deyin. Millet, artık, ya
landan bıktı, yalancılıktan bıktı; doğruyu söyleyiniz.
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Yalancı!
MAHMUT ORHON (Devamla) - Programınız açıktır ve bir tek köy yoktur.
NAZMİ ÇİLOGLU (Bolu) - Bolu'ya gel göstereyim sana. Bolu'ya gel, Bolu'ya... (DYP sıra
larından alkışlar)
MAHMUT ORHON (Devamla) - Programda gösterin bana. Getirin, Köy Hizmetlerinin prog
ramında şu köy vardır diye gösterin. Bulamazsınız...
Köy yolları için, asfaltlama için verdiğiniz paralar -bir vilayete 15 kilometrelik yol için- Ana
vatan Partisinin yaptığı yolların tamirine dahi yetmemektedir. (ANAP sıralarından alkışlar)
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Nerede yaptınız?.. Hani, nerede?..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Seçim bölgeleri hariç, hiçbir köye, greyder, dozer girme- ,
mistir.
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Kaç oy aldınız?..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Ancak, bir şey yapıyorsunuz, onu söyleyeyim: "Mazot pa
rasını verin, sizin köyünüze greyder de, dozer de gönderelim" diyorsunuz; bunu, gayet güzel yapı
yorsunuz.
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Seçimde kaçıncı parti oldunuz?..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Meclis gece çalışma kararı alırsa ne görüşeceksiniz, onu da
söyjeyeyim. İşçinin ve memurun mezarda emekliliğini görüşeceksiniz.
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Kaçıncı partisiniz?..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Ondan sonra ne görüşeceksiniz; patenti de kapsayan bir yet
ki kanunu tasarısı getireceksiniz. Ne olacak bu yetki kanunuyla; zaten ilaç alamayan garip, fakir
vatandaş, üç kuruşa aldığı ilacı on kuruşa alacak; yani, alamayacak ve ölüme terk edilecek. Mezar
da emeklilik de çıkarıyorsunuz ya, ikisi birleşince, vatandaşa, istediğinizi yaptırmış oluyorsunuz.
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP ve CHP sıralarından gürültüler)
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Öğrenememişsin sen bu işi.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Bakın, başka ne yapacaksınız: 8 inci maddenin Terörle Mü
cadele Kanunundan çıkarılmasını sağlayacaksınız. Böylece, bölücülük serbest bırakılacak.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bununla ne alakası var?..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Sizin, bununla alakanız olamaz; çünkü, siz, 90 şehit veren
bir ilin milletvekili değilsiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP ve CHP sırala
rından gürültüler)
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Konuşma be, konuşma!
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, lütfen uyarın, böyle konuşma olmaz.
CENGİZ BULUT (İzmir)-Doğru söylüyor.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Siz, oğlumu doğuya göndereceğim deyip, evinin içinde as
kerlik yaptıran bir Başbakanın elemanlarısınız, onun parmakçılarısınız. (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar; DYP ve CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Bunun hesa
bını, sizden de soracağız, Sayın Başbakan da soracağız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar; DYP ve CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, böyle konuşma olmaz.
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika...
Sayın Mahmut Orhon, lütfen, konuya bağlı olarak konuşur musunuz.
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Kaçıncı parti oldun sen?..
MAHMUT ORHON (Devamla) - Bakın, burada bir de -eğer kameralar çekerse, özellikle mil
letin görmesi için gösteriyorum- sözlü soru ve diğer denetim konularının görüşmelerden kaldırıl
masını istiyorsunuz.
,
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - PKK'yı büyüten sizsiniz, siz!
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyelim.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Yani, birtakım yolsuzluklarla, hırsızlıklarla ilgili denetim
konularının -194 tane genel görüşme ve Meclis araştırmasf ile 811 tane sözlü sorunun- ve sözlü so
ruların görüşülmesini istemiyorsunuz. Niye; birtakım uygulamalarınızı, nasıl elinize yüzünüze bu
laştırdığınızla ilgili olduğu için....
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Tamam Sayın Orhon, teşekkür ederim efendim; sağ olun.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Tabiî, bunlar görüşülmezse, siz de istediğinizi, istediğiniz
gibi yaparsınız.
BAŞKAN-Tamam Sayın Orhon, süreniz bitti efendim.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Bağlıyorum efendim, bağlıyorum.
Tabiî, vergi yüzsüzleriyle ilgili olanlar var.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - PKK'yı büyüten sensin, sen!
BAŞKAN - Sayın Orhon, iner misiniz efendim.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Biz, bunlarla ilgili...
BAŞKAN - Sayın Orhon, lütfen, iner misiniz.
MAHMUT ORHON (Devamla) - Bunlarla ilgili olarak, bu konuda taraftar olmadığımızı...
BAŞKAN - Sayın Orhon, kürsüden lütfen iner misiniz.
MAHMUT ORHON (Devamla) - ...uzatmaya karşı olduğumuzu, bunun, milletin menfaatına
olmadığını belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, lehte söz istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Tayan, lehte mi söz istiyorsunuz?
TURHAN TAYAN (Bursa) - Evet efendim.
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, ben de lehte söz istiyorum.
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BAŞKAN - Siz de mi söz istiyorsunuz; peki...
Buyurun Sayın Tayan.
Süreniz 10 dakika efendim.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün yapılan Danışma Ku
rulu toplantısında, Grubumuz, geçmiş haftalarda olduğu gibi, bu hafta da, Meclisimizin gece de ça
lışmasını önermiştir.
Genel Kurulumuz, aşağı yukarı yılbaşından bu yana, haftanın 3 günü, gündüz ve gece olmak
üzere çalışma yapmaktadır. Genel Kurulumuz, geçtiğimiz günler içerisinde, Yap-İşlet-Devret Ya
sasından Vergi Yasasına ve Özelleştirme Yasasında değişiklik yapan yasaya kadar, benzeri, fevka
lade önemli yasaları çıkarmıştır.
Gündemimiz, gerçekten, hayli yüklüdür. Haftada 3 gün 5'er saat çalışıyoruz. Bunun 1 günü
denetime ayrılıyor. 2 gün; yani, toplam 10 saatlik bir mesaiyle, Türkiye'nin ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin gündemini belli bir yere getirmek mümkün değildir. Her Genel Kurul günü, 3 mil
letvekilinin gündem dışı konuştuğu ve ilgili bakanların da bu gündemdışı konuşmalara cevap ver
diğini hesap edersek, gerçekten, yasa çalışmalarına ayrılan zaman fevkalade azdır. İşte, bu sebep
ten, iktidar grupları olarak, her hafta, gece çalışmalarını istiyoruz ve imkânlar ölçüsünde bunu ger
çekleştiriyoruz.
. Dün getirdiğimiz öneri de aynı mahiyettedir. Şimdi, bu önerimizin aleyhinde, Anavatan Parti
si Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon konuştu; fevkalade üzüldüm, bir milletvekili olarak utandım.
(DYP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından "Oo" sesleri) Her şeyden
evvel, iktidar grupları milletvekillerini, Başbakanın parmakçısı gibi göstermek, bu Yüce Heyete
hakarettir; bunu aynen iade ediyorum.
Bugün ayın 6'sı, 6 Haziran; 4 Haziran seçimlerinin üzerinden henüz 48 saat geçmedi...
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Rüşvetçi seçim!..
TURHAN TAYAN (Devamla) - 48 saat geçmeden, buraya çıkıp, böylesine pişkin, böylesine
düşüncesiz ve de Türkiye Büyük Millet Meclisinin alışılmış ciddiyetinden uzak bir konuşmayı, Ge
nel Kurulumuz için talihsizlik sayıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri)
İkincisi: Henüz 48 saat önce, bu milletin önüne gitmişsiniz, berberin önünde oturmuşsunuz,
traşınızı olmuşsunuz...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Devletin bütün imkânlarını kullandınız.
TURHAN TAYAN (Devamla) - ...usta berber yüce milletin önünde traşınızı olmuşsunuz, bü
tün bundan sonra, hangi yüzle buraya çıkıp da, böylesine saldırıyorsunuz... (DYP ve CHP sırala
rından alkışlar)
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, oradan "devletin imkânlarını kullanmadık" desin.
TURHAN TAYAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kürsüsüdür...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Devletin imkânlarını kullanmadığınızı söyleyin.
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim.
TURHAN TAYAN (Devamla) - ...buradan, panayır cazgırı gibi konuşmak, bir milletvekiline
yakışmaz. Hiç alakası olmayan birtakım yasaların görüşüleceğinden bahsetmek fevkalade ayıptır.
Evet, size, bu millet daha iki gün evvel yeteri kadar ders vermedi mi, bu ders size yetmedi mi?
CENGİZ BULUT (İzmir) - Devletin imkânlarını kullanmadığınızı söyleyebiliyor musun?
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TURHAN TAYAN (Devamla) - Evet, bu ders size yetmedi mi? Beşinci parti oldunuz.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Rüşvetçi seçim.
CEHGİZ BULUT (İzmir) - Devletin bütün imkânlarını kullandınız.
TURHAN TAYAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, hep merak ettim; dünyanın neresinde
anamuhalefet partileri oy kaybeder? Hep merak ettim.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Devletin bütün imkânlarını kullandınız.
TURHAN TAYAN (Devamla) - Arkadaşlar, işte, Anavatan Partisi, böyle sözcülerle, böyle
konuşmacılarla ye böyle konuşmalarla bu kürsüyü işgal ettiği müddetçe oy kaybetmeye devam
edecektir.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Devletin bütün imkânlarını kullanmadığınızı söyleyin söyleyebiliyorsanız. Parti olarak değil; devlet olarak çıktınız...
TURHAN TAYAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu devletin imkânları bu millet için
dir; bu devletin imkânları bu millet için helal olsun. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bravo, itiraf ettiğin için!..
TURHAN TAYAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, önerimiz gayet hâlisanedir. Geliniz, bu
Meclisi çalıştıralım. Bakınız„25 dakika içerisinde, belki de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tasarı
sının üç maddesini daha görüşmüş ve kabul etmiş olacaktık; lüzumsuz laflarla, lüzumsuz davranış
larla bu Meclisi engellemeyiniz.
Ytlce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.' (DYP ve CHP sıralarından alkışlar)
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Tayan, çok tevazu içerisinde konuşma yaptınız!..
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tayan.
Sayın Ateş, buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır.
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Parti
si Grup temsilcimizi dinlediniz ve ondan önce de ANAP'ın değerli temsilcisi arkadaşımızı dinle
dik. Hakikaten üzüldüm... (ANAP sıralarından "Oo" sesleri) ...ama, bu üzüntümü, sanıyorum 1996
yılında yapılacak olan seçimlerden sonra bu millet telafi edecektir.
CENGİZ BULUT (İzmir)-Hodri meydan!
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Çünkü, bu televizyonun burada olması, bu açıdan büyük
yarar getirecektir. Çünkü, bu Meclis çalışmaları, bu televizyonun önünde yapıldığı sürece, bundan
emin olalım ki, bundan böyle, bundan sonraki dönemde burada yapılacak konuşmalar çok daha se
viyeli, verimli olacaktır ve verimli olduğu kadar da, ülkemizin yararına bazı çalışmaları sürdürebi
lecek değerli arkadaşlarımız bu Meclise gelecektir.
CENGİZ BULUT (İzmir) -Sizin bakanlığınızı da biliyoruz. Dağlarda, ovalarda, çayırlarda ar
tistlerle dolaşmadınız mı; sizi de gördük.
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Onun için, inanıyorum ki, maalesef, 1996 yılı normal se
çimlerine kadar, bu tür konuşmalara hep birlikte katlanmak zorunda kalacağız. Televizyon göste
riyor, halk görüyor; bundan sonra bu Meclisin yapısı değişecek, kalitesi değişecek, çok daha ve
rimli bazı çalışmaları hep birlikte göreceğiz ve ülkemiz de bundan yararlanacak.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sizin bakanlığınızı da gördük,
-401-

T.B.M.M.

B:119

6.6.1995

0:1

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, oniki yıldır bu Mecliste hiz
met verdiğini söyleyen bir arkadaşımız çıkıyor ve diyor ki: "Bakanlar Kurulu 33 kişi, 66 oy kulla
nır." İçtüzüğü bilmiyor.
.
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Ne kadar iyi anladığınız buradan belli oluyor.
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Oniki yıldır bu Mecliste çalışan bir arkadaşımız, 66 oyun
Bakanlar Kurulunca kullanılabileceğini bilmiyor, bunların hepsinden uzak...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sahte oy kullanıyorlar; biz sahte oyları biliyoruz.
BAŞKAN - Arkadaşlar... Lütfen; müdahale etmeyelim, rica ediyorum.
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Soruyoruz; oniki yıldır bu Mecliste çalışan bu sayın üye,
acaba oniki yılda ne yapmış; bunu çok merak ediyorum.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Doğrusu ne, söyle...
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Herhalde, televizyonlarından bizi izleyen halkımız da, o
milletvekilimizin seçim bölgesindeki insanlar da bunu merak etmektedir. Kendisine söylüyorum;
33 bakan, sadece 33 oy kullanabilir. Eğer bakanlardan bazıları yoksa, onun adına, daha önce yet
kisi olan insanlar, bakan arkadaşlarımız, onun yerine oy kullanabilirler.
Değerli arkadaşlarım, bununla da bitmiyor; üçbuçuk dört yıldır bu Mecliste çalışanlar olarak
hepimiz biliyoruz ki, bugün, iktidar gruplarının toplam üye sayısı 247'dir, 147 değildir; bunun da
hi farkında değilsiniz.
FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Dili sürçtü!..
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -Şimdi, oniki yıldır bu Mecliste çalıştığını iddia eden, İç
tüzüğe uyduğunu iddia eden arkadaşımızdan; ama, aslında İçtüzüğü bilmeyen bir arkadaşımızdan
bazı hatalar tabiatıyla beklenebilir.
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Ne kadar anladığın belli oluyor!..
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) -Burada zorumuza giden bir konu var, değerli Anavatan
Partisinin de zoruna gittiğini zannediyorum; Türk basınını eleştirebiliriz, yerebiliriz, hatalarını söy
leyebiliriz; ama, basınımızın 8 trilyon liraya satıldığını kimse söyleyemez, buna kimsenin hakkı
yoktur; bunu protesto ediyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Gerçekse...'
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Senin haberin yok herhalde.
NABİ POYRAZ (Ordu) - Adamin yüzü kızarır konuşurken.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Demagoji yapma.
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Böyle bir şey olamaz diyorum ve bu tür yaklaşımlarla,
demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olan hür Türk basınına saldırmak, ne Parlamentomuza ne ül
kemize ne de basın mensubu arkadaşlarımıza bir yarar getirmez. Elinizde ciddî deliller varsa, yan
lış yapılan bazı konuları biliyorsanız, bunu belgelendirebiliyorsanız, hodri meydan diyoruz; gelin,
bu belgelerinizi açıklayın, gösterin, hep birlikte yanlışın üzerine gidelim diyoruz. Bunu yapmıyor
sunuz; hep kara çalmakla uğraşıyorsunuz...
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Meclise devam etmediğiniz için, haberiniz yok.
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bu, ne Türkiye'ye ne bu Yüce Meclise ne de Yüce Mec
lis kadar, Türkiye demokrasisinin değişmez, vazgeçilmez bir parçası olan basınımıza yarar getir
mez. Bunu protesto ettiğimizi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, buradan bir kere daha dile
getirmek istiyorum; bu olamaz, olmamalıdır diyorum.
'
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Yine, değerli bir arkadaşımız, tarım bölgesinden geldiğini söylüyor ve hububata kımıl ilacı,
süne ilacı atılmadığını söylüyor. Şimdi süne ilacının atılma zamanı değildir, şu anda kımıl ilacı atı
lır. Kımıl ilacı traktörle atılır...
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Hangi mevsimdeyiz? Süne ile kımıl nedir, söyler misiniz.
ABDULKÂDİR ATEŞ (Devamla) - ...süne ilacı on onbeş gün sonra atılır. El insaf! Tarım
arazisinden gelen bir arkadaşımız...
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Demagoji yapma
ABDULKÂDİR ATEŞ (Devamla) - ...çiftçinin temsilcisi olduğunu iddia edenler bunu dahi
bilmiyorlarsa, çiftçiyi nasıl temsil edecekler; bunu anlamak mümkün değildir.
BAŞKAN - Sayın Ateş, konuyla ilgili konuşursanız memnun olurum.
ABDULKÂDİR ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, bağlıyorum; fazla konuşmayacağım.
Bir de, yine zorumuza giden, haksızlık yapıldığına inandığımız ikinci bir konu, PKK ve aziz
şehitlerimizle ilgilidir. Değerli arkadaşlarım, bazı insanlar, cenneti vaat ederek; bazı siyasî gruplar,
inançları istismar ederek bir yere gelmeye çalışıyorlar. Buna, hep birlikte,karşıyız, biliyorum; ama,
bugün bir şeyi daha gördük. Şehitlerimizi istismar ederek, hiçbir siyasî parti, bir yere gelmeye ça
lışmasın; çünkü, bu, ülke sorunudur; çünkü, şehitlerin, ölmüş insanların istismar edilmesi, ne size
ne başka bir kimseye veya gruba çıkar sağlamaz. (DYP sıralarından alkışlar.)
CENGİZ BULUT (İzmir) - 8 inci maddeyi siz istismar ediyorsunuz.
ABDULKÂDİR ATEŞ (Devamla) - Evet, bir PKK laneti bu ülkenin başında vardır. Bu PKK
lanetinin gerçek sorumlusu da, o zaman PKK çıktığında "küçük bir çapulcu grubu" deyip, tedbir
almayanlardır diye düşünüyoruz, buna inanıyoruz. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
CENGİZ BULUT (İzmir) - 8 inci maddeyi çıkaranlar utansın.
ABDULKÂDİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, terör olayları karşısında birlikte olacağımıza, yan
yana olacağımıza, ülke bütünlüğümüze gölge düşürülmemesi için her türlü fedakarlığı birlikte ya
pacağımıza, gelip, o şehitlerimizi...
NABİ POYRAZ (Ordu) - Onu, şehitlerin babalarına sor...
ABDULKÂDİR ATEŞ (Devamla) -... ölen o yüce insanlarımızı, şehit olan gençlerimizi istis
mar ederek, siyasette bir yere gelmek isteyenleri kınıyorum ve bu Meclisin çalışma süresinin uza
tılmasından yana olduğumuzu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak...
MAHMUT ORHON (Yozgat) - PKK'lıların Eskişehir Cezaevinde yanaklarından öpen kim,
onu da söyle.
ABDULKÂDİR ATEŞ (Devamla) - ...işçi için, köylü için, memur için, demokratikleşme için,
insan hakları için, bu Meclisin daha çok çalışmasına ihtiyaç olduğunu bir kere daha vurguluyor,
saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ateş. (Gürültüler)
Bir dakika arkadaşlan.. Bir dakika...
Sayın İbrahim Halil Çelik...
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bağırmadan Başkan, bağırmadan...
BAŞKAN - Bir dakika efendim... On kişi birden ayağa kalkıyorsunuz, ne yapayım.
NABİ POYRAZ (Ordu) - Ne bağırıyorsun...'
BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika...
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Sayın Çelik, zatı âliniz, gönderdiğiniz bir pusulada diyorsunuz ki: "Çiğköfte aleyhine bir ko
nuşma yapıldı. Çiğköfte, Şanlıurfa'nın simgesidir. Ben de, ona cevap vermek üzere söz istiyorum."
Bu konuda size söz vermem mümkün değil; ama, önerinin aleyhinde konuşacaksanız...
İBRAHİM HALİL ÇELlK (Şanlıurfa) - Öneri üzerinde konuşacağım.
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde söz istiyorsanız veririm efendim; buyurun.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz...
BAŞKAN - Arkadaşıma söz verdim efendim.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, söz veremezsiniz; önce ben söz istedim.
BAŞKAN-Niye?..
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın arkadaşımız sataşmadan dolayı söz istemiştir.
BAŞKAN - Efendim, çiğköfteye sataşmadan dolayı nasıl söz isteyebilir; olur mu!..
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ben, öneri üzerinde söz istedim, öncelik hakkı benim.
BAŞKAN - Olur mu canım.
Bana gönderdiği kâğıtta aynen şunu diyor: "Söz istiyorum."
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Kâğıtta ne diyor, okuyun, lütfen okuyun.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik,
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sözü nasıl veriyorsunuz Sayın Başkan!..
BAŞKAN-Efendim, işte, yazılı istemiş.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, ne yazıyor orada; sataşmadan dolayı söz
isteniyor. Bu ne biçim Başkanlık Sayın Başkan!..
BAŞKAN - Sizden öğrenecek değilim. Lütfen, yerinize oturur musunuz...
Buyurun efendim, size söz verdim; öneri aleyhinde söz istediniz.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bu kadar haksızlık yapılır mı!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - En küçük konuda dahi, böyle küçüklükler yapıyor
sunuz.
BAŞKAN - O, size yakışan bir davranış biçimi; o meziyetlerinizi daha satın almadım Sayın
KorkmazcanL
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Terbiyeli ol!..
BAŞKAN - Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hiçbir meziyetiniz yok! Bu kadar basit şeyleri bile ko
nu yapıyorsunuz.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; DYP Grup
Başkanvekili Sayın Turhan Tayan'ın, Yüce Meclisi fazla çalıştırmak üzere getirdiği önerinin aley
hinde söz istememin nedenini, bizi dinleyen yüce milletimize arz etmeden önce, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Dün bir seçimden çıktık; herkes kendisine düşen payı aldı; ama, ne yazık ki, bugün, Meclisi
bir kavga arenasına dönüştürmek için, belli noktalarda tansiyonu yükseltici konuşmalar oldu. Ben,
bunlardan beri, bunlardan uzak kalacağım.
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Yüce milletimizin iş, aş; çiftçinin taban fiyatlarının açıklanmasını beklediği; memurun, işçi
nin, şu an geçici işçilerin.48 bininin -Yol-İş'te- İşe alınmayı beklediği; işe alınacakları, bakanlar ta
rafından vaat edilerek avutulan ve aldatılan insanların beklediği bir ortamda, onların dertlerine de
va bulacaksak, sabaha kadar çalışmanın yanında olduğumu arz etmek üzere... Ama, ne yazık ki,
Meclisi belli noktalarda -verdiğimiz önergeler doğrultusunda olsa bile- dahi toplayamamamızın ıs
tırabını, üçbuçuk seneyi aşkın bir süredir, milletvekili olarak çeken bir kardeşiniz olarak, bu durum
dan, hakikaten bizar olmuşum.
Değerli milletvekilleri, birbirimizi kırarak bir yere varamayız. Yüce Türkiye'de yaşayan 65
milyon insanın, birlik ve beraberlik içerisinde, siyasî partilerimizin inançları doğrultusunda... Ki
min ne söyleyip ne söylemediğini, bu Anadolu insanı çok iyi biliyor. Biz, inançlı olduğumuzu,
Anadolu'nun inançlı insanlarını temsilen bu Mecliste olduğumuzu her zaman söylemişiz; bunu da
istismar etmemişiz ve etmiyoruz da; çünkü, yaşıyoruz. O yaşadığımız, istismar değildir. O neden
le, Yüce Meclisin daha itidalli... Bizi her taraftan kuşatan, 12 mile kadar... Hatta, Azerbaycan'da
ki insanlarımız var, Kuzey Irak'ta ve güneydoğuda hayvanlarını kendi dağlarında otlatmaktan yok
sun bırakılmış insanlarımız var. Bu, bir gerçek.
'.
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Hükümet yok ki...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Öz yurdumda garibim, öz yurdumda parya... Böyle
bir şey olmaz. Hayvancılık öldü, tarım öldü...
Şimdi, biz çıkmışız burada, şu Meclis televizyonunun yüzü hürmetine, konuşmayan insanları
mız da çıkıp şu kürsüde konuşuyor.
Çiftçi öldü, köylü öldü, memur öldü, işçi öldü...
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Esnaf öldü...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Esnaf öldü.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Resmî Gazeteyi okumadın mı?
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İyi de, Sayın Bakanım, siz köyde içkiyi serbest bıra
kıyorsunuz. Avrupa Birliğine girebilmek için, köylerde içkiyi serbest bırakmak size ne kazandırır
Sayın Tekel Bakanı? Soruyorum size...
BAŞKAN - Sataşmayın lütfen... Sayın Çelik, lütfen, konuya bağlı konuşun efendim.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Yalan konuşuyorsun burada.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) -Evet, şimdi, vatandaş yalan olup olmadığını söyler.
Şimdi, Mahmut Orhon kardeşim, Urfa'nın simgesi olan çiğköfte, Meclisi birleştiriyor. Tava
na vurmaya hepimiz karşıyız. Türkiye'nin her tarafında, hakikaten, Anadolu'nun simgesi oldu;
çünkü, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı dönemde, Nemrud, bütün odunları kesmişti. Urfalı, ceyla
nı avlamış, hatununa demiş ki "bana bunu pişir." Ama, garip Urfalı kadın, ateş yok, odun yok, eli
ne almış kara ceylanın etini, sinirli şekilde taşın üzerine vura vura... O arada haber geliyor "Hazre
ti İbrahim, Nemrud (Aleyhilla'ne) tarafından ateşe atıldı, her taraf güllük gülistanlık oldu." O he
yecanla tepsisini kapıyor ve Aıizılha'ya gidiyor ve orada biraz nane, biraz maydanozu da katıyor;
çiğköftenin simgesi bu; ama, tavana yapıştırılmasına karşı, hepimiz aynı tepkiyi ve duyguyu gös
terdik'. Çiğköfte bir kültürdür, bir simgedir; ibiş ve iğdiş değildir.
Eğer Meclis çalışacaksa, hakikaten, 247 milletvekilinin en az 114'ü bulunacaksa, sizinle bera
beriz; ama, bulamıyorsunuz; bir maç oluyor, kaçıyorsunuz; arkasından da, Meclise her gün getirip,
basın yazdı diye... Parlamento, şu döneme kadar, bu dönemdeki gibi, hiç bu kadar tahkir edilme
miştir. Meclis, Başkanlık Divanı da dahil olmak üzere bu konunun üzerine gidemiyor.
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Sayın Abdulkadir Ateş "basını 8 trilyon rüşvetle itham edenlere hodri meydan" diyor. Cum
huriyet Gazetesinin manşetine bak: "Rüşvet verdiniz, Kilis'i de kaybettiniz."
Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Çelik.
Öneri üzerindeki müzakereler bitmiştir.

• . • •

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Sayın Başkan, bir dakika efendim...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Sayın Başkan, hem hakaret var hem yanlış beyan var...
BAŞKAN - Yok efendim...
MAHMUT ORHON (Yozgat) - İçtüzüğe göre, yanlış beyan var, öyle ya da böyle...
BAŞKAN - Hayır... Nedir?..
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Tutanakları incelerseniz; CHP'nin Sayın Grup Başkanvekili
buraya çıktı "33 bakan, 66 tane oy kullanıyor" dedi. Bu da gösteriyor ki, Sayın Grup Başkanveki
li; benim konuşmamı ya dinlememiş ya anlamamış. Anlamadığı için de, benim orada ondan sonra
söylediğim, 114'ten 16'yı çıktığımda 95 kişi kalır, bu 95 kişiyi bulamıyorlar lafını, ya duymamış
ya anlamamış; onun için de buraya çıktı... 114'e 66 eklersek veya 114'e 33 eklersek, 95 etmez. He
sabı Sayın Bakana bırakıyorum...
BAŞKAN-Tamam efendim. Bir toplama çıkarma hatasıyapıldı...
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Hayır efendim, toplama çıkarma hatası değil; yanlış beyanda
bulunuldu ve bu şekilde bana hakaret edilme yoluna gidildi. Bundan dolayı, yaptıkları hakaretleri,
ben, kendilerine iade ediyorum.
Onun haricinde, Sayın Turhan Tayan da epeyce hakarette bulundular. Bunları inşallah mahke
mede görüşürüz; kimin haklı, kimin haksız olduğuna da adalet karar verecektir.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Orhon; dedikleriniz tutanaklara geçti.
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
•/.•- Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in kendisine sa
taşması nedeniyle konuşması
\
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekili, biraz önce,
Tekel Bakanının içkiyi yasaklamadığını, serbest bıraktığını iddia etti. Bir dakikalık bir söz verirse
niz memnun olacağım. Açıklama yapacağım efendim.
BAŞKAN - Yerinizden açıklayınız Sayın Bakanım.

.

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Bir dakikalık efendim...

.••*".';

BAŞKAN - Peki, buyurun efendim.
Size, sataşmadan dolayı söz veriyorum efendim.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; fazla vak
tinizi değil, bir dakikanızı alacağım.
'
..
Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Çelik Bey, Tekel Bakanının köylerde içki serbestiyeti verdiğini, Türk Milleti huzurunda, bu Meclis kürsüsünden ilan etti.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Siz ilan etmiştiniz...
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DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Yalnız, sayın milletvekilim daha iyi bilir, Re
fah Partili milletvekili arkadaşlarım, daha önce yapılmış bu tatbikatı ben durdurttum, Resmî Gaze
tede ilan ettirdim ve arkadaşlarımın bir kısmı bana teşekkür etti. Böyle bir durum yoktur, köylerde
içki satışı serbest değildir; yalnız turistik beldelerde ve kaymakamlığın vereceği izinledir; Türk
Milletinin, bunu duymasını arzu ediyorum.
Sayın İbrahim Halil Çelik Beye de, hemen, Resmî Gazeteyi göndereceğim; o zaman, bu söy
lediği sözlerden mahcup olacağı kanatindeyim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Efendim, eskiden temelli yasaktı; izin verdi, sonra ge
ri aldı.
BAŞKAN. - Tamam efendim, Sayın Bakan bir açıklama getirdi; Resmî Gazeteyi de size gön
derecek; eğer yanlışsa, gelir söz alırsınız.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Önce yasaktı, serbest etti; tepkiyi görünce sözünü ge
ri aldı. Hodri meydan; böyle değilse...
BAŞKAN - Sayın Çelik, burada, hep böyle sohbet yaparsak olmaz; bu Meclis çalışmaz.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın. Vergi, Sigorta ve Bağ-Kur Primlerini Ödeme
yenler Hakkında Uygulanacak Esaslara Dair Kanun teklifinin (2/636) doğrudan gündeme alınma
sına ilişkin önerisi (4/479)
BAŞKAN - İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, iki tane, doğrudan doğruya gündeme
alınma önergesi vardır; birincisini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tarafımızca hazırlanarak 18.2.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan "Vergi, sigorta ve Bağ-Kur primlerini ödemeyenler hakkında uygulanacak esaslara dair ka
nun teklifim" 23.2.1993 tarihinde sevk edildiği Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşme ya
pılmadan bugüne kadar bekletilmektedir.
Teklifimin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alınmasını
Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim.
I
Saygılarımla.

I
Halit Dumankaya
İstanbul

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, söz istiyor musunuz?
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Evet.
BAŞKAN - Başka söz isteyen?..
Sayın Cevat Ayhan ve Sayın Özsoy, lehte...
Şimdi, ikiniz de aynı anda ve lehte söz istediniz; aranızda anlaşırsanız, biriniz konuşacaksınız.
Sayın Dumankaya, buyurun efendim.
HALİT DUMANKAYA-(İstanbul) - Muhterem milletvekilleri, 18.2.1993 tarihinde, Meclis
Başkanlığına bir yasa teklifi vermiştim -milletvekillerinin, halkın vekili olan kişilerin, yasa teklifi
vermesi lazım- o nedenle, verdiğim yasa teklifini satırbaşlarıyla izah etmek istiyorum:
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1. Vergi ve sigorta borcu olanlar açıklansın.
2. Borcu olup da ödemeyenler, kamu ihalelerine katılmasın; kamu ihalelerine gireceklerden,
vergi ve sigorta borcu olmadığına dair temiz belgesi istensin.
3. Vergi ve sigorta borcu olanların borçları, istihkaklarından kesilsin.
4. Vergisini düzgün ödeyenler de teşvik edilsin; gelecek yıl, vergilerinden yüzde 1 düşülsün.
5. Kamu bankalarına vergi ve sigorta borcu olanlara kredi verilmesin; bir kamu bankasına bor
cu olup da ödemeyenlere, diğer kamu bankasından kredi verilmesin -ve biraz daha ileri gidiyorum;
burada görüşülürken- ayrıca, ticarî hayattan Meclise gelecekler için, sigorta ve vergi borcu olan,
kamu bankalarıyla kredi nedeniyle ihtilaflı olan kişiler, temiz kâğıdı almadıkça milletvekili olama
sın. Anonim şirket yöneticileri, o şirketi batırdıktan sonra başka bir şirket kuramasın ve tüm serve
tiyle sorumlu olsun.
Hükümet tarafından, 9.6.1993 tarihinde, Komisyonda bekleyen kanun teklifime -tabiî, hepsi
ni okumuyorum; çünkü, olaya geçeceğim- şu şekilde cevap veriliyor: "Hükümetimizce, teklifin uy
gun görülmediğini bilgilerinize sunuyorum." Sonuç kısmı bu.
'
Değerli milletvekilleri, bizi televizyonlarının başında izleyenler, deminki olayları izlediler.
Şimdi, diyoruz ki, bir adam, vergisini ödemezse, halktan, işçiden kestiği sigorta primini, dev
letin kasası yerine, kendi kasasına yatırırsa, bu açıklansın, bunu millet bilsin. Niçin bilsin millet,
biliyor musunuz: Şimdi, eğer parası var da bunları yatırmıyorsa, bu, düzgün insan değildir.
Biliyorsunuz, burada DYP-SHP Hükümeti bir af getirmişti. Bu af neydi biliyor musunuz: Bu
aftan, 1 milyon 568 bin kişi, 5,5 trilyon lira istifade ederken, 1 047 tane baba İsim, 9,5 trilyon lira
istifade ediyordu ve devletin kaybı 130 trilyon liraydı. Bunlar açıklansın dediğimiz zaman, vergi
yasasının bir maddesini önümüze koyuyorlar. Diyoruz ki, bunu kaldırın; bu bir.
İkincisi, borcunu ödemeyenler, devlet ihalelerine kabul edilmesin. Yani, devleti soyup soğana
çeviriyor, sigorta borcunu ödemiyor, vergi borcunu ödemiyor; ama, gidiyor, devlet bankasından te
minat mektubu alıyor, baba kişileri buluyor, davet usulüyle ihaleye giriyor. Hele bu dönemde iha
lelerde çok yolsuzluk oldu ya... Şimdi, onların belgelerinin de bir kısmını buraya getirdim. Sayın
CHP Grup Başkanvekili, bunları burada açıklayın dedi; açıklayacağım. O kişi, ihalelere kabul edil
mesin. Çünkü, o, düzgün kişi değildir; vergisini ödemiyor, işçisinden kestiği parayı, bordrosundan
kestiği parayı ödemiyor.
Değerli milletvekilleri, bugün, Köy Hizmetlerinde çalışan 45 bin kişi aç durumdadır, açlık grevindedir; çocukları perişandır ve bugün sokaklarda yatıyorlar, evlerine ekmek götüremiyorlar. Bu
kişiler, açlık grevindeyken, onların bordrosundan, onların çocuk nafakasından kesilen vergiyi, si
gortayı ödemeyen kişi, devletin ihalelerine girmesin; çünkü, aldıkları o işleri de bitirmiyorlar; o
ihalelerde de birçok yolsuzluk yapıyorlar, İşte, bunu söylüyoruz.
Değerli arkadaşlarım, kamu bankalarını biliyorsunuz. Şu devletin kamu bankalarını bazı kişi
ler soyuyor. Şimdi, kamu bankalarından birkaç misal vereceğim. Eğer, benim zamanım olsa, Sayın
CHP Grup Başkanvekilinin, açıklayın dediklerine, burada, dosyalar dolusu örnek bulurum; ama,
ben, size birkaç örnek vereyim. Türkiye Emlak Bankasının Kartal Şubesinden, DYP-SHP Koalis
yonu zamanında, Banker Bako'yâ 65 milyon mark kredi veriliyor -burada belgesi var. Aykon Doğan'ın da bunun altında imzası var- ve bu para batıyor.
Şimdi, kredi nasıl veriliyor biliyor musunuz? Bu, benim soruma verilen cevaptır. Bir günde
şubeden kredi çıkarılıyor; Emlak Bankasının Yönetim Kurulu toplanıyor ve bu batık Bankere 65
milyon mark kredi veriliyor. Bugün, bu, mahkemelere ulaşıyor. Bizim bu soru önergemizle olay
ortaya çıkarılıyor değerli arkadaşlarım; bu bir.
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Şimdi, üç banka batmadan dört gün evvel, bir başka kişiye -kod numaralarıyla verildiği için,
onu da sonra size açıklayacağım- teminat mektubu almıyor ve 6,5 milyon dolar kredi veriliyor.
Evet, bu Hükümet döneminde ve sadece Emlak Bankasından...
Bunlar, burada, dosyada daha çok; ama, zamana bakıyorum; zaman çok çabuk ilerliyor.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Kalkınma Bankası da bir kamu bankasıdır. Yurtdışında "sente
tik bono" adıyla bir kumar oynanıyor, ve bu Hükümet döneminde 200 milyon dolar batıyor. Gene,
Tansu Çiller Başbakanımızın, Ayşe Balcı denen prensi var ya, işte ona, devletin fabrikaları veril
dikten sonra 1 trilyon kredi verilip batınlıyor...
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Prenses, prenses...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Düzeltiyorum, prenses...
Değerli arkadaşlarım, kamu bankaları bu dönemde işte böyle batırıldı. Örnekler daha bitmedi;
bakınız, Halk Bankasına geliyorum. Benim soru önergemin cevabında Aykon Doğan Beyin imza
sı var. Sorduğum soruyu kısaca okuyorum: "Bazı fınans kurumlarının, yabancı para birimleri ara
sında, parkelere endeksli 2,5 trilyonluk bono satın alınması sonucunda banka 2 trilyon lira zarara
uğratıldı. 2.5 trilyonluk kumar oynanıyor."
Halk Bankasına kumar oynatılıyor, yurtdışında kumar oynuyor ve banka 2 trilyon lira ziyan
ediyor. Bu mudur dürüstlük? Bu, sadece bir bölümüdür. Ben, CHP Grup Başkanvekilinin de bura
da olmasını ve beni dinlemesini isterdim.
Yine, yurtdışında 240 milyon dolarlık bir başka kumar daha oynatılıyor; ama, bu paranın bat
maması için de Amerika'da 22 senelik vadeye bağlanıyor; yani, Türkiye, DYP-SHP Koalisyonu
zamanında, Amerika'ya 240 milyon doları, 22 sene vadeli olarak kredi olarak veriyor...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, size ek süre veriyorum; buyurun.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, örnekler daha çok; ama, ben, Sa
yın Başkanın bana tanıdığı bu ek süreyi iyi kullanmak istiyorum.
>
Şimdi, ayrıca, dedim ki, milletvekili, eğer, ticaretten geliyorsa, onun da, sigorta borcu olmadı
ğına dair, vergi borcu olmadığına dair, bankalarla ihtilafı olmadığına dair bir belge alması lazım
dır. İnanıyorum ki, ticarî hayatı düzgün olmayan kişinin siyasî hayatı da düzgün olmaz; ters çevi
riyorum; siyasî hayatı düzgün olmayan kişinin ticarî hayatı da düzgün olmaz. Ben, inanıyorum ki,
öyle bir belge alınsa, bugün, Sayın Başbakanımız da burada olmaz, şurada oturan bakanların da bir
kısmı burada olmaz.
Öyleyse, değerli arkadaşlarım, bu teklif temizleyici bir tekliftir; bu teklife ortak olun, bu tek
life oy verin ki, Türkiye'yi, yiyicilerden, vurgunculardan, Soygunculardan kurtaralım.
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya.
Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Hasan Basri Eler'in önergesi görüşülürken söz sırası geliyorsa,
o zaman konuşabileceksem bu hakkımdan feragat ediyorum.
BAŞKAN - Tabiî, o zaman konuşabilirsiniz.
Öyleyse, Sayın Özsoy, siz buyurun efendim.
Süreniz 10 dakika.
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Millet
vekili Sayın Halk Dumankaya'nın, bundan iki sene kadar evvel verdiği ve bugüne kadar Genel Ku
rula inmeyen, Vergi, Sigorta ve Bağ-Kur Primlerini Ödemeyenler Hakkında Uygulanması Gerekli
Esaslara Dair Kanun Teklifinin, 38 inci maddeye göre, doğrudan Genel Kurul gündemine alınma
sına ilişkin önergesinin lehinde konuşmak için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlı
yorum.
Benden evvel, önerge sahibi Sayın Dumankaya, Türkiye'de üç üçbuçuk senedir günlük olay
haline gelen ihale, vergi ve prim kaçakçılığını ve bunların, devlete nelere mal olduğ;unu, devlet nezdinde nelerin döndüğünü kendine has ifadeleriyle sizlere arz etmeye çalıştı. Ben, başka bir konum
dan bu kanun teklifine bakmak istiyorum.
Bugün, Türkiye'de, hepimizin bildiği gibi, sosyal güvenlik müesseseleri, maalesef çökmek
üzeredir. Bunu, sayın bakanlar ve genel müdürler her gün televizyonlarda ve yazılı basında sayfa
sayfa veya dakikalarca anlatmaktadır. Özellikle SSK ve Bağ-Kur primlerinin toplanamaması veya
toplanmasındaki gecikme neticesinde bu müesseselerin, artık, kendi üyelerine sağlık ve diğer hiz
metlerini veremez duruma geldiklerini de bilmekteyiz.
Peki, SSK'nın belediyelerdeki prim alacakları için kanun tasarısı yapan bir hükümet; acaba,
SSK primini yatırmayan şahıslara, holdinglere bu primlerin tahsili için getirilen, bir kısıtlama ma
hiyetinde olan bu teklife nasıl karşı çıkıyor, anlamak mümkün değildir.
Bugün, özellikle, muhalefet belediyelerini çökertmek ve hatta istifa adı altında para karşılığı
transfer ücretleri ödeyerek kendi partisine mal etmek isteyen bir zihniyet, belediyelerin, İller Ban
kasındaki normal istihkaklarını bahane ederek, SSK primlerini kendi kaynağından kestirmektedir.
Bu, muhalefet belediyelerin elini kolunu bağlayıp, icraat yapmalarını önlemek için alınmış bir ted
birdir. Madem bunu çıkardınız -iyi niyetle çıkardınız, kötü niyetle çıkardınız- neden holdingler ve
ya şahıslar üzerindeki sosyal sigorta primlerinin alınması için, bu holding ve şahıslara getirilen ba
zı kısıtlamalarla ilgili bu teklife hayır diyorsunuz; bunu anlamak mümkün değildir.
Ayrıca, bir tarafta, SSK primlerini kapital olarak kullanan, sermaye olarak kullanan holding
lere ses çıkarmazken, Bağ-Kur primini yatıramayan tarım kesimindeki bazı kimselere, icra, icra ol
mazsa hapis baskısını yapan yine bu Hükümettir. Bağ-Kur primini yatırmayan birkaç zavallıyı ha
pisle korkutarak prim toplamaya kalkan, holdinglerden milyarlarca, trilyonlarca liralık prim alaca
ğı olan bu Hükümet, niçiri SSK primleri için getirilmek istenen bu teklife karşı çıkıyor; bunu da an :
lamak mümkün değildir. -' ' •
İşte, sırf muhalefet belediyelerini çökertmek, onların herhangi bir icraatını durdurmak, çalış
masını önlemek, elini kolunu bağlamak için çıkardığınız kanuna eşdeğer bir kanundur bu teklif. Bu
teklif, holdingler veya şahıslar üzerinde biriken SSK primlerinin alınması için, o holding sahiple
rinin milletvekili olmasını önleyici ve başka bazı kısıtlayıcı maddeler ihtiva etmektedir.
Bunun dışında, vergi borcu olup da başka bankalardan yine kredi veya başka ihaleler verile
rek kurtarılmaya çalışılan bazı üçkâğıtçılar veya holdingler niye korunuyor; onu anlamak mümkün
değil.
Şimdi, bir şahsın vergi borcu var; yüzsüz olarak teşhir etmiyorsunuz, ilan etmiyorsunuz, ver
gi borcunu alamıyorsunuz; ama, o vergi borcu olan şahsa, Başbakanlıkta açılan zarflarla, yine iha
le veriyorsunuz; bunu da anlamak mümkün değildir.
Burada konu şudur: Devleti hepimiz düşünmek mecburiyetindeyiz; devletin müesseselerini
ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. Gelir Vergisini adaletli ve tabana yaymak için uyduruk bir sürü
madde ihtiva eden kanun getireceğinize, gelin, vergisini ödemeyenlere kısıtlayıcı maddeler ihtiva
eden bu teklifi destekleyin.
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Dolayısıyla, devleti ve müesseseleri ayakta tutabilmek için, SSK'yı, Bağ-Kur'u yeniden eski
haline getirebilmek için bu önergeye lehte oy vereceğimi arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
3. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler 'in, Gelir Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun teklifinin (2/1304) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin
önergesi (4/480)
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Vermiş olduğum "Gelir Vergisi Kanununun bir maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkın
da kanun teklifimin" Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca, doğru
dan Genel Kurulda görüşülmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Hasan Basri Eler
'

'

Edirne

BAŞKAN - Lehinde, Sayın Eler ve Sayın Cevat Ayhan söz istedi.
Aleyhte söz isteyen?.. Yok.

,

Buyurun Sayın Eler.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı
sunarım.
Bu, Gelir Vergisindeki düzenlemeyle ilgili kanun teklifimi 29.12.1994 tarihinde vermiştim.
Amacım, bütün esnafın ve bununla ilgili vergi veren bütün mükelleflerin şikâyetlerini dile getirmek
ve bu kanunda gerekli düzenlemeyi yapmaktı.
Bunun gerekçesi şudur: Gerçek kişilerin gelirleri, Gelir Vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek ki
şinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlarının safi tutarıdır. Gelir Vergisi Kanununa
göre, yergiye tabi gelirlerin nitelikleri:
1. Gelirin bir gerçek kişiye ait olması;
2. Gelirin bir takvim yılı içinde hâsıl olması;

,

3. Gelirin elde edilmesi;
4. Gelirin, kazanç ye iratların safî tutarı olması şeklindedir.
Bu niteliklerden anlaşılacağı üzere, Gelir Vergisinde, vergiyi doğuran olay, Kanunun belirle
diği gelirlerin elde edilmesidir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi, ger
çek usulde Gelir Vergisine tabi ticarî kazanç sahipleriyle, serbest meslek erbabının, carî vergilen
dirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödemelerini düzenlemektedir.
Zaten, geçen bir yıl içinde kazanmış olduğu gelirin vergisini ödemekte olan mükellef, bir de önü
müzdeki yılın vergisinin bir kısmını ödemekle yükümlü tutulmakta, mükellef, çok zor durumlara
düşmektedir.
Kazanç elde edilmeden vergi ödemek, verginin temel prensiplerine ve Anayasaya aykırıdır.
Bü nedenle, teklifimizle, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi kaldırılarak, mükel
lefin kazanmadan vergi ödemesi önlenmiş olacaktır; dolayısıyla, peşin vergi kaldırılmış olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, geçmişte (14.5.1992 tarihinde) yine ben, vergilerdeki düzenlemeyle il
gili bir kanun teklifi vermiştim ve bu kanun teklifi, köylerin yol, su, okul, lojman, sağlık evi gibi
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ana hizmetlerini yerine getiren, köylere ait hizmet götürme birliklerinden alınan vergilerin -ki, o
zaman yüzde 46'ydı- indirilmesi konusundaydı. Bu birlikler, devletin yapacağı ana hizmetleri,
köylere yol, su, götürerek; okul, lojmari ve sağlık evi yaparak yerine getirmektedirler. Hatta, böl
gemizde köy yolları asfaltlanmaktadır.
Hükümet, bu verdiğim teklif üzerine, bu konuda alınan vergi nispetini düşürmüştür; onu da
öncelikle burada belirtmek istiyorum ve İktidara teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, bence, Türkiye'de, iş hayatında, en az yüzde 50 vergi kaçırılıyor. Bu ko
nuda, birçok ilmî yazı da var; ama, vergi kaçıranlar değil, vergi verenler kontrol ediliyor; devlet ise,
elinde bulunan, sayıca yetersiz ve teknik donanımı eksik denetim elemanlarıyla kontrol görevini
yeterince ifa edemiyor.
Türkiye'de mevcut vergi oranları, bir an önce makul seviyelere indirilmeli ve vergi tabanı,
mümkün olduğunca genişletilmelidir. 33 milyon seçmenin olduğu' bir ülkede, sadece. 3-4 milyon
vergi mükellefinin bulunması, oldukça düşündürücüdür. Bilhassa, kayıt dışı kazanç vergilendirilmelidir.
Kıymetli arkadaşlarım, köylerdeki bakkallar da vergiye tabidir. Burada kürsüye çıkan arkadaş
larımız, kanun teklifini okumadan ve bununla ilgili olarak Resmî Gazetede çıkan metni de okuma
dan, birtakım iddialarda bulunmakta ve konuyu çarpıtmaktadırlar. Bakınız, köylü içki içsin diye bir
kanun teklifi verilmemiştir ve bununla ilgili bir kanun da çıkmamıştır.
1.12.1993 tarihinde, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Derneği Başkanı Sayın Süleyman Yaşagör, bana bir mektup yazıyor ve diyor ki: "Sayın milletvekilim, Ortak Pazarla Gümrük Birliğine
giriyoruz; sınır kentiyiz; yollar yapıldı ve bununla ilgili olarak Avrupa'ya açılacağız. Bizim köyle
rimizden geçen turistler, su yerine bira içiyorlar; ama, köy bakkallarında, teneke kutuda dahi olsa
-bunu birçok arkadaşımız bilmiyor- bira satışı yasaktır, ruhsat verilmiyor." Bana, bu mektubu yaz
dığı zaman yasaktı ve ruhsat verilmiyordu; yani, belediye hudutları haricinde olan bakkallara ruh
sat verilmiyordu. Ben de bunun üzerine konuyu tetkik ettim; gördüm ki, hakikaten öyle; köy bak
kallarında, kapalı kutuda dahi bira satılamıyor. Ben turistten döviz alacağım, gelir elde edeceğim;
nasıl elde edeceğim? Bunun cevabı yok. Bunun üzerine, iki sene önce, ben, 18.12.1993'te kanun
teklifi veriyorum ve bu kanun teklifim üzerine -sağolsun Sayın Bakanımızın da şu anda belirttiği
gibi- köy bakkallarına da bu şekilde bir kolaylık getirildi, turistik köylerdeki bakkallara bu konuda
ruhsat verme izni çıktı.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, 18.12.1993 tarihinden sonra, bu kanun teklifinin verilmesinin
üzerinden 45 gün geçince İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan Genel Kurul gündemine
alınması için yedi-sekiz ay evvel bir önerge veriyorum ve bu konu, bazı basın mensuplarınca çar
pıtılıyor "Hasan Basri Eler, 38 inci maddeye göre, önergeyi, köylerde içki içilmesi için veriyor, cu
ma namazına karşı da bunu destekliyor" deniliyor.
Değerli arkadaşlarım, bu ayıptır, günahtır; yedi ay önce vermiş olduğum önergedeki ve kanun
teklifindeki isteğimin cuma namazıyla ne ilgisi var; köylerde içki içilmesiyle ne ilgisi var?
"Benim köylüm" diyorsunuz "kalkınma köyden başlayacak" diyorsunuz, köylüye uygulanan
ikinci sınıf muamele için, düzenlemeyle ilgili bir kanun teklifi veriyoruz, ayağınıza nasır basılmış
gibi, konuyu çarpıtıyorsunuz ve hiç gerçek olmayan bir ifadeyle, yedi ay önce verdiğim bir Öner
geyle ilgili olarak "Hasan Basri Eler, köylerde içki içilmesini istedi" diyorsunuz.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada şu var: Şehirli, cumartesi, pazar günü, ormanda, köylünün
bahçesinde ağacın dibine gidecek, içkisini açacak, sabahtan akşama kadar, içki içecek, köylüye di
yeceksin ki "bana bak köylü, sen, bunu seyredeceksin; içmek hak getire, köyde satamazsın dahi."
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, siz, köylüye "içki iç" deseniz de içmez! Ben, insan sağlığına özen
gösteren bir arkadaşınızım; sigaranın hastanelerde ve kapalı yerlerde içilmemesi konusunda kanun
teklifi de verdim. Sigara hiç içmiyorum, içkinin de zararlı olduğunu kabul ediyorum. Kanun tekli
fini içki içilsin diyefvermedim; şehirli bakkal kazanacak, köydeki diğer bakkal kazanmayacak ve
ya turistik tesisler kazanmayacak. Onun için, haksızlık ediyorsunuz ve konuyu çarpıtıyorsunuz.
Köylüye sahip çıkılınca, nasıl hemen konuları böyle alıyorsunuz, insanları yanlış şekilde tanıtmak
için hem toplumda hem basında bunları dikte ediyorsunuz; ama, bunu, köylü izliyor. Köylüyü,
ikinci sıınıf vatandaş muamelesinden kurtarmak gerekir. Köylü de köylü bakkal da vergi veriyor.
Bizim amacımız, döviz kazanmaktır. îman, Müslümanlık, hiçbir partinin, hiçbir şahsın tekelinde
değildir. Eğer, "tekelinde" diye iddia eden varsa, o zaman, dinimizin vecibelerine de uymuyor; ne
redeyse, kendini peygamber ilan edecek.
Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, biz, köylüye sahip çıktık. 7-8 ay önce verdiğimiz kanun tek
lifini, çarpıtarak, Cuma Namazına endeksleyenleri, buradan, kürsüden halka şikâyet ediyorum. Bü
tün belgeler Meclistedir ve zaten, 1994'te de bu çıkmıştır.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler.
Önergenin lehinde, Sayın Cevat Ayhan; buyurun.
Süreniz 10 dakika efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Gelir Vergisi Kanununun
120 nci maddesinin -1980 sonrası uygulamaya konulan geçici vergi tahsiliyle ilgili maddenin- Ge
lir Vergisi Kanunundan çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması lehinde
söz almış bulunmaktayım.
Muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi vergi, gelirden alman vergiler, mal ve hizmetlerden alınan
yergiler şeklinde iki ana gruba ayrılır. Gelirden alınan vergiler, esas itibariyle, Gelir Vergisi ve Ku
rumlar Vergisidir. Mal ve hizmetlerden alınan vergiler de Katma Değer Vergisi, Gümrük ve eş et
kili vergiler ve fonlar olmak üzere, bir diğer grubu teşkil etmektedir.
. Gelir Vergisi, 1980 öncesi gelirlerden yüzde 10'luk bir dilimle başlarken, 1980'in 12 Martın
dan sonra, ilk dilimin nispeti yüzde 40'a çıkarılmış, bilahara da tedricen bugün yüzde 25'e düşmüş
bulunmaktadır. Kurumlar Vergisi ise, yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 40 iken, bi
lahara yüzde 46'ya çıkarılmış ve yine 1993'te yapılan bir değişiklikle de, tekrar, yüzde 25 ve baki
yenin yüzde 20'si olmak üzere yüzde 40'a indirilmiş bulunulmaktadır.
Bu vergilerde, Gelir Vergisinde 1980 sonrası hayat standardı uygulaması getirilmiştir. Yani
Gelir Vergisi mükellefi olan esnaf kâr da etmese, zarar da etse, hayat standardına göre vergisini
ödemeye mecburdur. Normal olarak bugün Edirne'de, Adapazan'nda, Tokat'ta, Sivas'ta; büyük
şehirlerin dışındaki normal bölgelerde, bu vergi -ikinci sınıf tüccar dediğimiz- işletme defteri tutan
esnafımız için 1995 yılında 32 milyon lira hayat standardına göre vergi, yüzde 50'de geçici vergi ki buna^halk arasında "peşin vergi" de denmektedir- alınmakta, esnafımız takriben 50 milyon mer
tebesinde vergi ödeme durumundadır. Zarar da etse, bunu ödemeye mecburdur; yani Gelir Vergi
si, esas itibariyle gelirden alınması gerekirken, gelir vardır, yoktur diye bakılmaksızın, âdeta bir
"kelle vergisi" gibi -âdeta değil- doğrudan doğruya "kelle vergisi" olarak esnaftan alınmaktadır.
Esnaf, hayat standardı vergisinden fevkalade mustariptir. Yıllar yılı bu, Türkiye'de tartışılmakta,
büyük şikâyetlere mucip olmakta, birçok esnafın da dükkân kapatmasına ve işsiz kalmasına sebep
olmaktadır. İşte, bu hayat standardına göre alınan verginin, ayrıca yüzde 50'si de geçici vergi ola
rak gelecek yılın vergisine mahsuben alınmaktadır. Yani, bu esnaf, gelecek yıl ticaret yapacak mı,
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esnaflık yapacak mı, sağ mıdır, ölü müdür belli değil; ama, Deli Duranı! gibi bir Hükümet, esnaf
tan bu vergiyi metazori almaktadır ve esnafımız, bundan fevkalade mustariptir. Bütün milletvekili
arkadaşlarımızın da kendi seçim çevrelerinde en çok şikâyetçi oldukları hususlardan biri budur.

-

Kurumlar Vergisindeyse; yine Kurumlar Vergisi mükellefleri, ödemiş oldukları Kurumlar
Vergisinin yüzde 70'i kadar, müteakip yılın vergisinden mahsup edilmek üzere, geçici vergi öde
mektedirler. Şunu da ifade edeyim: Daha evvel, esnafın ödediği geçici vergi, yüzde 30 idi; bu Hü
kümet, bu DYP-SHP Hükümeti geldi, esnafı biraz daha ezeyim; biraz daha canını çıkarayım diye,
1993 yılında kabul edilen bir kanunla, yüzde 30 olan geçici vergiyi yüzde 50'ye çıkardı; Kurumlar
Vergisi için yüzde 50 olan geçici vergiyi yüzde 70? e çıkardı; demek ki, esnafı ezen bir vergidir.
Şimdi, Hükümet, esnafı bu şekilde hayat standardı vergisiyle ezerken, zarar da etse, dükkânını ka
patsa da, bundan bu vergiyi alırken, diğer taraftan vergi enflasyona karşı eriyor diye bir de geçici
vergi getiriyor. Tabiî, Hükümetin felsefesi bu; efendim, tahakkuk eden vergilerin ödenmesi yıl için
de üç taksitte oluyor; bunun, enflasyon karşısında erimesini önlemek için, ben, malî olarak, geçici
vergiyi ihdas ediyorum. Peki, sen, geçici vergiyi ihdas ediyorsun; ama, bu esnafın, bu sanayicinin,
bu tüccarın servetini, sermayesini, stoklarını enflasyon eritiyor; sen, esnaftan, iş sahasından, bir de,
gizli olarak, hiçbir yerde yazılı olmayan enflasyon vergisi alıyorsun; esnafın sermayesi tükeniyor.
Gel bakalım, o zaman, enflasyon muhasebesini getirelim; esnafın, tüccarın, sanayicinin, varlıkları
nı; döner sermayesini, envanterini enflasyona karşı koruyalım. Burada, hep söylüyoruz; ama, bir
hareket yok. İşte, böyle zalim bir idare var Türkiye'de, böyle zalim bir düzen var; yani, esnafı eze
cek, köylüyü ezecek, işçiyi ezecek, memuru ezecek...
Biraz evvel arz ettim, 1980'de birdenbire Gelir Vergisinin ilk dilimi yüzde 10'dan yüzde 40'a
çıkarıldı. Ne oynanıyor Türkiye'de; Türkiye'de oynanan şu: Türkiye'deki bu zalim düzeni Batı'ya
akuple etmek, Avrupa Topluluğu içinde bunun devamını sağlamak için, oradan gelen talimatlara
göre, KDV mi isteniyor derhal uyguluyorsunuz.
Bakın, bugün, KDV de fevkalade büyük zulümlerden biridir. Niye; zekâtla, fitreyle, hayırla,
sadakayla geçinen bir kimsesiz dahi, fırından ekmek alırken yüzde 8 KDV ödüyor; yani, 10 bin li
ralık ekmek alıyorsa, 800 lira vergi ödüyor her ekmekte. Sırtına bir giyecek alıyorsa, onun için yüz
de 15 KDV Ödüyor; işte, Türkiye'deki vergi düzeni budur. Yani, Gelir Vergisiyle de halkı eziyor,
mal ve hizmetlerden alınan vergiyle de halkı eziyor, fonlarla eziyor, sununla eziyor, bununla ezi
yor...
Şimdi, Hükümet, Avrupa Topluluğuna gireceğim diye pupa yelken hazırlık yapıyor, bütün ku
rumlarda hazırlık yapıyor. Ne olacak; tabiî, Avrupalılar, Türkiye'ye daha çok mal satsınlar, Türki
ye'nin sanayii, ticareti, daha çok Avrupa keferesinin eline geçsin diye bütün gümrük ve eş etkili
vergileri sıfırlayacak, içeride işyerleri kapanacak, işsizlik dalga dalga yayılacak, Türkiye'nin dış
borçları artacak. Türkiye'nin dış borçları artacak da yine, kim ezilecek; tabiî, vatandaş ezilecek.
Muhterem arkadaşlar, ayrıca, yine Avrupa Topluluğuna giriş sebebiyle-inşallah giremeyecek
ler, Refah geliyor zira- bütün bu ithalatta alamayacakları vergileri, ithal ve yerli mallara da bindi
recekler. Tabiî, Maliyenin, yıllık üç dört milyar dolar mertebesinde gelir kaybı olunca, bunu iç ver
gilere bindirecek ve bunu, yine, esnafın, köylünün, çiftçinin, emekli vatandaşın sırtına yükleyecek.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'deki vergi düzeni, zulüm düzenidir; Türkiye'deki vergi düze
ni, soygun düzenidir; ama, 1980'den sonra gelen iktidarların görevi, Türkiye'de halkı ezmek, be
lirli sermaye sınıflarını şişirmek, onları beslemek, Türkiye'yi Batı'ya, Avrupa'ya entegre edecek
olan bu gücü oluşturmaktır. Önce, yüksek faizle, enflasyonla, vergilerle halk şirketleri batırıldı; ar
dından, yetmiş yılda milletin kurduğu kamu iktisadî teşebbüsleri batırıldı, şimdi, haraç mezat yağ
ma ediliyor, satılıyor ve ardından da, orta ve küçük esnaf, sanayici batı rıh yor... Yani, Türkiye'de
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uygulanan düzen, bir soygun düzenidir; ama, bu böyle devam etmeyecek inşallah. Yakındır; inşal
lah, ilk genel seçimde bu düzen değişecek, yerine adil bir düzen gelecek, Refah Partisinin iktidarı
gelecek.
Hepinizi hürmetle selamlarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Sayın milletvekilleri, öneri üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, daha önceki usule uygun olarak, burada, daha ziyade, İk
tidar Partisi gruplarının müzakeresini istediği kanun tasarıları ve teklifleri görüşülüyor; geleneği
miz bu. İçtüzüğümüze ve Anayasaya göre, bazı kanun tasarı ve tekliflerinin ve bazı işlerin öncelik
ve ivedilikle görüşülmesi usulü vardır. Bu işleri aşmak için, İktidar Partisi grupları, hangi konuyu
görüşüyorlarsa, onunla ilgili komisyon temsilcisi ve bakanı burada bulundurmak istiyorlar; bu
açıklamayı yapayım da, yanlış anlaşılmasın.
Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
7. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71)
2, - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82)
3.- İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı: 139)
4.- Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134)
: 5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili
İsmail Köse'ninAynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,, 219,
21536) (S. Sayısı.; 283)

6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S.
Sayısı: 391)
7. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11720) (S. Sayısı : 691)
, 8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355)
(S. Sayısı: 66)
9. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı : 201)
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10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699)
11,- Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyisleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798)
BAŞKAN - 71,82, 139,134,283,391,691,66, 201,699,798 sıra sayılı kanun tasarı ve tek
lifleriyle ilgili komisyon yetkilileri burada mı? Yok.
Müzakereleri ertelenmiştir.
12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı: 771) (1)
BAŞKAN - 771 Sıra Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısı Adalet ve Millî Eğitim Komisyonları raporlarının müzakeresine ge
çiyoruz.
•
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Geçen birleşimde 19 uncu maddenin oylamasında kalmıştık.
Şimdi, 19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum:
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir.
Efendim, oylamaya geçtikten sonra istediniz.
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Nasıl oylamaya geçtikten sonra Sayın Başkan?..
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Kabul edenler.;. Etmeyenler dedikten sonra karar ye
tersayısının aranmasını istediniz.
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Olmaz ki Sayın Başkan, bizi görmezlikten gelmek olmaz ki...
Lütfen, İçtüzüğe uyalım...
BAŞKAN - Rica ediyorum...
20 nci maddeyi okutuyorum:

.

.

MADDE 20. - 5846 sayılı Kanunun 67 rtci maddesinin dördüncü fıkrasının (2) numaralı ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2. Güzel Sanat eserlerinde eser sahibi asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığını
veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi mümkün
ise değişikliğin izalesi ammenin veya malikin menfaatlerini esaslı suretle haleldar etmiyorsa eser
sahibi eseri eski hale getirebilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir.
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Niye bakmıyorsunuz buraya Sayın Başkan?
BAŞKAN - Efendim, ben, karşıma bakıyorum; rica ediyorum...
21 inci maddeyi okutuyorum:
(1)771 S. Sayılı Basmayazı 5.4.1995 tarihli 95 inci Birleşim tutanağına eklidir.
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MADDE 21.-5846 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 68. - Eser, hak sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede belir
tilen sayıdan fazla basılmış, diğer bir biçimde işlenmiş ya da radyo ve televizyon ile yayınlanmış,
temsil edilmişse; izni alınmamış eser sahibi, rayiç bedel itibariyle, uğradığı zararın en çok üç katı
nı isteyebilir.
Bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile yarar sağlanıyorsa ve çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmamışsa, eser sahibi; çoğaltılmış kopyalann, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçlann
imhasını veya maliyet fiyatını aşmamak üzere çoğaltılmış kopyalann ve çoğaltmaya yarayan film,
kalıp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme ol
ması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltma
yoluna giden kişinin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz oluştu
ruyorsa, eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkrada yazılı şıklardan
birini seçebilir.
Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde
haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir.
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim?..
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz,..
BAŞKAN - Sayın Ekinci, efendim, madde üzerinde önergeler var; acele etmeyin, yerinizden
yorulmayın.
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Şu Meclisten adamı iğrendiriyorsun yani.
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güner; buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır.
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
görüşmekte olduğumuz Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
İlişkin Yasa Tasarısının 21 inci maddesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini belirtmek üzere
huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, gerçekten çıkarılmasında yarar gördüğümüz yasa tasa
rısının, çok uzun bir süredir, burada, gündemde kalmış olmasını anlamak mümkün değil. Bilindiği
gibi, haftalarca önce, büyük bir aciliyet içinde Genel Kurula indirilen bu yasa tasarısının müzake
resi, halen, araya sokulan diğer yasa tasarıları yüzünden geriye kalmış durumda ve bugün de Sayın
Başkanın bu çok aceleci tutumunu anlamak mümkün değil; bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ya
ni, burada yangından mal mı kaçırıyoruz?! Bu kadar önemli bir yasa tasarısı görüşülürken, söz ve
rilmeden hemen oylamaya geçilmesi, bunun, ne kadar gayri ciddî bir biçimde ele alındığını göster
mesi bakımından da çok ilginçtir.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Söz talebiniz olmadı.
ENGİN GÜNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, bu yasa tasarısının önemine inan
maktayız. Eğer, bu yasa tasarısının önemli olduğuna Hükümet de inanmaktaysa, İktidar partileri de
inanmaktaysa, bu yasa tasarısı, sadece 33 maddeden ibarettir, 21 inci maddedeyiz, aylardır görüş
mekteyiz; görüşmelerin arasına birçok yasa tasarısı sokuldu ve bugüne kadar bu yasa tasarısının
görüşmeleri süründürüldü. Eğer Hükümet, bunun ciddiyetine inansaydı, gerekliliğine inansaydı -ki,
gereklidir- bunu, bir an evvel ele alır ve Meclisten geçirirdi. Bunları söyledikten sonra, 21 inci
madde hakkında görüşlerimizi kısaca özetlemek istiyorum:
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21 inci maddede, 5846 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde bazı değişiklikler yapılmaktadır.
Burada hâkim olan unsur, eser sahiplerinin haklarının suiistimal edilmesi, kötü maksatlarla kulla
nılması, izinleri alınmadan eserlerin çoğaltılması, dağıtılması ve buna karşı alınacak önlemler ko
nuşunda, yeni, bazı kararlar verilmekte ve uygulamaya konulmakta. Bu, özellikle, telekomünikas
yon alanında son yıllarda kaydedilen çok önemli gelişmeler sonucunda ortaya çıkmış olan duruma,
bu maddeyi uydurmak amacıyla yeni önlemlerin getirilmesini içermektedir; eser sahiplerinin hak
larını koruduğu, korsanlığa karşı çıktığı, eserlerin suiistimalini önlemesi bakımından da, bizim tas
vip ettiğimiz bir maddedir.
Burada, eser sahibinin -eğer bir zarara uğramışsa- hakkı suiistimal edilmişse, tazminat istedi
ği takdirde, uğradığı zararın en çok üç katı tazminat istenebilir hükmü getirilmiştir. Bu da, bir ra
yiç koyma, çıtayı belli bir yere koyma açısından önemlidir. Gerçekten de, eser sahibinin eser üze
rindeki hakkını, bunu meydana getirmek için sarf ettiği çabayı ve emeği göz önüne aldığımızda, üç
katına kadar tazminat talep edebilmesinin çok yerinde bir husus olduğunu kabul etmekteyiz, bunu
doğru bir madde olarak yorumlamaktayız.
Yine, bu maddede yapılan değişikliklerle, eğer, kendi eseri üzerinde çoğaltmalar yapılmış, ka
lıpları çıkarılmış ve herhangi bir maksatla kaçak olarak kullanılmışsa, bunun, kendisine, yani eser
sahibine, uygun bir bedel karşılığında iade edilmesi söz konusu edilmektedir. Bu olmadığı takdir
de de, yine, bu eserin bedelinin üç katı kadar veyahut kendisine verilen zararın üç katı kadar bir
tazminat istenmesi yoluna gidilmektedir ki, bu da, eser sahibinin iznini talep etmeden, izinsiz ola
rak çoğaltma durumlarında gerekli bir önlem olacaktır; yeterli olabilecek kanaatini ve umudunu ta
şımak istiyoruz.
Çok değerli arkadaşlarım, 21 inci madde, buradan da anlaşılacağı üzere, eser sahiplerinin hak
larını korumada yeni hususları getiren teknik bir maddedir. Maddenin özüne ilişkin söyleyecekle
rimiz, bunların, gerekli ve getirilmesi gereken önlemler olduğudur; ancak, işin esasına tekrar dön
düğümüzde, bu yasa tasarısının, bir an evvel yasalaştırılmasında, bizim de fayda gördüğümüzü ifa
de etmek istiyorum; ancak, biraz önce de söylediğim gibi, bu yasa tasarısı da, Gümrük Birliğine
geçmemiz için gerekli olan 60 küsur yasa tasarısından biridir. Bu bakımdan bu yasa tasarılarının,
sürüncemede kalmadan; Meclisten bir an önce geçirilmesi gerekirdi diye düşünmekteyiz; çünkü,
bildiğiniz gibi, Gümrük Birliğine geçişimiz, 1963 Ankara Antlaşması Ve 1973 Katma Protokolü ile
yıllarca önce öngörülmüş olan bir husustur. Yani, 1973 Katma Protokolü ile 22 yıl önce, bunun,
1995 yılında gerçekleşeceği bilinmekteydi ve bundan yıllarca önce yapılan planlamaya göre de, bu
yasa tasarılarının, bu yıl içinde kabul edilmesi öngörülmüştü; buna rağmen Haziran ayına gelmiş
bulunmaktayız; bu yasa tasarılarının yasalaşması yolunda, herhangi bir ilerleme kaydedilmediği gi
bi, Hükümet, bir de bunları, kanun hükmünde kararname, ile kabul etme yoluna gitmek istemekte
dir ki, bunların içinde cezaî hükümler olan, vergileri içeren birçok yasa tasarısının bulunduğunu da
göz önüne aldığımızda, kanun hükmünde kararnameyle yapılmaları son derece sakıncalı ve Ana
yasaya da aykırı olan bir husustur; bunu da, burada, yeri gelmişken belirtmekte yarar görmekteyim.
Bu 60 küsur yasa tasarısı, Gümrük Birliği gibi, bize, Avrupa Birliği yolunu açabilecek, çok
önemli bir aşamada, kanun hükmünde kararnameyle kabul edilmesi mümkün olmayan hususlardır.
Burada Hükümetin niyetini anlamak mümkündür. Hükümet, 114 kişiyi, 150 kişiyi buraya getirip,
bunları çıkarma gücünü kendinde görmediğinden bu yola gitmektedir; sıkıştığını hissetmektedir;
bunu, belli bir zaman dilimi içerisinde, Genel Kurudan geçiremeyeceğini anladığı için bu yola baş
vurmaktadır.
Bu yasa tasarıları, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri açısından ve muhteva açısın
dan, son derece önemli olan yasa tasarılarıdır. Bu bakımdan, Genel Kuruldan, Yüce Meclisten mut-418-
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laka kanun tasarısı şeklinde geçirilmeleri mecburiyeti vardır; ama, bunu gözardı ederek, belli bir
zaman içerisinde çıkarabilmek amacıyla, Yüce Meclisin kanun yapma yetkisini elinden alıp, Ana
yasanın birçok maddesine aykırı bir biçimde uygulamak son derece yanlıştır. Yapılması gereken,
iktidar partilerinin burada gerekli çoğunluğu temin edip, 114 milletvekilini bir araya getirip, bunu
yapması ve bir an önce bu yasaları çıkarmasıdır.
Bu bakımdan, bu yasa tasarısının, bu konuda, usul bakımından yapılan hataları ortaya koyan
bir örnek olduğunu ifade etmek istiyorum ve bundan sonra, önümüze gelecek benzeri yasatasanlarında da bu gibi sürüncemede bırakmaların çok yanlış olacağı, Yüce Meclisin çalışmalarının bu
şekilde elinden alınmasının daha da yanlış olacağı kanaatimi izhar etmek istiyorum.
Hükümetin, eğer, bu yasa tasarılarını çıkarmaktaki zorluklarını, göz önüne alarak ileride, bu
kanun hükmünde kararnamelere yapılacak itirazlar nedeniyle, işte, biz, bunları çıkarmıştık; ama,
bunlara, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz edildi, bu bakımdan da, Gümrük Birliği ger
çekleşmedi diye, suçu, başkalarına...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) •
BAŞKAN - Sayın Güner, süreniz bitti efendim.
ENGÎN GÜNER (Devamla) - Cümlemi bitireyim efendim.
BAŞKAN - Yok, süre uzatmıyorum ben; kanun maddeleri üzerindeki konuşmalarda süre
uzatmıyorum.
ENGİN GÜNER (Devamla) - Sadece, teşekkür için süre verin Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bir teşekkür için; son cümlenizi söyleyin lütfen.
ENGİN GÜNER (Devamla) - Sayın Başkan, aslında, sizin buraya gelmeniz bence büyük bir
hata; bırakın da cümlemi tamamlayayım.
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Yapma yahu, böyle konuşma olur mu!..
BAŞKAN - Lütfen, cümlenizi tamamlayın da inin kürsüden...
ENGİN GÜNER (Devamla) - Evet, bu şekilde kanun hükmünde kararnamelerle bu işin yapıl
ması son derece yanlış olacaktır. Bunun sorumluluğunu Hükümet almalı, 114 milletvekiliyle bura
ya gelmeli, bunları çıkarmalıdır.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

••'••.'

BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Güner, bir defa, söz isteyen herkese, biz, burada söz veriyoruz.
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Ama, cümleyi yarısında kesmiyorsunuz... (Gürültüler)
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
Siz, itham ettiniz bizi "Başkan, söz vermeden ve gayri ciddî olarak maddeleri müzakere edi
yor" dediniz.
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğe göre, söz, ya önceden istenir ya oturum sırasında Başkandan
istenir. Ben, şimdi, her madde okunduktan sonra sağa bakayım, sola bakayım, "söz isteyen var
mı?.." diyeyim; bu bir zaman kaybıdır. Söz isteyen arkadaşım olursa, zaten, yerinden elini kaldırıp
söz istiyor. Sonra, biz, gayri ciddî bir şey yapmıyoruz. Bakın, zatı âliniz söz istedi, verdim.
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, vereceksiniz tabiî; ama, farklı muamele yapıyor
sunuz.
.
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. BAŞKAN - Burada, bazı insanları itham ederken, biraz vicdan muhasebesinden geçiriniz. Bu
raya çıkıyorsunuz, gündemle hiç ilgisi olmayan, maddeyle ilgisi olmayan konuşma yapıyorsunuz.
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Gündemin ta kendisi...
BAŞKAN-Ben sözünüzü kesmiyorum; ama "hem kel hem fodul" işte buna derler.
Refah Partisi Grubu adına, Cevat Ayhan; buyurun efendim.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Ayhan maddenin dışına çıkmaz.
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, seçimi dopingle geçtiniz, burada da
doping mi istiyorsunuz; gücünüzle gelin, yardımcı olacağız size. ,
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 771 sıra sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri
Kanununun Bazı maddelerinin Değiştirilmesine Ait Kanun Tasarısının 21 inci maddesi
;
üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.
Bu maddeyle, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 68 inci maddesi değiştirilmekte
dir. 68 inci maddeyse; malî haklara yönelik tecavüzü önleyici tedbirleri düzenleyen bir maddedir.
Bu maddeyle, bu hususta yeni düzenlemeler getirilmekte; eser, hak sahibinin izni olmadan çevril
miş, sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer bir biçimde İşlenmiş ya
da radyo veya televizyonla yayınlanmış, temsil edilmişse, izni alınmamış eser sahibi, rayiç bedel
itibariyle uğradığı zararın en çok üç katını isteyebilir" denilmekte, yine, müteakip maddelerde de
birtakım yeni cezai müeyyideler getirilmektedir.
Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı -bu maddesi ve diğerleriyle- ifade ediyoruz ki, Türki
ye'de fikir ve sanatın gelişmesini, bu sahada kurumlaşmayı ve bu sahada kabiliyetlerin inkişaf et
mesini geliştirecek değil, bilakis önleyecektir. Zira, bu kanun tasarısıyla, Türkiye'nin, yurtdışına,
büyük ölçüde ödeme yapma mükellefiyeti gelmektedir.
Bakınız^ önümde, Anadolu Ajansının, Washington kaynaklı bir haberi var. "Türkiye, öncelik
li gözlem listesinde. ABD, telif ve yayın hakları için bastırıyor, Türkiye'yi sıkıştırıyor. Telif ve Ya
yın Hakları Yasasının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmesini isteyen Amerika Birleşik
. Devletleri, Türkiye ile ilgili, önümüzdeki aralık ayı ortasına kadar yeni bir değerlendirme yapacak.
Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilciliği tarafından yayınlanan son raporda, Türkiye, telif,
yayın ve patent haklarının korunması için yasal değişiklikleri yapması ve bunları uygulamaya baş
laması için aralık ortasına kadar yeniden gözden geçirilecek öncelikli gözlem listesinde bulunuyor;
ancak, giderek de sıkıştırma artıyor. "
Bu meseleleri takip eden, Türkiye, telif ve yayın hakları konusunda gerekli adımları atmadığı
için Türkiye'yi muaheze eden bu kaynaklar, gerekçe olarak şunu söylüyorlar: Uzun bir süredir,
USTR denilen Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliğinin soruşturması bu istikamette de
vam ediyor. Bu arada, diğer ülkelerdeki telif ve yayın haklan uygulamaları ya da korsan üretimden
zarar gören Amerikan şirketlerinin oluşturduğu kuruluş, birkaç ay önce başvuruda bulunarak, Tür
kiye'nin, öncelikli gözlem listesinden çıkarılarak öncelikli yabancı ülke listesine alınmasını iste
miştir. Niye istiyor; onu da arz edeyim: Bu kuruluşun, yani, IIPA diye isimlendirilen kuruluşun
söylediğine göre, Türkiye'de, ilgili yasa çıkmazsa -dikkatinize arz ediyorum- yani, bu müzakere et
tiğimiz yasa tasarısı çıkmazsa, Amerikan şirketlerinin 192 milyon dolar zararı olacak; çıkarsa, Tür
kiye'den 192 milyon dolar tahsil edecekler. İşte, meselenin özü bu. Yani, Türkiye'nin gırtlağını bu
nun için sıkıyorlar; Hükümeti, bunun için sıkıştırıyorlar ve Hükümet, bunun için bu kanun tasarı
sını Mecliste gündeme getiriyor.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, daha, madde üzerinde konuşmadınız. Rica ediyorum... Size saygı
duyuyorum... Maddeye bağlı konuşursanız memnun olurum.
-420-
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BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, rahatsız mı oluyorsunuz?
CEVAT AYHAN (Devamla) - Ben, maddeye bağlı olarak konuşuyorum.
BAŞKAN - Maddenin muhtevası belli.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Maddenin muhtevasını da okudum; fıkrasındaki fikirlerini de
arz ettim. BAŞKAN - Ama, siz, tasarının geneli üzerinde konuşuyorsunuz.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Takdir buyurursunuz ki, burada, ben, bir musahhih gibi, mad
deyi ve kelimeleri tashih edecek değilim. Maddenin getirdiği cezalarla, müeyyidelerle ilgili, Tür
kiye'nin faydası, zararı ne olacak konusu üzerinde duruyorum. İşte, arz ediyorum ki, bu kanun ta
sarısı, bu maddesi ve diğer maddeleriyle uygulandığı takdirde, Türkiye'nin, Amerika'ya, sırf, fikir
ve sanat.hakları sebebiyle ödeyeceği para, yılda 192 milyon dolar olacak; yani, takriben 10 trilyon
lira olacaktır.
Muhterem arkadaşlar, bu parayı ödeyelim mi ödemeyelim mi; bunu tartışıyoruz burada. Be
nim söylemek istediğim bu. Yani, bu madde, Türkiye'nin menfaatına değildir; bu kanun tasarısı,
Türkiye'nin menfaatına değildir. Zaten, dış ticarette devamlı Türkiye'yi soyan, Türkiye'nin zararı
na gelişen bu ülkeler, bu kanun tasarısıyla da, bu maddeyle de, bu uygulamayla da, yok şu plağı
çaldın, yok şu bandı çaldın, yok şu eseri yayınladın, diye Türkiye'nin gırtlağına basacaklar. Daha
önceki görüştüğümüz maddelere göre, bir eserden yetmiş-seksen sene, yüz sene faydalanamaya
caksınız; yani, kendi kendimize bu ambargoyu getirmenin ne manası var!..
• Evet, Amerika, bugün, iktisaden, siyaseten güçlü; istediği yaptırımı istediği yere uygulamak
istiyor, dünya milletlerini köle olarak kullanmak istiyor ve Türkiye'yi de bu köleler kafilesine kat
mak istiyor. Biz, Türkiye'de, fikir ve sanat gelişsin mi, kendi değerlerimiz gelişsin mi, yoksa, bun
lar, Avrupa Birliğinin, Amerika'nın ipoteği altına mı girsin; bunu tartışıyoruz; yani, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Amerikan Hükümetinin emriyle kanun çıkarmaya mecbur mudur?!. Bu Hükü
metin telaşı nedir?!.
. Bakın, bu Meclis de, bu tasarıyı yasalaştırmıyor. İktidar gruplarına teşekkür ederiz, bu tasarı
nın yasalaşmasını arzu etmedikleri için, haklı olarak, buraya gelip tasarıya destek vermiyorlar ve
bu tasarı da buradan çıkmayacak. Biraz sonra karar yetersayısı isteyeceğiz, yoklama isteyeceğiz;
bu kanun tasarısını engellemek millî menfaatlarımız içindir, Türkiye'nin gelişmesi ve güçlenmesi
içindir. Türkiye'nin, bu kapitalistlerin, bu sömürgecilerin ipoteği altına girmemesi için, isterse Hü
kümet devam etsin; ama biz, karşı çıkmaya devam edeceğiz.
Muhterem arkadaşlar, müteakip maddelerde de görüşlerimizi arz edeceğiz.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Sayın Selçuk Maruflu, buyurun efendim.
Süreniz 5 dakika.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan
771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Tasarısının 21 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, hepinize
saygılar sunuyorum..
Burada, benden önce konuşan hatip arkadaşlarımızın da söylediği gibi, bu yasa tasarısı, şu ana
kadar talihsiz bir gelişme gösterdi. Arzu ederdik ki, bu yasa tasarısı, bir an önce, bu Yüce Mecli
sin onayına mazhar olsun, yasalaşsın ve yürürlüğe girsin; çünkü, yasa tasarısının muhtevasına bak-421

-

T.B.M.M.

B:119

6.6.1995

0:1

tığımız zaman, fevkalade önemli hususları içerdiğini hemen görebiliriz. Bir kere, sanatçıya ve sa
nata değer veren bir yasa tasarısı; sanatçının ve sanatın esas sahibini ortaya çıkaran ve bu sahiplik
mefhumunu geliştiren, bu sahipliğe vaki tecavüzleri defeden ve sanatçılara bazı haklar getiren bir
yasa tasarısı.
Burada, tabiî, Refah Partili arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, ben, bunun bir Amerikan yasa
sı, bir Avrupa yasası olduğu kanaatinde değilim; tam tersine, Türk sanatçılarının özlük haklarını,
sanatsal haklarını koruyan bir yasa tasarısı olduğu kanaatindeyim; bunu, bu şekilde düzeltmek is
tiyorum.
Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısı, önemli bir yasa tasarısı; yasalaşması lazım ve biz
Anavatan Partisi olarak, Türkiye'de sanata ve sanatçıya verdiğimiz öneme binaen, bu yasa ta
sarısının yasalaşmasında da gayret sarf ediyoruz; olumlu olan maddeler konusunda görüşlerimi
zi ifade ediyoruz, katkılarımızı yapıyoruz ve yasa tasarısının bu şekilde yasalaşmasını arzu edi
yoruz. ' . ' . • ' .
Yalnız, burada, şükrettiğim bir husus; Hükümet, bunu, yalnız başına bir yasa önerisi olarak ge
tirmiş ve Mecliste tartışılmaktadır; işin doğrusu da budur.
Şimdi, önümde, 858 sıra sayılı, Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafî İşaretler, Endüstri
yel Tasarımlar, Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve
Birlikleri ile Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanu
nunun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Yetki Kanunu Tasarısı var. Hükümet, aşağı yukarı 7-8 yasada değişiklik yapmayı içe
ren yetki tasarısını, Meclisten çıkarmak üzere -sanıyorum bugün veya yarın- huzurumuza geti
recek.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-O zaman, onu da destekleyin, çıksın...
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Oysa, bunların her biri fevkalede önemli ve üzerinde te
ker teker görüşülmesi, milletvekillerimizin katkıda bulunması gereken hususları içeriyor. Tabiî, bu,
Gümrük Birliğiyle ilişkisi açısından da önemli; ama, böyle oldubittiye getirilmemesi gekeren bir
husus. Onun için, bu yasa tasarısının her maddesinin, böyle, teker teker ele alınması ve tasarının
tek başına çıkarılması, bizim için olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.
21 inci madde, 5846 sayılı Kanunun 68 inci maddesi değiştirilerek, eser sahibi ve hak sahibi
lehine bazı gelişmeler getiriyor. Bundan sonraki maddede de birtakım yargı haklarını göreceğiz.
Bu maddeye göre; eser, eser sahibinin izni olmadan çevrilmişse, sözleşme dışı veya sözleşme
de belirtilen sayıdan faza basılmışsa, radyo ve televizyonda yayınlanmış ve temsil edilmişse; izni
alınmamış eser sahibi, rayiç bedel itibariyle, uğradığı zararın en çok 3 katını isteyebiliyor.
Anavatan Partisi olarak, bu maddeyi, sanatçılarımızı, eser verenleri koruyan bir madde olma
sı açısından olumlu görüyoruz. Gruptaki arkadaşlarımız da, zannederim, bu konuda olumlu düşün
mektedirler.
Ben, bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Kurulunuza saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler bitmiştir.
Daha önce önerge var demiştim; yalnız, önergeleri, sahipleri geri aldılar.

'

Maddenin oylanması sırasında yoklama istenmişti; imza sahiplerini arayacağım; ayrıca, yok
lama sırasında kendilerinin salonda olup olmadıklarını kontrol edeceğim.
Buyurun;
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı olmadığı kanaatindeyiz; yoklama yapılmasını arz
ederiz.
BAŞKAN - Ömer Ekinci?.. Burada.
Ahmet Arıkan?.., Burada.
Mukadder Başeğmez?..
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Geldi efendim...
BAŞKAN - Efendim, önergeyi veriyorsanız, burada, salonda bulunun yani...
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, şu anda buradayım; görmüyor musunuz!
BAŞKAN - Ben ne bileyim burada olduğunuzu; salonda yoktunuz.
Bahaddin Elçi?.. Burada.
Kâzım Ataoğlu?.. Yok.
Yoklama isteği düşmüştür.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...,
( RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 10 kişi yoklama istiyoruz.
BAŞKAN-Efendim, yok işte!..
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Tekabbül ediyoruz...
BAŞKAN - Sayın Ayhan, tekabbülU ben kabul etmiyorum; benim uygulamalarımı biliyorsunuz.
Diğer maddeyi okutuyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Burada, her birinizin ayrı bir uygulaması var; Başkanlık Diva
nı olarak toplanıp, niye bir prensip kararı almıyorsunuz?!.
BAŞKAN - Efendim, benim uygulamam böyle. Bu yoklama...
Bir dakikanızı rica edeceğim...
Sayın Ayhan, bakın; yoklama istemek demek, Genel Kurul salonunda bulunup, burada, Genel
Kurulda çoğunluk olup olmadığını kontrol etmek demektir. Yoksa, yoklama isteğini vereceksiniz,
gidip kahvede pişpirik oynayacaksınız; bu olmaz... (RP sıralarından gürültüler)
Buyurun, devam eder misiniz...
ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Terbiyesiz!..
CEVAT AYHAN (Sakarya) -Sayın Başkan, burayı görmüyor musunuz?!.
BAŞKAN - Devam eder misiniz...
MADDE 22. - 5846 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
•
,
Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenme
si için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevî tazminat
şekline de hükmedebilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?..
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan.
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ENGİN GÜNER (istanbul) - Ben de şahsım adına söz istiyorum, Sayın Başkan.
BAŞKAN - ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun.

.

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) -f Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan 771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 22 nci maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun
görüşlerini ifade etmek üzere söz aldım; hepinize saygılar sunuyorum.
Sayın Başkan, 22 nci madde, 5846 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde değişiklik getirmekte
dir ve yeni bir husustur. "Manevî hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevî zarara karşılık ma
nevî tazminat ödenmesi için dava açabilir." Maddenin birinci bölümü bu şekilde öngörülmektedir.
İkinci bölümünde ise "Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevî tazminat
şekline de hükmedebilir" denilmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce 21 inci maddede de ifade edildiği gibi, sanat
çıya, eser verene saygı icabı, onun bazı haklarının tescil edilmesi gerekmektedir. Şimdi, manevî
hakları zarar gören, zarardide olan kişi burada manevî tazminat davası açma hakkıyla donatılmak
tadır. Doğru bir hükümdür; bunun, bu şekilde çıkarılması gerekmektedir. Maalesef, Türkiyemizde
birçok alanda gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen, sanatçıya ve sanata verilen değer...
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, Divan üyeleri nerede? (RP sıralarından "Divan
yok" sesleri)
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Çalışamazsın; ara verelim...
CEVAT AYHAN ( Sakarya) - Çalışamazsın; Divan eksik...
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
Efendim, arkadaş buradaymış...
Çağırır mısınız...

.

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Hem yoklama yapmayı kabul etmiyorsunuz hem de Di
van eksik.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -Bu ne? Böyle laubalilik olmaz. Başkan, laubalilik yakışmıyor sana.
BAŞKAN - Efendim, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda oturuyoruz. Ben
ne bileyim, arkadaş burada... (RP sıralarından gürültüler)
Arkadaşı çağırır mısınız...
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Çiftlik... Böyle Meclis idare edilir mi?
BAŞKAN - Bir dakika... Sürenizi durduruyorum efendim.
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, böyle Genel Kurul idare edilmez.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ne güzel... Zevkine göre idare ediyorsun...
BAŞKAN - Efendim, ne yapayım yani; Divan Kâtibi gitmişse kabahat benim mi?
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -Evet, kabahat senin tabiî; Başkan sensin.
BAŞKAN - Arkadaş burada, canım.
KÂTİP ÜYE İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Lavaboya gittik; ne var yani? Allah Allah...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Niye bağırıyorsun?..
KÂTİP ÜYE İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Tabiî bağırırım; benim için söylüyorsun.
BAŞKAN - Bir dakika... Oturur musun... Siz müdahale etmeyin, ben şey ediyorum.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Lavaboya gidemezsin... Başkan var orada, sen mi idare edi
yorsun?
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - En tabiî ihtiyacı için gitmesin mi yani? Ne bağırıyorsunuz
burada...
BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika... Rica ediyorum...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hiç yakışmıyor... Tuvalete gitmesin mi?!. Ayıp, ayıp...(RPsıralanndan gürültüler)
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Size ayıp.
BAŞKAN - Bir dakika... Rica ediyorum... Sayın Elçi... Rica ediyorum efendim.
Buyurun, siz devam edin efendim.
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî, şu anda, milleti
mizin gözbebeği olan Türkiye Büyük Millet Meclisini bütün vatandaşlar izliyor. Bu bakımdan,
Meclis çalışmalarının prosedürlere uygun bir şekilde yapılması tabiîdir, herkesin vazifesini yapma
sı tabiîdir.
BAŞKAN - Efendim, arkadaş beş dakika izin aldı; olamaz mı yani?
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sen de millete duyurmaya uğraşıyorsun.
SELÇUK MARUFLU (Devamla) •- Yok, kendisi duyurdu zaten; sen dışarıdaydın, senin habe
rin yok ne olduğundan.
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - O bakımdan, herkesin, vazifesi başında bulunması tabi
îdir. Bunu yapmak normaldir.
Değerli arkadaşlar, burada manevî hakları haleldar edilen kişiden bahsediyorduk ve en son, sa
natçıya ve sanata Türkiye'de yeteri kadar önem verilmemesinden bahsetmiştim. Gerçekten, bugün,
sanatçılar, itilip kakılan bir grubu oluşturmaktadır; sosyal güvenlik haklan güvence altına alınma
mıştır. Bunun örneklerini görüyoruz; zamanında yıldız olan, zamanında en yüksek mertebelere gel
miş olan sanatçıların, yaşlandıkları zaman veya hayatlarının sonunda bir lokma ekmeğe muhtaç ol
duklarını, tıbbî bakım ve sağlık hizmetlerini yeteri kadar alamadıklarını görüyoruz. Bu madde, sa
natını icra eden kişilerin hakları haleldar olduğu zaman, bir manevî tazminat davasıyla tazminat al
malarını -belki, buradan üç beş kuruş alarak hayatlarını düzene sokacaklardır- güvence altına al
maktadır. Ben, bunu olumlu olarak kabul ediyorum; ancak, yeterli değildir. Türkiye'de sanatçıla
rın sosyal güvenlik ve sağlık haklarının da onlara yakışır şekilde güvence altına alınması gerekir
diye düşünüyorum.
Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Sayın Güner, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, önce, grup adına konuşacak arkadaşlara söz ver
meniz gerekir.
BAŞKAN - Efendim, sizde, grup adına konuşacak arkadaş var mıydı?
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Var efendim.
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Güner.
Değerli arkadaşlarım, söz, önceden istenir. Şimdi, Sayın Maruflu, ANAP Grubu adına söz is
tedi ve kendisine söz verdim. Sizden söz isteyen oldu mu efendim? Kaldı ki, sizin burada, yetkiy
le gönderilmiş bir belgeniz yok, grup başkanvekilleriniz de yok.
>
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Efendim, yazmış, vermiş.
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BAŞKAN - Yok efendim, Divandaki arkadaşlarımızda yok.
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Ona da mı müdahale edeceksiniz...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güner.

-

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

\

ENGİN GÜNER (istanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22 nci madde üzerinde şahsî görüşlerimi belirtmek üze
re söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum.
Biraz önce de belirttiğim gibi, bu kanunun bir an önce çıkarılması gerektiğine inanmaktayız;
ancak, sanıyorum ki, aramızdaki temel ayrılık da şu noktadadır: Biz^ işin yapılış biçimine, usulü
ne, bu önemli yasa tasarısının burada sürüncemede bırakılmasına karşıyız; bunun, gerekli ciddiyet
le ele alınmadığı kanaatindeyiz, yoksa, işin özüne kesinlikle karşı değiliz. Sanatçılarımızın ve hak
larının, nihayet, güvence altına alınması gerektiğinin bilincindeyiz ve bunun gerekliliğine inanmak
tayız; ama, burada izlenen tutum yanlıştır. Bu tasarıyı ciddiyetle ele alıp bir an önce neticelendir
memek bir hatadır.
Diğer taraftan da, her kanun maddesinin, onu okuyanlarca kolaylıkla anlaşılabilmesi, kanun çı
karma tekniği açısından, en önemli hususlardan biridir. Şimdi, 22 nci maddenin birinci kısmı, ga
yet yerinde; "Manevî hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevî zarara karşılık manevî tazminat
ödenmesi için dava açabilir." Burada bir sorun yok; ama, eski yasada bir değişiklik yapılmış; "bir
manevî tazminat isteyebilir" deniliyor. Bakınız, onu, açıklama kısmından okuyorum: "Tecavüz
edenin kusuru varsa, zarar ve ziyan, kusur ve tecavüzün ağırlığı oranında, manevî zarar adıyla bir
paranın yerilmesinin dava edilebileceğine" ilişkin hüküm; yani, "manevî zarar adıyla bir tazminat
davası açılması" hükmü yürürlükten kaldırılmış; peki, yerine ne konulmuş; "Mahkeme, bu para ye
rine -yani, manevî tazminat ödenmesi için dava açılacak- veya bunlara ek olarak başka bir manevî
tazminat şekline de hükmedebilir." İşte, bu kısmı anlamakta ben, şahsen, güçlük çekmekteyim. Sa
yın Bakan, bu konuda, bilgi verirlerse memnun olurum. Yani, başka manevî tazminat ne olabilir?
Bir sanatçı için, manevî tazminatın anlamı, hiç şüphesiz, çok geniş ve sınırsız olabilir; ama, bir ya
sa metninde, sanıyorum ki hukuk açısından da, hukukçular açısından da, böyle bir durumda karar
verecek hâkim açısından da, bunun önemi son derece büyüktür. Bunu, böyle, sınırsız, çok afakî te
rimlerle ifade etmenin, işimizi kolaylaştırmadığını, aksine büyük ölçüde zorlaştırdığını düşünüyo
rum. Benimi şahsî olarak, özünde desteklediğimiz bu tasarının 22 nci maddesine ilişkin söylemek
istediklerim bundan ibaret. Eğer, Sayın Hükümet, bu konuda bizi aydınlatırlarsa -başka bir mane
vî tazminat şeklinin ne olduğunu; bunu düşündüler mi daha önce; ne şekilde karar verdiler; bu ne
olabilir; bunu açıklarlarsa-son derece memnun olacağım.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Güner.
Sayın Ayhan, söz mü istiyorsunuz efendim?
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN - Şahsınız adına, buyurun.
Süreniz 5 dakika.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden
771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının, 22 nci
maddesinde, şahsım adına söz almış bulunmaktayım.
Bu 22 nci maddeyle, 5846 sayılı kanunun, 70 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmekte
dir. 70 inci madde, tazminat davasıyla ilgilidir ve burada, birinci fıkrada, meri olan maddede "Ma-426-
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nevî hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa zarar veya ziyan; kusur ve tecavü
zün ağırlığı icap ettirdiği takdirde,-ayrıca manevî zarar adı ile bir paranın verilmesini dava edebi
lir. Mahkeme, bu para yerine veya buna ek olarak başka bir manevî tazminat şekline de hükmede
bilir" denilmektedir.
Bu, yeni getirilen fıkrada ise "Manevî hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevî zarara kar
şılık manevî tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek ola
rak başka bir manevî tazminat şekline de hükmedebilir" denilmektedir; fıkra, daha kısaltılmıştır.
Burada "Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevî tazminat şekline hük
medebilir" şeklindeki ifadeden muradın, herhalde, mevcut 70 nci maddenin son fıkrasındaki ifade
olması gerekir. Bu meri olan son fıkradaki ifade şudur: "Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, te
cavüze uğrayan kimse, tazminattan başka, temin edilen kârın kendisine verilmesini de isteyebilir.
Bu halde, 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel indirilir" denilmektedir; yani "kârı da talep
eder" şeklinde bir ifade bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, biraz evvelki bir maddede de arz ettiğim gibi, bu kanun, bu madde, Tür
kiye'de, fikir ve sanat hayatının geliştirilmesini değil, sadece, Amerika Birleşik Devletlerindeki fir
malara, yılda 192 milyon dolar; yani, takriben 10 trilyon lira ödenmesini getirecektir; yani, bu fa
kir millet, 10 trilyon lirayı daha ABD'ye ödeme mecburiyetinde kalacaktır.
Bakın, biraz evvelki maddede de arz ettiğim, Anadolu Ajansının 3 Mayjs 1995 tarihli haberin
de "ABD Ticaret Temsilcisi Mickey Kantor, hafta sonunda yaptığı açıklamada, şimdilik hiçbir ül
keye karşı yaptırım uygulanmayacağını söylemişti; ancak, öbür taraftan, herhangi bir ülkeye karşı
yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki karar ise, ABD Başkanı tarafından verilecektir"
denilmektedir. Öte yandan, telif ve yayın hakları yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisinden geç
memesi halinde, ABD'nin, Türkiye'den sıfır gümrükle ihraç edilen çeşitli mallara kısıtlama getiril
mesi yoluna da gidebileceği belirtiliyor; yani, ABD, Türkiye'ye karşı şantajda bulunuyor; yani, bu
kanun tasarısının arkasındaki sebeplerden biri de budur. Onun için, biz bu kanuna karşıyız. Türki
ye'de, fikir ve sanatı, millî değerlerimize, manevî değerlerimize dayalı olarak geliştirecek olan her
türlü kanunî değişikliğe taraftarız; ama, Türkiye'den ABD'ye, sadece ABD firmalarına yılda 10
trilyon lira ödemeyi gerektirecek bir kanunu çıkarmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisini mecbur
tutmaya ne ABD'nin ne de hiçbir gücün hakkı olmadığını ifade ediyoruz.
Hepinizi hürmetle selamlıyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Sayın milletvekilleri, 22 nci madde üzerinde...
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Sayın Başkan, madde üzerinde...
BAŞKAN - Efendim, bitti... İki tane kişisel konuşma yapıldı efendim.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Daha önce yazılı müracaatım vardı...
BAŞKAN - Sizinki 23,24 ve 25 üzerinde; bu, 22 nci madde efendim.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. Maddenin oylanması sırasında
yoklama istenmiştir; ancak, çalışma süremizin bitimine aşağı yukarı yarim saatlik bir süre vardır;
Yoklama yaptığımız takdirde 25 dakikalık bir zaman almaktadır. Böyle bir zaman israfına, böyle
bir çalışmaya gerek yok. Onun için, alınan karar gereğince saat 20.30'da toplanmak üzere, bir
leşime ara veriyorum.
Kapanma saati: 18.29

— — ©
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İKİNCİOTURUM
Açılma Saati: 20.30

^

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Ali GÜNAYDIN (Konya)

O
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu
açıyorum.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Meclisi bir açalım...
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sonra duymuyorsun Başkanım; kulağında arıza var.
BAŞKAN - Arıza sende var anlaşılan...
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Kafanda değil, kulağında arıza var Sayın Başkan.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı: 771) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 22 nci maddesinin oylamasında kalmıştık.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
22 nci madde üzerindeki müzakereler bitmişti; şimdi, oylamasına... (RP sıralarından "karar
yetersayısının aranmasını istiyoruz" sesleri)
Tamam efendim, karar yetersayısını arayacağım.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Hayır, yoklama talebimiz vardı.
BAŞKAN - Efendim, şimdi karar yetersayısının aranmasını istediniz.
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karâr yetersayısı yok.
Ne kadar ara yerelim?..

.

Zaten, sabaha kadar çalışacağız...
.
Sayın milletvekilleri, muhalefetin de, İktidarın da karar yetersayısı kadar, toplantı yetersayısı
kadar milletvekili sayısı var. Karar alıyoruz, 20.30'da toplanalım diyoruz. Bu kadar elektrik
yanıyor...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yorum yapmaya hakkınız yok.
BAŞKAN-Bir dakika efendim, konuşalım.
Bu kadar personel geliyor ve bu kadar da masraf ediyoruz. Bu memlekete günah. Gelin
çalıştıralım şu Meclisi. Arkadaşlar, İktidar gelmiyorsa, muhalefet gelsin...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Gelsinler, buyursunlar...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Peşkeş çekenlere niye söylemiyorsun?.. Kilis'i il yapanlara
niye söylemiyorsun?..
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri 20.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati: 20.32
;_

-o
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.45
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Ali GÜNAYDIN (Konya)
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BAŞKAN —• Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. -Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (J/722) (S. Sayısı: 77J) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 771 sıra sayılı yasa tasarısının müzakerelerine kaldığımız
yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Yasa tasarısının 22 nci maddesinin oylaması sırasında karar yetersayısının aranması istenmiş
ti, bulunmadığı için ara vermiştik; yeniden, tasarının 22 nci maddesini oylarınıza sunacağım ve ka
rar yetersayısını arayacağım.
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 22 nci madde ka
bul edilmiştir.
23 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 23. - 5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ye 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar
ağır para cezasına hükmolunur.
BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Abdulilah Fırat; buyurun efendim.
Sayın Fırat, süreniz 10 dakika.
RP GRUBU ADINA ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 771 sıra sayılı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 23 üncü maddesiyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına söz
almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına, Sayın Başkanı ve değerli milletvekillerini hürmetle
selamlayarak düşüncelerimi arz edeceğim.
İnsan toplumunu düzenleyen çeşitli kurallar vardır; din kuralları, ahlak kuralları, görgü kural
ları, hukuk kuralları gibi. Bu kuralları tümüyle birbirinden soyutlamak her zaman mümkün değil
dir. Ancak, hukuk kuralları, sosyal düzeni sağlayan diğer kurallar içinde, insan davranışlarını en az
kısıtlayan kategoriyi oluşturur. İnsanın fikirlerinden başkalarının istifadesine mani olma hakkı, ta
biî değildir. Fikir, insana, kendi kendine, harici hadiselerden, diğerlerinin hareket tarzından, açık
ladıkları fikirlerden gelebilir.
Hukuk düzeni, toplumda yürürlükte bulunan'hukuk kurallarının tümünü birden ifade etmek
için kullanılan bir terimdir. Hukuk düzeni içinde yaşayan fertler, gerek toplumu yöneten siyasî oto-
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riteye gerek birbirlerine karşı öne sürebilecekleri çeşitli yetkilere sahiptirler. Bu yetkilere, biz,
"hak" diyoruz. Günümüz modern toplumlarında, bu haklar sayılamayacak kadar çok ve çeşitlidir.
Konumuzu teşkil eden fikrî haklarda, esas itibariyle, mutlak hak kategorisinde yer aldıklarından,
aynı özellikleri gösterirler. Mesela, bir ressam, meydana getirdiği tablo üzerinde, malîye manevî
haklarından ibaret olan fikrî haklara sahiptir.
Fikrî haklar, birtakım gayri maddî mallar üzerindeki mutlak haklardır. Fikrî hakların konusu
nu, iktisadî değer taşıyan fikrî emek ürünleri teşkil etmektedir.
Türkiye'de fikir mahsulü eserler, 8 Mayıs 1926 tarihli Hakkı Telif Kanunuyla himaye edilmiş
tir. Bern Sözleşmesine iltihak kararını takiben 5.12.1951 tarihinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
Hakkı Telif Kanununun yerine ikame edildi. Bu Kanun, Bern Sözleşmesiyle beraber, 1 Ocak 1952
tarihinde meriyete konuldu. Böylece, Türkiye'de, fikir ve sanat eserlerini himaye için kanun yapıl
dı. 3 Kasım 1983 tarihinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu meriyete girmiştin
Fikrî emek ürünleri kapsamına, fikir ve sanat eserleri kadar, ihtiralar, markalar, sınaî resim ve
modeller, ticaret unvanları ile menşe ve mahreç işaretleri de girer. Geniş manada fikrî haklar, hem
fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları hem de sınaî haklan kapsar. Avrupa'nın talimatıyla geniş
letilmiş ve çok şümullendirilmiş şekliyle bu kanun gerçekleştirilirse, Türkiye, tamamen, Amerika
ve Avrupa'nın fikrî ve sınaî istilası altına kanunen girmiş olacaktır.
Fikrimce, kanunun tatbik sahası tayin edilirken asgarî şartlardan hareket edilmemiştir. Bence,
asgarî şart; neticeyi meydana çıkaran nispi istiklale sahip fikrî bir emeğin mevcudiyetidir. Fikir ve
Sanat Eserleri Kanununun hangi sistemi tercih ettiği, niçin kaleme alındığı beyan edilmemiştir. Ka
nunda yeknesaklık, maalesef, görülmemektedir; yapılan tarifler vazıh ve doyurucu değildir. Tabir
lerin kullanım şekli, şüphe ve tereddütlere yol açabilir. Velhâsıl, bu tasarıda taklitçilik kokuyor; ta
limatla kaleme alındığı belli oluyor; siyasî İktidarın taklitçiliğini de ispat ediyor.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun, Hükümet
çe verilen yeni kanun tasarısının 23 üncü madde gerekçesiyle 72 nci maddesinin son bendine, mad
dî haklara tecavüz durumunda ceza artırımı esası getirilmektedir. Malî hakları ihlal edilen kimse,
tecavüz edenin kusuru varsa, haksız fiillere ilişkin hükümler dairesinde tazminat talep edebilir. Bu
ilave maddeyle çok ağır cezaî müeyyide getirilmiş oluyor. Kanun tasarısı, eser üzerinde sahibinin
malî ve manevî haklarına ilaveten, maddî haklara tecavüz durumunda, ağır hapis cezası ve ağır pa
ra cezası getirmektedir. Mesela; emperyalist Batı ülkelerinin televizyon filmleri ve eserleri, rızala
rı haricinde satışa arz edilmişse, bu, müstakil bir suçtur. Satışa arz edilen film ve kitapların hiçbiri
satılmasa bile, suç fiili işlenmiş oluyor. Bir eserin satılması, temsil ve teşhir edilmesi, müstakil suç
olarak kabul edilir ve getirilen ek 5 numaralı bentle maddî ceza uygulanırsa, hem para hem de ha
pis cezası, cezayı çok ağırlaştırır. Bu, çok büyük bir yanlışlıktır. Hapis cezası, suçun, ahlakî bakım
dan, ağırlığı itibariyle para cezasının kafi gelmediği hallerde hükmolunması gerekir; bu, hukukun
bir icabıdır. Halbuki, bu maddede görüldüğü gibi, çok ağır para cezası getirilmiştir. Neden bu ağır
madde ilave ediliyor, bilemiyorum. Kanuna bu maddeyi ilave edenler, bizlere izahat verseydi, ger
çekten sevinirdik.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bu değişikliklere rağmen yine etkin olmayacaktır.
Yapılan bu değişiklikler, gelişen ihtiyaçlara cevap vermeyecektir. Kanunda yapılan bu değişiklik
ler isabetli ve adil değildir; denetimi daha da zorlaştıracaktır. Polisiye tedbirlerle çözüm getirmek
çok hatalıdır. Kanaatimce, bu kanun tasarısı, fikir ve sanat hukuku bakımından büyük bir talihsiz
liktir.
Hazreti Ali "Kişinin yaptığı iş, güzelliği nispetindedir" der. Hükümetlerin kıymeti de, çıkar
dıkları faydalı kanunlarla ve adil icraatla ölçülür. Muhalefete düşen görev, siyasî iktidarı yanliş yol-430-
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dan çıkarıp, doğruya eriştirecek, işlerini düzeltecek, dürüst, yapıcı görüş telkini yapmaktır. Ateşten
köz almak, onu söndürmez; onu söndüren, odunun bulunmasını engellemektir. Muhalefet olarak,
bize düşen en faziletli görev, taklitçiliği ve zulmü kendine adet edinen bu siyasî İktidara hakkı söy
lemektir, Herkes ektiğini biçer. İşlediği yanlışlığın da cezasını er geç görecektir..
Konuşmamı bitirirken, beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için şükranlarımı, ifade eder, Sa
yın Başkan ve sayın milletvekillerine saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fırat.
ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan, 771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine İlişkili Kanun^asarısı üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini kısaca arz etmek
için söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum.
Daha önce görüştüğümüz 21 ve 22 nci madde ile şu anda görüşmekte olduğumuz 23 üncü
madde, eser sahiplerinin ve sanatçıların haklarını güvence altına alan; bunlara, yargıya, mahkeme
ye başvurma hakkını veren ve manevî tazminat getiren, bir nevî, eser sahiplerini koruyan madde
lerdir.
Buradaki 23 üncü madde, 5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son cümlesinde değişiklik
yapmaktadır. Bü 71 inci maddeye şöyle bir baktığımız zaman görüyoruz ki, madde "Manevî hak
lara tecavüz" başlığını taşımaktadır. Bu maddede "Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak kasten:
1. Alenîleşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri
umuma arz eden veya yayımlayan,
2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına ad koyan,
3. Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren...
4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya
yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren, Kimselere hakkında..." deniliyor. Tasarıda
bu cezaların artırılması öngörülüyor. Bu hüküm, daha evvel "Bir aydan üç aya kadar hapis ve 30
000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur" şeklindeydi. Şimdi, bu, şu şekli
alıyor: "Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur." Bu, doğru bir hükümdür. Bugünün şartları içinde, 300 milyon
liradan 600 milyon liraya kadar bir para cezasına hükmetmek, belki caydırıcı olabilir, bu fiilleri iş
lemeyi önleyebilir; burada, bir caydırıcılık esası vardır; yalnız, şu anda, Türkiye'nin yaşadığı enflasyonist ortamda, bu cezaların yeterli olup olmayacağı ve bunların caydırıcı bir etki gösterip gös
termeyeceği de tartışılabilir. Kanunlarda yer alan ve daha önceki yıllarda caydırcı olan cezalar, bu
gün hükümsüz hale gelmiştir.
Plan ve Bütçe Komisyonunda, bir trafik yasa tasarısı görüştük; tahmin ediyorum -önümüzdeki
günlerde Yüce Kurula gelecektir. Orada, eski cezaların 70 bin lira olduğunu görüyoruz. Bugün, bir
trafik suçu işleyene verilen 70 bin liralık cezanın hiçbir caydırıcı özelliği yoktur. Trafik cezalarının
artırılması gibi, burada da, 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar bir ağır para cezasının ge
tirilmesi, belki bugün için uygun diye düşünülebilir; ama, söylediğim gibi, enflasyonist ortamda,
bu gidiş karşısında, bunların yeterli olacağını söylemek mümkün değildir.
Finansla ilgili diğer bazı yasalarda, mesela Vergi Yasasında ve daha birçok yasada, Maliye
Bakanına veya Bakanlar Kuruluna, bu vergi cezalarını veya bu tür cezalan, 5 misline, 10 misline
kadar artırma yetkisi verilmiştir. Ben tasarıyı inceledim; tasarıda, bu da öngörülmemektedir. Dile
rim ki, bu husus nazarı dikkate alınır ve 600 milyon liralık cezanın yetersiz kaldığı bir zamanda, ya
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yeni bir yasa tasarısıyla bu cezalar artmlır veya kanun tasarısının bundan sonraki uygun bir madde
sine ya da yürürlük maddesine "Bakanlar Kuruluna bu yetki verilir" şeklinde bir montaj yapılabilir.
Genelde, teknik bir maddedir; günün şartlarına uygun hale getirilmiştir, 5846 sayılr Yasanın
71 inci maddesindeki cezalar. Bu konudaki, Anavatan Partisinin düşüncelerini bu şekilde ifade et
miş oluyorum.
Hepinize, sözlerimin sonunda saygılar sunuyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Sayın Güneş Müftüoğlu?.. Yok.
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, şahsî sözlere falan bakmıyorsunuz; illa yazılı
istiyorsunuz. Hep o tarafa bakıyorsunuz, bu tarafa hiç bakmıyorsunuz.
BAŞKAN - Peki, bundan sonra hep size bakayım.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Meclisin tamamına bakacaksınız, hep o tarafa bakıyorsunuz;
bütün gruplara bakacaksınız, hep o tarafa bakmayacaksınız...
<
BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım, beni hep sizlere bakmaya mahkûm etmeyin. Başka gruplar da
var; oraya da bakayım; yani, benim hakkımda bu kadar acımasız karar vermeyin; rica ediyorum.
Müteakip maddeyi okutuyorum:

.

MADDE 24. - 5846 sayılı Kanunun 72 nci maddesine (5) ve (6) numaralı bentler eklenmiş ve
maddenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
•'".'.•''.
5. Bir eseri veya işletmelerini kiralayan,
6. Eser sahibinin izni olmadan yapılan nüshaları ithal eden,
Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar
ağır para cezasına hükmolunur.
BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Selçuk Maruflu ve Refah Partisi Grubu adı
na da Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ben de şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Salih Kapusuz da şahsı adına söz istediler.
ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; yine, 771 sıra sayılı yasa tasarısının 24 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum;
Anavatan Partisi adına saygılarımı sunuyorum.
Şimdi, bu maddede de, yine, daha önceki maddeye paralel olarak -onu ifade etmiştim zatenbu sefer de 72 nci maddeye (5) ve (6) numaralı bent adı altında yeni bentler ilave edilmektedir. Bu
72 nci maddeyi şöyle bir hatırlarsak:
, "Hak sahibinin yazilı izni olmaksızın, bu Kanuna aykırı olarak kasten:
1. Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen,
2. Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan,
3. Bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya satışa ve
yahut tedavüle arz eden,
4. Bir eseri veya işlenmelerini temsil veya teşhir eden yahut umumî yerlerde gösteren veya
radyo yahut buna benzer vasıtalar ile yayan..." kişilere verilen cezalara -(4)'ten sonra gelmek üze
re-(5) ve (6) nci bentler ilave edilmiş bulunmaktadır. Bu da şudur:
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"5. Bir eseri veya işlenmelerini kiralayan,
6. Eser sahibinin izni olmadan yapılan nüshaları ithal eden,
Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar
ağır para cezasına hükmolunur" denilmektedir.
Değerli miletvekilleri, tabiî, günümüzde, eseri satın almak kadar kiralamak da önemli oluyor;
zaman zaman buna benzer olayları görüyoruz. Mesela, bir davet veren Tcimse, o daveti verdiği ma
halli süslemek için, satın almak değil; ama, bazı kıymetli tabloları, bazı kıymetli heykelleri vesaireyi kiralama yoluna gidebiliyor; bu, zamanımızda görülüyor; dış ülkelerde bu, daha fazla yapılı
yor. Bu şekilde, eser sahibi, eserini, belki satamıyor; ama, bir kira geliriyle, yine mülkiyeti kendi
sinde olmak üzere bir gelir elde ediyor. Onun için, bir eseri veya işlenmelerini, müsaade almadan
alan veya kiralayan şahıslara da, bu şekilde bir ceza öngörülmesi söz konusu burada.
Yine, daha evvelki mülahazayı ifade etmek istiyorum. Bu enflasyonist ortam devam ettiği tak
dirde, bu cezalar, önümüzdeki günlerde belki anlamsız hale gelecektir; bu nedenle, Bakanlar.Ku
ruluna, bu cezaları 10 kata kadar artırma veya 5 kata kadar artırma gibi bir yetkinin verilmesinde
fayda mülahaza ettiğimizi ifade ediyorum.
Teknik bir maddedir; daha önceki 5846 sayılı Yasayı tamamlayıcı mahiyettedir. Bu nedenle,
bunun uygun olduğunu ifade etmek istiyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Salih Kapusuz konuşa
caklar; ben, şahsım adına konuşacağım.
BAŞKAN - Peki efendim.
Sayın Salih Kapusuz, buyurun.
Süreniz 10 dakika.
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum; hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum.
Uzunca bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini işgal eden 771 sıra sayılı fikir
ve sanat eserlerinin korunmasıyla ilgili kanun tasarısının 24 üncü maddesinde söz aldım.
Şimdi, bir defa, Sayın Başkanın acelesini anlayamıyorum; şundan dolayı anlayamıyorum:
Çünkü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına takdim edilen raporda, Türkiye'ye tanınan süre
15 Aralığa kadar devam ediyor.
BAŞKAN - Benim hiç acelem yok Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet; var, var... Biraz önce gördüm acelenizi de, dedim ki,
acaba başka bir talimat mı geldi bu yasayla ilgili, Sayın Başkanın bu kadar acelesi var; anlayama
dım...
BAŞKAN - Bu Mecliste talimat almayacak bir adam varsa, o da benim: onu bilesin!
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Kapusuz, yakışmıyor! Burası Türkiye Büyük' Millet
Meclisi!.. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazıyor; bak!
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, öyle olmasını istiyoruz işte.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Tamam, beraberiz işte.

-
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Öyle olmasını istiyoruz işte... Ama, olay bu değil; objektif
bakın.
•
Yahu, ben bu sosyal demokratları bir türlü anlayamadım...
'

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) -Anlarsın...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer, sizi, ben, şuradan alıp da şu tarafa geçirmiş olsaydım...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Beynini zorla, aklını, dimağını, mantığını-zorla; anlarsın.
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim...

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hayır, bak, bak;.. Sizi şu tarafa takdim etmiş olsaydım; emin
olun, şimdi, eski "ğo homc" culuğunuz tutardı, benden daha ağır, bu meselelerin üzerine giderdi
niz; ama, hasbelkader, işte, İktidarın bir kenarında bulununca, böyle davranmak, aslında size yakış
mıyor.
•
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)—Biz, yine "yankee, go home" cuyuz...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, arkadaşlar, ben, size, bu konuyla ilgili hazırlanmış
raporun tarihiyle ilgili bir bilgi takdim etmek istiyorum. Raporda "ABD, patent ve fikrî mülkiyet
haklarıyla ilgili olarak Türkiye'ye aralık ayına kadar süre tanıdı; bu süre içinde, Türkiye, gerekli
düzenlemeleri yapmadığı takdirde, iki ülke arasında -Çin ile olduğu gibi- bir ticaret savaşı başlaya
caktır" deniliyor. Şimdi, ABD'nin Ticaret Temsilcisi Mickey Kantor, Beyaz Saraya sunduğu rapor
da aynen şunu söylüyor.. .
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bunu, Amerika'ya gittiğinizde mi aldınız Sayın Kapusuz?.. '
. " '•
. SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bunu ^gazeteleri okursanız- Türk basını yazıyor veyahut da
geçenlerde burada, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin bültenini takdim ettim, orada ne
ler yazıldığını okudum. Bunu da, daha sonraki bir gelişme olduğu için, süre tanınmasıyla alakalı
olduğu için takdim ediyorum.
O Ticaret Temsilcisi aynen şu ifadeyi kullanıyor: "Birçok sanayi kurumu tarafından, Türki
ye'nin durumunun bir üst tehlike grubuna geçirilmesi yolunda istekler geldi; ancak, buna şimdilik
kaydıyla uyulmaması taraftarıyım. 15 Aralık tarihine kadar bir gelişme olmaması durumunda, ye
niden bir başka düzeyde değerlendirilmesi gerekir." Bakınız, Grossman, Türkiye'de görevlendiril
diğinde, işadamlanyla yaptığı toplantıda "mutlaka bu yasanın çıkarılması lazım; biz de bu alanda
girişimlerimizi sürdüreceğiz" diyor; kendi ifadesi bu. Ondan sonra, Ticaret Temsilciliğinin bir ra
poru var orta yerde; biz kafamızdan konuşmuyoruz bunu. Ticaret Temsilciliğinin hazırladığı ve
Devlet Başkanına verdiği raporda, "Türkiye'nin -Büyük Millet Meclisinin- gündeminde böyle bir
tasarı var; bu, kanunlaşacak; şayet, bu kanunlaşmayacak olursa, o zaman, bu tehlikeli durumun dü
zeltilmesi konusunda, yani tehlikeliler sınıfında olan Türkiye'nin bir üst kategoriye taşınılarak ne
yapılması lazım; o zaman, ona göre değerlendirilmesi lazım" deniliyor.
Fikrî mülkiyetlerle ilgili olarak, biraz önce yapılan 23 üncü maddedeki değerlendirmelerde ol
duğu gibi, 24 üncü maddede de, yine "bir eseri veya işlenmelerini kiralayan; eşer sahibinin izni ol
madan yapılan nüshaları ithal eden" deniliyor.
Bakınız, işte, en çok Batılıların ve özellikle ABD şirketlerinin üzerinde durduğu konulardan
bir tanesi, ilaç sektörüdür. O konuda, şayet, herhangi bir eser sahibinin izni kabul edildiği takdirde
ne yapılacak; böyle bir uygulamayla karşı karşıya kalındığında, işte, kişilerin üç aydan bir yıla ka
dar hapsedilmesi, 300 milyondan 600 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunması mesele
si var. Biraz önceki konuşmacı arkadaşımız da "efendim, geçmişte de birtakım paralar büyük ka-
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bul ediliyordu; ama, bu enflasyonist ortamda ne yapılıyor; bu rakamlar çok küçülüyor; onun için
ne yapmalıyız; yani, bu rakamların artırılması lazım veyahut da artırılma yetkisinin verilmesi la
zım" diyor. Bugünkü ölçüler içerisinde, aslında, bunun hiç konulmaması lazım diyorum ben de.
Dışarıdan ithal etmişiz. Neyi ithal etmişiz?.. Bugün, dünyanın bütün devletlerinde -buna ister
teknoloji casusluğu deyin ister bunun adına fikrî mülkiyetlerin gayri meşru yollarla alınması deyin,
ne derseniz deyin- bu fiilî durum vardır. Bizim, devlet olarak, bunu geçiştirmek gibi bir niyetimiz
yok; âdeta, onların arzuları istikametinde çok ciddî birtakım tedbirler... Ama, siz şunu yapsanız, biz
de makul karşılayacağız: Yahu, işte, birtakım uluslararası camiada bu tip talepler var, bu talepler
karşısında bizim de uygulama alanında bir adım atmamız lazım; onun için bunu yapıyoruz; dolayı
sıyla da, bu, bu kadar büyütülecek ciddî bir mesele değildir gibi yaklaşımlarınız yok. Aksine, efen
dim, hemen, ne yaptınız; ithal bir şey yapmış adamcağız, bunun da geçmişi, falan devlete veyahut
da filan fikir sahibine aitmiş; o zaman cezalandıralım... Doğru değil efendim.
Bugün, eğer, bu patent meselesinde, Batılılar bize, bizden aldıklarının patentini ödedilerse, biz
de onlara ödeyelim; şayet, öyle değilse, lütfen, biraz da biz istifade edelim; onlar da, birazcık, onun
bedelini bu yolla ödemiş olsunlar. Zaten, biz bunlara yeterince ödemeler yapıyoruz. Milletimizin borç olarak aldığınız bu paraların- bütün alın terini, siz oraya pompalamıyor musunuz?.. Şu anda,
72 milyar dolara yaklaşmış olan dış borçtan dolayı ödediğiniz faiz, zaten, onlara yeter. Ayrıca, bir
de, fikir ve sanat adı altında ödeme yapmaya gerek yok. Böyle bir uygulamadan dolayı, aslında, bu
tip cezaların ağır olduğu kanaatindeyim.
Arz eder; teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Sayın Kapusuz, ben, ondört senedir politikayla uğraşıyorum, daha Amerika'ya gitmedim; ama,
bazıları daha dün politikaya atıldılar, birkaç defa gidip geldiler. Yani, onu size bir söyleyeyim de...
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Senin Amerika'ya gitmene gerek yok; sen zaten Amerika'da ya
şıyorsun!..
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Amerika'ya gitmek şart mı?!.
BAŞKAN - Şurada, süper güçlere karşı direnecek insanların başında ben gelirim; onu söyle
yeyim de... (RP sıralarından gürültüler)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Başkan...
rum.

BAŞKAN - Yani, bazıları talimat verdi derseniz; ben, onu kendime yakıştıramam; rica ediyo
,
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, sataştınız; bakın, bir şey söyleyeceğim...
BAŞKAN-Tamam, bir fikrimi söyleyeyim de...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Amerika sizi kabul etmemiştir Sayın Başkan.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Yani, onlara karşı en acımasız mücadeleyi ben vermeye namzetim; ama, bir Mec
lis BaşkanVekili olarak, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını kamuoyunda artıracak
bir çalışma temposunun gösterilmesi konusunda bir gayret gösteriyorum; belki, yadırgayabilirsiniz.
Teşekkür ederim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Amerika vize vermedi herhalde; onun için gidemediniz Sayın Başkan...
.,
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BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun.
Süreniz 5 dakikadır.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden
771 sıra sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda değişiklik yapan tasarının 24 üncü maddesi üze
rinde şahsen söz almış bulunmaktayım.
24 üncü madde, 5846 sayılı Kanunun 72 nci maddesine (5) ve (6) numaralı bentleri ilave etmekte ve maddenin son cümlesini de değiştirmektedir.
72 nci madde, malî haklara tecavüzle ilgili bir maddedir. Burada, hangi hallerin malî haklara
tecavüz olacağı sayılmakta ve sayılan bu 4 bende, bu tasarının 24 üncü maddesiyle, 5 inci ve 6 nci
bentler ilave edilmektedir, ilave edilen 5 inci bentte, "bir eseri veya işlenmelerini kiralayan", 6 nci
bentte de "eser sahibinin izni olmadan yapılan nüshaları ithal eden" denilmektedir.
Burada, "eser sahibinin izni olmadan yapılan nüshaları ithal eden" bendi üzerinde durmak is
tiyorum. Siz Türkiye'desiniz, bir yabancı memleketten bir eseri, ihtiyacınız için veya bir hizmette
kullanmak üzere 1 tane, 3 tane, 5 tane ithal edersiniz; ama, sahibi kimdir, bunu bilmeniz mümkün
değil. Karşınızda bir ticari firma var. Onun tanıtma broşürlerinden, herhangi bir kaynaktan, o eser
lerin o firmada olduğunu öğrenmişsinizdir ve buradan sipariş edersiniz; eserler de size gelir. Gelir;
ama, bakiri 72 nci maddede son cümle değiştirilmiş. Ne deniliyor?.. Önce, mevcut 72 nci madde
ye bakalım; yani, mer'i maddede, malî haklara tecavüzü tarif eden bentlerin sonunda "...tecavüz
de bulunan kimseler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 30 bin liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasına hükmolunur" deniliyor. Yeni tasanda, yine kelime değiştirerek, bunu nereye
getirmişiz; "kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon lira
ya kadar ağır para cezasına hükmolunur" denilmektedir. Yani, burada insaf var mı?! Haydi, Ame
rika emretti, Avrupa emretti bu kanunu çıkarın diye; ama, hiç olmazsa böyle insafsızlık yapmayın.
Herhangi bir fikir ve sanat hayatıyla ilgilenen, okuyan, tetkik ve tetebbuda bulunan bir insan, bir
eseri dışarıdan ithal etti; eğer o eser İzinsizse -bir ticarî firmadan aldığınız için bilemezsiniz- Uç ay
dan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar para Cezası...
Muhterem arkadaşlar, evet, Batı şunu şunu.yapın diyor; ama, bir de bunun uygulanma şekline
bakınız, maslahata uygunluğuna bakınız. Ama, maalesef, bizde öyle idareler.var ki, öyle gavur aşı
ğı idareler, öyle gavur aşığı taklitçi iktidarlar var ki, Batı'dan ne gelirse uyguluyor,
Biraz evvel Salih Bey dedi, ne oldu sosyal demokratlara,.. Sosyal demokratlar, giderek, şim
di, mandacı politikalara iktidar sıralarında uyum sağlamaya çalışıyorlar. Millet de bunu bildiği için,
sosyal demokratları ilk seçimde silecek.
'
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Ayhan, hiç yakışmıyor size, hiç yakışmıyor...
CEVAT AYHAN (Devamla) - Yakışıp yakışmamak meselesi değil; sö'ylüyoruz.
Ben sizi çok severim Sayın Gökalp; siz orada yanımızda otururken çok haklı meseleleri dile
getirirdiniz; ama, şimdi iktidar olunca...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yine getiriyoruz.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Zaten, ben milletvekillerine söylemiyorum, milletvekillerinin
hepsinin içi yanıyor. Türkiye'yi uydu haline getirecek olan bu politikalar sonunda, bunlar herkesi
isyana sevk edecek; elbette değerli milletvekilleri, de içinde isyan halinde; ama, bugün Sayın Baş
bakan bakın nasıl tehdit ediyor: Derhal hizaya gireceksiniz, ben zırıltı dırıltı istemiyorum, dedikle
rime itaat edeceksiniz diyor ve zılgıtı çekiyor.
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Ben, değerli milletvekillerinin buna karşı çıkacağına inanıyorum; milletvekilliği, milletin tem
silciliği ve milletin vekâletidir; hiçbir zaman dıştan gelen talimatlara uymayacağız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafınan.kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen, son cümlenizi söyleyiniz.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, teşekkür ederim.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Sayın Ayhan, şu Parlamento çatısı altında faaliyet gösteren hiçbir siyasî parti mensubu millet
vekili, mandacı politikalara uyum sağlamak için burada değildir; daima Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin menfaatini en yüce bir mevkiye çıkarmak için mücadele vermektedir.
Birbirimize karşı biraz daha saygılı konuşursak, daha iyi olur; çünkü, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin kuruluşunda, mandacılığa karşı savaş vardır.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, kürsüye gelen her milletvekili ne konuştuğu
nu bilmelidir; böyle konuşmak yakışmıyor, hiç yakışmıyor; çok ayıp oluyor.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Direktifler doğrultusunda kanun çıkarmak yakışıyor mu?..
BAŞKAN -. Neyse efendim; ben cevabını verdim arkadaşımızın;.. Tabiî, burada, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi çatısı altında konuşulan her kelimenin, bu Meclisin seviyesine uygun olması la : '
z ı m .

'

•

•

•

•

. ' ' ' " •

Madde üzerinde, şahsı adına Sayın Güneş Müftüoğlu?.. Yok.
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddenin oylamasını yapacağım... (Gürültüler)
IH.-YOKLAMA
BAŞKAN - Ne istiyorsunuz?.. (RP sıralarından "yoklama istiyoruz" sesleri) .
Peki,
Maddenin oylaması sırasında yoklama istenmiştir. Yoklama isteğini işleme koyuyorum.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Genel Kurul Salonunda toplantı yetersayısı olmadığı kanaatindeyiz; yoklama yapılmasını arz
ederiz.
BAŞKAN- Şimdi, önergede imzası bulunan sayın üyelerin burada bulunup bulunmadıklarını
arayacağım:
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada.
Hüseyin Erdal?.. Burada.
Abdulilah Fırat?.. Burada.
Bahaddin Elçi?.. Burada.
Abit Kıvrak?.. Burada.
Hasan Dikici?., Burada.
Ahmet Arıkan?.. Burada.
Zeki Ünal?.. Burada.
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Cevat Ayhan?.. Burada.
Mustafa Ünaldı?.. Burada.
Önerge sahipleri buradadır; yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama sırasında salonda olmayıp da, sonradan gelen sa
yın milletvekilinin; beyaz bir kâğıda adını, soyadını, bugünkü tarihi yazıp, imzasını atarak Divana
göndermesini rica ediyorum.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, KİT Komisyonu toplantı halinde; haber verdik,
arkadaşlarımız geliyorlar.
BAŞKAN - Haber verin, hemen gelsinler efendim. Haber verin de, gelsinler Sayın Başkanvekili.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Haber verdik, geliyorlar efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zorlamayın Sayın Başkan.
BAŞKAN-Bizim bir şeyi zorladığımız yok.
Sayın Salih Kapusuz da geldiler, onu da yazın efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim... Hayır efendim...
BAŞKAN - Buradasınız, salondasınız. Sayın Salih Kapusuz'u da yazın.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, yoklamada bulunmuyorum.

,

BAŞKAN - Geldiler, salondalar... Tamam...
SALlH KAPUSUZ (Kayseri) - Buradayım; ama, yoklamada yokum.
BAŞKAN-Efendim, varlığınızı nasıl inkâr edebilirsiniz!..
SAÜH KAPUSUZ (Kayseri) - Yoklamada yokum efendim.
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Konuşmalar zapta geçiyor Sayın Kapusuz.
BAŞKAN - Hayır efendim... Buradasınız, beri görüyorum.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Buradayım; ama, yoklamada yokum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, Başkanın görevi, salonda bulunan milletvekillerini görmek.
Evet, pusula gönderen varsa bekliyoruz.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Neyi bekliyoruz; sonuç belli.
BAŞKAN - Pusula'gönderenler varsa, onları bekliyoruz.
•'.'-. SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zorlama Başkan...
ABİT KIVRAK (Konya) - Başkan, evlere telefon aç!..
BAŞKAN - Şimdi, KİT Komisyonundaki arkadaşlarımızın bir kısmı pusula göndermişler; bu
yursunlar gelsinler. Rica ediyorum sayın arkadaşlarım, usul neyse, onu yapalım. Kendileri pusula
göndermişler; hemen gelirlerse...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Böyle bir usul mü var?
BAŞKAN - Var efendim... Sayın Salih Kapusuz, Meclisi çalıştıralım mı, çalıştırmayalım mı?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, gelirlerse çalışır.
BAŞKAN - Arkadaşlar pusula göndermiş. Diyorum ki, pusula gönderen arkadaşlar Genel Ku
rul salonuna gelsin.
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MUSTAFA UNALDI (Konya) - Usulünce çalıştırın. Burada olan burada sayılır Sayın Baş
kan.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - 16 kişi de getirseniz yetmez.
MUSTAFA UNALDI (Konya) - Burada olmayanı nasıl kaydedersiniz? Sündürmeye hiç ça
lışmayın.
BAŞKAN - Arkadaşlar bize imzalı kâğıt göndermişler.
MUSTAFA UNALDI (Konya) - Herkes gönderir; kendileri burada mı?

,

BAŞKAN - Hayır... Onları, gelirlerse sayacağız, gelmezlerse saymayız.
ÂBİT KIVRAK (Konya) - Ne kadar bekleyeceğiz daha?
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Kaç dakika bekleyeceğiz?
BAŞKAN - Efendim, bir inisiyatif kullanıyorum, müsaade ederseniz...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Seçimlere benzetiyorsunuz.
ABİT KIVRAK (Konya) - Başkan, tarafsız ol, tarafsız.
BAŞKAN - Efendim, bir dakika.
MUSTAFA UNALDI (Konya) - Bitmedi mi, sayamadılar mı?
BAŞKAN - Efendim, biz de sayıyoruz işte.
; MUSTAFA UNALDI (Konya)-Daha sayamadılar mı?
BAŞKAN - Arkadaşlarla bir sonuca varıyoruz.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Burası mektep mi? Eğer mektep gibi görüyorsan, geç gelenle
ri, geç geldi diye yazman lazım.
ABİT KIVRAK (Konya) - Niye bekliyoruz?
BAŞKAN - KİT Komisyonundakiler geliyorlar.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yukarıda kimse yok Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar.
MUSTAFA UNALDI (Konya) - Yeni bir usul mü çıkarıyorsunuz?
BAŞKAN - Şimdi, bağırmanın çağırmanın bir anlamı var mı yani.
KİT Komisyonundaki arkadaşlar...(RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
Arkadaşlar, sıralara niye vuruyorsunuz ki, anlamıyorum. KİT Komisyonundaki arkadaşlar pu
sula göndermişler. Ben, onların gelmesi için bir süre tanıyorum, gelsinler.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Geliyorlar Sayın Başkan.
BAŞKAN - Geliyorlar mı?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - KİT Komisyonunda kimse yok Sayııi Başkan.
MUSTAFA UNALDI (Konya) - Niye bekliyorsunuz; böyle bir usul var mı?
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ara verelim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, ha ara vermişiz ha arkadaşlarımızı beş dakika beklemişiz.
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Böyle uygulama olamaz.
BAŞKAN - Niye... İnisiyatif bende canım, kullanıyorum inisiyatifimi.
MUSTAFA UNALDI (Konya) -Danışma Meclisinden mi geldi bu usul?
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ara verin, yoklamayı bir daha yapın.
BAŞKAN - O benim bileceğim iş.(RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Meclisi keyfî yönetiyorsunuz, İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz.
BAŞKAN - Arkadaşlar... Efendim, niye karışıyorsunuz; şuradaki arkadaşlara gelmeleri için
süre tanıdım. (RP sıralarından gürültüler)
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ne bekliyorsun...
BAŞKAN - Efendim, KİT Komisyonundaki arkadaşların gelmesi için bir süre verdim; sizi ni
ye rahatsız ediyor.
J HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ara verilsin.
BAŞKAN - Vermiyorum ara, vermiyorum.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Nasıl vermezsin!
BAŞKAN - Vermiyorum. Yani, o arkadaşlara gelmeleri için bir süre verdim.
ABİT KIVRAK (Konya) - Senin keyfine göre olur mu!
• BAŞKAN - Arkadaşlar, kâğıt göndermeyen var mı?
Yoklamada olmayıp da kâğıt göndermeyen arkadaş varsa, lütfen... (RP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler)
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Herkesin kulağı duyuyor, kâğıt gönderirlerse gönderirler; yok
sa yok...
- , . ; ' ; • •
BAŞKAN-Hüseyin Bey, rica ediyorum...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, bu işin suyunu çıkarıyorsunuz; sulandırıyorsu." n u z .

• • . . . • .

BAŞKAN - Arkadaşlar, kâğıt göndermeyenler varsa, göndersinler.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Toplama çıkarma bilmiyor musun, sayı saymayı bilmiyor mu
sun; kâğıt gönderenler gönderdi.
BAŞKAN - Efendim, KİT Komisyonundaki arkadaşlar geldiler; geldiler işte! Şimdi, sayalım
onları...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Çift kâğıt göndersinler de eksikleri tamamlayın.
BAŞKAN - Onlar 8 tane pusula göndermişti; saymadım onları. Şimdi, kendileri de salona gel
diler.
ABİT KIVRAK (Konya) - Neyi bekliyorsun; İçtüzüğe göre beklenir mi?..
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - İçtüzüğü okuyun.
BAŞKAN - Arkadaşlar, niye böyle... Yani, şu Meclisi çalıştırmak istiyoruz; rica ediyorum.
•

ABİT KIVRAK (Konya) - Senin bu yaptıkların, kanunlara, İçtüzüğe, her şeye aykırı
BAŞKAN - Kit Komisyonundaki arkadaşlarımız geldiler mi; geldiler, değil mi?
Toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara devam ediyoruz.
ABİT KIVRAK (Konya) - Nerede var...

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Olmaz öyle şey. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar,
gürültüler)
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
12. - Fikir ve Sanat Eserferi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı: 771) (Devam)
BAŞKAN - 24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 24
üncü madde kabul edilmiştir.
25 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 25. - 5846 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine (5) ve (6) numaralı bentler eklenmiş,
maddenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5. Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir ese
rin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran,
6. Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz
kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı ticarî amaç için
elinde bulunduran veya dağıtan,
Kişiler hakkında üç aydan üç yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar
ağır para cezasına hükmolunur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?..
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Grup adına mı Sayın Kapusuz, yoksa şahsınız adına mı?..
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grup adına...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, Meclisi keyfî yönetiyorsunuz, İçtüzüğü ihlal edi
yorsunuz.
BAŞKAN - Efendim, Meclisi keyfî yönetmek; eğer Mecliste çoğunluğu sağlamak için bir iki
dakika beklemek keyfî yönetimse...
ABİT KIVRAK (Konya) - Kaç bir iki dakika...
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum...
...ben, bu keyfî yönetimi kabul ediyorum; ama, Meclisi çalıştırmamak için hemen bahane ara
yıp da, birleşimi kapattırmak istiyorsanız, bende öyle bir karakter yok. (DYP ve CHP sıralarından
"Bçavo" sesleri, alkışlar)
Buyurun Sayın Kapusuz.
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım...
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, yarın, memurlar hakkında Meclis Başkanlığına
başvuracağım, yarın görüşeceğiz.
BAŞKAN - Efendim, oradaki memurların hiçbir şeyi yok; tamamen, iki Divan Kâtibi ve Baş
l
kanlık yapıyor.
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Divan üyeleri hakkında da Meclis Başkanlığına başvuracağım;
böyle yoklama yapılmaz; ben saydım, 120 kişi vardı.
BAŞKAN - Efendim, Grup sözcünüz, konuşmak için, sizin susmanızı bekliyor.
Buyurun Sayın Kapusuz.
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SALİH KAPUSÜZ (Devamla) - Şimdi, öncelikle, Sayın Başkan sizin tutumunuzu kınıyorum.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Biz de seni kınıyoruz Salih!
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Kapusuz, maddeyle ilgili konuş.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan,.komisyon toplantıları her zaman...
BAŞKAN - Efendim, İçtüzükte öyle bir hüküm yok, gelsinler; rica ediyorum...
Efendim, buyurun.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, tutumunuzu kınıyorum; çünkü, siz, burada, ta
rafsız bir Başkan olarak, Meclisi, İçtüzük hükümlerine göre yönetmek mecburiyetindesiniz. Bura
da yeterli sayıyı temin etmek, sizin göreviniz değildir. Siz, mevcutlar sayılsın isteniyorsa, sayarsı
nız; yapılması gerekli olanları da, İçtüzüğe göre yapmak mecburiyetindesiniz.
Efendim, komisyon...
M. FEVZİ ŞIHANLIOĞLU (Şanlıurfa) - Siz, madde üzerinde mi konuşuyorsunuz?
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Madde üzerinde beyefendi... Arzu ederseniz, buyurun gelin,
siz de konuşun.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Maddeyle ilgili konuş Sayın Kapusuz.
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim, rica ediyorum...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, madde üzerinde de konuşuyorum; o sizi alakadar et
mez, o beni alakadar eder.
BAŞKAN - Rica ediyorum arkadaşlar, Meclisin çalışmasını,..
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Alagöz, rica ediyorum...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şayet, Sayın Başkan, tutumuyla ilgili itirazımıza söz vermiş
olsaydı, biz, o zaman konuşurduk.
BAŞKAN - Siz devam edin; rica ediyorum, madde üzerinde konuşursanız memnun olurum.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, ben maddeyle ilgili de konuşacağım; yalnız, bir husu
su vurgulamak mecburiyetindeyiz.
Siz, bu Parlamentoda, milletvekilleri olarak, üzerinize düşen görevleri, sorumlulukları, hangi
konumda olursanız olun, yerine getirmediğiniz müddetçe, sizin kendi kendinize olan itimadınız,
güveniniz ve verdiğiniz değer, bu hareketlerinizle ölçülür. Burada, yüce bir Parlamento var; bu Par
lamentonun da bir çalışma usulü söz konusudur. Dolayısıyla, eğer, burada bir grup milletvekili ar
kadaşımız, yoklama isteme hakkını İçtüzükten alıyorsa, buna göre yoklama yapılır, sonuçlar sizin
keyfî arzunuza göre bekletilemez. Hiçbir zaman, Genel Kurulun çalışmaları, komisyon çalışmala
rına endeksli değildir.
Bir diğer husus da şudur: Şayet siz, bu tip uygulamalarla havayı gerginleştirmek istiyorsanız,
bizim öyle bir niyetimiz yok. Bizim, çalışmadan maksadımız, elbette bizim burada varlığımız, bu
radaki tasarıya "okey" demek mecburiyetinde olduğumuzdan gelmiyor. Elbette, muhalefet imkânı
mız vardır, görüşümüz söz konusudur; ama, siz ille de diyorsunuz ki "Parlamentoyu çalıştırmak is
temiyor musunuz?" Elbette istiyoruz. Siz tutuyorsunuz, gündüz bir karar alıyorsunuz, diyorsunuz
ki "efendim, saat 24.00'e kadar çalışalım." Ee, çalışalım diyen bir grup, kendi arkadaşlarını bura
ya getirsin.
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Getirdik.

• _442-.\

T.B.M.M.

B:119

6.6.1995

0:3

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yeterli sayıda olmadığı için, zaten ihtilaf da oradan kaynak
lanıyor.
O halde, oradaki arkadaşlarımızın, muhalefetteki arkadaşlarımızın...
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Karar yetersayısı var.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) -Evet, karar yetersayısı isteme hakkı da vardır, muhalefet hak
ları da vardır, yoklama isteme hakları da vardır.
Değerli arkadaşlar, o halde, Parlamento çalışmalarından maksadın ne olduğu, herkes tarafın
dan biliniyor. Bizim, muhalefetteki arkadaşlarımıza bir şey söylediğimiz yok. İsteğimiz, sadece,
görevi icabı tarafsız olmak mecburiyetinde olan Başkanın, ona göre görevini yürütmesidir.
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Böyle Başkanı bir daha bulamazsınız.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Doğru, menfi yönden haklısın.
25 inci maddede, 5846 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine 5 ve 6 numaralı bentler ek yapıl
mıştır. Bakınız, bu eklerle ilgili olarak yapılan değişiklikle eklenmiş olan 5 numaralı bentte yazı
lanlar şudur: "Bu kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir
eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran..." Şimdi "bildiği" ibaresini, hangi ölçülere gö
re kabul ediyorsunuz? Bir diğer husus da "bilmesi icap ettiği" ibaresi ise, biraz sübjektiftir. Bunun
tespiti konusunda buradaki kriter ne olacak; malesef, bir belirsizlik söz konusudur.
Bu arada, 6 numaralı bentte ise "Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygu
lanan bir teknik aygıtın geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi
bir teknik aracı ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan,
Kişiler hakkında -aynen, yine, klasik cezayı buraya da getirmişsiniz- üç aydan Uç yıla kadar
hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur" deniliyor. İşte,
Batılı ülkelerin, bu yasanın çıkarılması konusundaki arzularını, iştahlarını kabartan ana umdelerden
bir tanesi de özellikle budur. Bunların istedikleri şey, öncelikle kompütür ve onun programı, onun
teknik dizaynı alanında; bununla birlikte, ilaç sanayii gibi, birtakım fikir ve sanat eserleri kapsa
mında kabul edilen teknik çalışmalar alanında ülkelerinin elde etmiş olduğu bu teknolojik imkân
ların başkaları tarafından -şayet benzeri programlar yapılacak olursa- kullanılmasından dolayı, hak
iddiasında bulunmaktır. Dolayısıyla, bu haklarından dolayıda, burada özetle deniliyor ki: "Bildiği
veya bilmesi icap ettiği konularda..." işte, bizim en çok üzerinde durmamız gerekli olan ve çağın
da bilgi çağını olduğunu kabul edecek olursak, bundan sonra günlük hayatımıza daha çok girecek
olan bilgisayar programlan ve bilgisayar tekniği, teknolojisi, işte bunlara bu fırsatı verecek. Sizde
var olan bir çalışma, bir program orta yere çıkacak; bu program, bir başka ülkedekine veyahut da
başka bir eser sahibininkine yakın olsa, birtakım farklılıklar bulunsa, bu durumda, birtakım hakem
lere, mahkemelere gidilmek suretiyle ne yapılmak istenecek; bu benzerlikten dolayı denilecek ki,
efendim, bize ait bir eser, bir başkası tarafından alınmıştır; böyle bir iddiayla karşı karşıya kalına
cak. Bunun tabiî sonucu olarak, böyle çalışmaların önü kesilecek veyahut da böyle çalışma yapan
lardan tazminatlar talep edilecek.
Bütünü itibariyle bu yasa tasarısının asıl hedefi -bizim temelde tenkit etmiş olduğumuz, ma
alesef olmaması gerekli olan- ülkemizin hem maddî hem de manevî kalkınmasını engellemektir.
Dolayısıyla, bu noktai nazardan, faydası olmayan bu eserin... Bugünün Türkiyesinde bu kadar cid
dî problemlerin mevcut olduğu; eğitim, sağlık, işsizlik, yol, su, kanalizasyon gibi bütün alanlarda
büyük çaba ve gayrete ihtiyacı bulunan bugünkü Türkiye'de, siyasî iktidarın, bunlara çözüm bul
ması yerine, birilerine ait birtakım değerler için menfaat temin etme konusundaki çabalarını tasvip
etmiyoruz.
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Dolayısıyla, bu manada, bu yasa tasarısının zaten getirilişi uygun değildir. Kendinizin de iti
raf ettiği gibi, Avrupa Topluluğunun direktiflerine göre hazırlayıp, onların arzusu istikametinde
düzenlemeler yapmak istediğiniz bu yasa tasarısındaki bu maddenin de uygun olmadığını ifade
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
•
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Şahsı adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun.

.,'.,

|

Sayın Erdal, süreniz 5 dakikadır.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Fikir
ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 25 in
ci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle de Yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum.
Öncelikle, bir hususu açıkladıktan sonra bu maddeden bahsedeceğim. Sayın Başkanın biraz
önceki tutumundan üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum. Tarih tekerrürden ibarettir; sene 1977,5
Haziran erken seçim kararı çıkacaktı ve o zaman Meclisi idare eden de Sayın Memduh Ekşi idi. O
Genel Kurulda, İçtüzük çiğnenerek, bağıra çağıra erken seçim kararı alındı. Niye alındı; o zaman
Millî Selamet Partisi vardı, sırf Millî Selamet Partisinden kurtulrnak için Amerika emir verdi ve bu
erken seçim kararı Meclisten çıktı.
- . ' '.
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Amerika mı emir veriyor?!
ADİL AYDIN (Antalya) -Millete hakaret devlete hakarettir.
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. Rica ederim...
HÜSEYİN ERDAL (Devam) - Şimdi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı önümüze gelmiş, şu anda, Sayın Genç de, aynı usulle, bir bas
kıyla, zorlamayla Tüzüğü çiğneyerek ve Genel Kurulun ciddiyetini de bozarak bu tasarıyı çıkarmak
istiyor.
Değerli arkadaşlar, bu yasa çıkar; yani, yeterli sayı bulunduğu zaman nasıl olsa çıkar. Acele
niz ne; arkadaşlarınızı getiremiyorsanız birleşime ara verirsiniz, geterirsiniz. İlle de, Batı'dan, dı
şarıdan gelen baskı,üzerine, burada, Tüzüğü çiğneyelim, mutlaka bu işi yapalım diyorsunuz; ama,
tabiî bu sizin için iyi olmuyor, sizin için bir nakisa, bir kara leke oluyor. Bu bakımdan, Sayın Baş
kan bu huyunuzdan vazgeçerseniz iyi olur, Genel Kurulun ciddiyetini de bu şekilde korumuş oluruz.
Şimdi, 25 inci maddede de görüyorsunuz ki, anakanunun 73 üncü maddesine iki bent ilave edi
liyor. Bu bentlerde, bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz kı
lınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı ticarî amaç için
elinde bulunduranlara büyük cezalar; 600 milyon liraya kadar ağır para cezası, 3 yıla kadar hapis
cezası getiriliyor ve bu cezaların, tecili de yok, affı da yok. Bu yasa tasarısıyla, öyle ağır cezalar
getiriliyor ki, korkunç bir şey... Yasa tasarısı, niye bu kadar ağır cezalar getiriyor; çünkü, biz, bu
rada, dışarıdan gelen hiçbir tekniği, hiçbir eseri, kopya edip kullanamayacağız. Bu eserleri, bu kop
yaları, bu suretleri kullanmak için, büyük paralar vermeye mecbur kalacağız. Biz, ülke olarak, ni
ye bu paraları veriyoruz? Herkes kendi hakkını korusun; yani, biz, bir eseri değiştirip, kopya edip
veya tercüme edip kullandıysak, bunun için, riiye ayrıca bir bedel ödeyelim. Biz, başkasından hiç
bir bedel almıyoruz. Hakikaten, Türk Devleti -bilmiyorum- şimdiye kadar, hiçbir ülkeden, herhan
gi bir eser için, bir bedel almamıştır ve yıllarca -aslında Türkiye'yi yönetenlerde kabahat- bu mil
leti, tercüme ettirerek, kopya çektirerek, bugüne kadar getirmiştir. Gerek üniversite öğretim üyele
rimiz gerek ilim adamlarımız, yıllarca kopyayla uğraştılar, hep tercüme ettiler. Eğer, baştan beri
zorlansa da, bu yasa çıksaydı, bugün, Türkiye'de de, icatlar yapan ilim erbabı birçok insan yetişir-444-
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di. Maalesef, Türkiye'de, ilim adamı yetiştirilmemiş; şimdi de -özrü kabahatinden büyük- dışarı
dan gelen eserler için, büyük paralar vereceğiz, satın alacağız; tabiî, bu, doğru bir şey değil. Bun
dan dolayı, maddeye şahsen ben karşıyım, partimiz de karşıdır; ancak, tabiî, burası demokratik bir
müessesedir, burada, çoğunluk ne isterse, o olur. Rica ediyorum, İçtüzüğe uyularak, çoğunluğu
sağlayarak, bu yasa çıkarılırsa, daha hayırlı olur.
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN-Teşekkür.ederim Sayın Erdal.
Sayın Erdal, şuna inanmanızı istiyorum ki, ben, hiçbir zorlama yapmadım. Yalnız, toplantı ye
tersayısına yakın bir sayı vardı; KİT Komisyonundaki arkadaşlarımız pusula göndermişler. Sizin
vicdanınıza...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - 120 kişiydi; nerede toplantı yetersayısı vardı?
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum arkadaşlar.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Göz göre göre haksızlık yapıyorsunuz!
BAŞKAN -. Şimdi, KİT Komisyonundaki arkadaşların gelmesi için, benden iki dakika rica et
tiler; ben de inisiyatifimi kullandım; yani, siz de olsanız, aynı inisiyatifi kullanırdınız. Önemli olan,
bu Meclisin çalışmasıdır, çalışmaması değildir. Burada, hiçbir suretle taraflı hareket etmemeye
gayret ediyorum ve buna inanmanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Benim hareketlerimi tenkit ede
bilirsiniz; ama, herkesin bir vicdan muhasebesi vardır; ona göre kendi hareketlerini değerlendirir.
Sayın milletvekilleri, 25 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
BAŞKAN-Efendim, önceden söyleseydiniz.
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (RP sıralarından gürültüler)
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Efendim, yarım saat evvel mi söyleyeceğiz!
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Oylamaya geçtik!
BAŞKAN - Yalnız, 26 ncı maddeye geçmeden önce, yeni bir madde ilavesi var.
Arkadaşlar, lütfen şu salonda oturun, rica ediyorum; yani, burada hep mücadele mi edeceğiz.
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sen yetersin, onların gelmesine gerek yok.
BAŞKAN - Efendim, yeni bir madde ilavesi var; yalnız, bu, yeni bir teklif niteliğindedir. Ko
misyonun çoğunluğu olmadığı takdirde, önergeyi işleme koymayacağım; yalnız okutacağım efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 771 sıra sayılı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 25 inci mad
desinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki maddenin eklenmesini ve madde numaralarının ona göre
düzeltilmesini arz ve teklif ederiz.
.
Turhan Tayan

Ural Köklü

Bursa

Uşak

Mustafa Yılmaz

Zeki Naci Tarhan

Malatya

Kars
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Halil Çulhaoğlu

Mehmet Gülcegün

İzmir

Mardin
Mehmet Nedim Budak
Ankara

Madde 26.- 5846 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve ondan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"71, 72 ve 73 üncü maddelerde sayılan suçlardan dolayı, kovuşturma, savcılık tarafından re
sen yapılır."
"Bu maddelerde öngörülen hapis cezaları para cezasına çevrilemez."
Gerekçe: Değişiklik tasarısının 27 nci maddesiyle getirilen korsanlıkla mücadeleyi düzenleyen
81 inci maddede cumhuriyet başsavcılarına resen harekete geçme yetkisi tanındığından, bu madde
hükmü çelişki yaratmaktadır. Bu nedenle 75 inci maddenin ilk fıkrasının yukarıdaki şekilde değiş
tirilmesi ve maddeye yukarıdaki fıkranın eklenmesi uygun görülmüştür.
BAŞKAN - Komisyonun çoğunluğu olmadığı için, önergeyi işleme koymuyorum efendim.
26 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 26. - 5846 sayılı Kanunun 80 inci maddesi bölüm alt başlığı ve madde başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
A) Komşu Haklar ve Tecavüzün Önlenmesi :
I. Eser Sahibinin haklarına komşu haklar;
Madde 80.,-Eser sahibinin maddî-manevî haklarına halel getirmemek şartıyla, fikir ve sanat
eserlerini özgün bir biçimde icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılarla bir icrayı ya da sesleri ilk de
fa tespit eden ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşlarının, eser sahibinin haklarına
komşu hakları vardır. '
Bir icracı sanatçının icrasını tespit etme, bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-telsiz her
türlü araçla yayınlanması ya da temsili suretiyle faydalanma hakkı münhasıran icracı sanatçıya ait
tir ve icracı sanatçının yazılı izni gereklidir, icracı sanatçılar bu haklarını uygun bir bedel karşılı
ğında sözleşmeyle yapımcıya devredebilirler. ,
,

Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından icra edilirse, yalnız şefin izni yeterlidir.
Sanatkâr veya grup; okuma, icra veya temsil için bir müteşebbis tarafından tutulmuş ise, mü
teşebbisin de izninin alınması gereklidir.
Bir kaydın doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak çoğaltılması, kiralanması, telli-telsiz her tür
lü araçla yayınlanması ya da kamuya açık yerlerde temsili suretiyle o kayıttan faydalanma hakkı
münhasıran yapımcıya aittir ve yapımcının yazılı izni gereklidir.
Radyo-televizyon kuruluşlarının yazılı izni olmaksızın, hiçbir kişi veya kuruluş, yapılan ya
yınların bütününü veya bir kısmını çoğaltamaz, telli-telsiz her türlü araçla tekrar yayınlayamaz, gi
rişi ücrete tabi yerlerde gösteremez.
Aşağıda belirtilen hallerde komşu hak sahibinin yazılı izni gerekli değildir.
1. Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya röportaj
amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı,
2. Fikir ve sanat eserleriyle radyo-televizyon programlarının yayınlanma ve kâr amacı güdül
meksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması,
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3. Radyo-televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları geçici
tespitler,
'
4. Bu Kanunun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46ncı ve 47 nci maddelerinde be
lirtilen haller.
Ancak bu uygulama, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar vere
mez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz.
Sanatçılar, koro ve orkestralarda şef ve solistler, tiyatro gruplarında şeflik eden veya başrol
alan aktörler işaret, resim ve ses nakline yarayan vasıtalarda adlarının belirtilmesini isteyebilirler.
Komşu hak sahipleri de eser sahipleri gibi, tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i tazminat davası
haklarından.faydalanabilirler.
Bu maddede belirtilen yazılı izni almadan bir komşu hak sahibinin haklarına tecavüz edenler
hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis, 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar ağır para ce
zasına hükmolunur. • • •
BAŞKAN - Madde üzerinde, Sayın Selçuk Maruflu ANAP Grubu adına; Sayın Kâzım Ataoğlu Refah Partisi Grubu adına söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Maruflu.
Süreniz 10 dakika.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan 771 sıra sayılı, fikir ve sanat eserlerine ilişkin yasa tasarısının 26 ncı
maddesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; söz
lerimin başında, hepinize saygılar sunarım.
Değerli milletvekilleri, bu, 26 ncı madde, tamamen yeni bir madde ve günün koşullarına uy
gun hale getirilmiş bir madde. Daha önceki 80 inci madde "Ticarî maksatlarla imal edilen sinema
eserlerinde başrol alanlar, senaryo sahibi, besteci, rejisör, operatör, koro ve ofkestra şefi, solistler,
film imalatçılarından, film ve reklamlarda adlarının zikredilmesini isteyebilirler.
Birinci fıkrada sayılan kimseler sinema eserlerinin umuma arzı veya radyo yahut buna benzer
vasıtalarla yayımrsırasında yapılan reklam ve ilanlarda da, sinema veya radyo işletmelerinden ad
larının zikredilmesini isteyebilirler" şeklinde sanatçıların korunmasına ve isim zikrine ilişkin kısa
bir madde.
Şimdi, burada, tabiî, günün gerekleri ve çağın gerekleri dikkat nazara alınarak, komşu haklar
la ilgili bazı düzenlemeler yapılmış ve özellikle 26 ncı maddenin (A) bendinin birinci fıkrasında ki, burada, 80 inci maddeyi tamamıyla, yeniden ifade ediyor- "icracı sanatçılar bu haklarını uygun
bir bedel karşılığında sözleşmeyle yapımcıya devredebilirler" hükmü getiriliyor. Bu, kolaylık sağ
layan bir hüküm ve yapımcıyı görevli kılan, hak sahibi kılan; ancak, bununla ilgili bir sözleşmeyi,
bir mesnedi getiren hukukî bir düzenleme.
Yine, devam eden fıkrada " Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından icra edi
lirse, yalnız şefin izni yeterlidir " şeklinde bir pratik yaklaşım getiriliyor ve burada "Sanatkâr veya
grup; okuma, icra veya temsil için müteşebbis tarafından tutulmuş ise, müteşebbisin de izninin alın
ması gereklidir" deniliyor. Bir nevî, daha evvel, yapımciya devredilen hakkın, bu sefer, müteşeb
bise devri suretiyle yeni bir hüküm getiriliyor; müteşebbis de, burada, izin verici bir etken haline
geliyor.
Yine, devam eden bentte, bir kaydın doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak çoğaltılması, ki
ralanması, telli-telsiz her türlü araçla yayınlanmasında, yapımcı izninin getirilmesi söz konusu ki,
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bu da, bir hakkın korunması açısından doğrudur. Adam yapımcıdır, tabi yatıyla, onun emek verdi
ği bir esere izin vermek de kendisinin hakkı olması gerekir.
Değerli milletvekilleri, diğer bentte "radyo-televizyon kuruluşlarının yazılı izni olmaksızın,
hiçbir kişi veya kuruluş, yapılan yayınların bütününü veya bir kısmını çoğaltamaz, telli-telsiz her
türlü araçlatekrar yayınlayamaz, girişi ücrete tabi yerlerde gösteremez" deniliyor.
Şimdi, burada, ilginç bir durum var:.Hepinizin hatırlayacağı üzere, TRT-1 televizyonuna ait
olan ve yapımı TRT-1 tarafından üstlenilen ve bugün, kamuoyunda çok benimsenen "Bizimkiler"
dizisinin, bundan kısa bir süre önce ATV Televizyonuna -yeni bölümlerinin değil, eski bölümleri
nin-satıldığını hep beraber biliyoruz.
Şimdi, burada, açık seçik "Radyo-televizyon kuruluşlarının yazılı izni olmaksızın -tabi?, bura
da, TRT'nin bir izin vermesi söz konusu ki, diziyi satmış- telli-telsiz her türlü araçlarla tekrar yayınİanamaz" ibaresi var. Tabiî, 1 inci maddede, TRT kurumu buna izin vermiştir. Bu, bilmiyorum,
ne derece doğru.
Şimdi, televizyonun bir tanesinde "Bizimkiler" dizisinin başı yayınlanıyor, ötekinde ise -Star
televizyonunda- sonu yayınlanıyor. Bu şekilde, belki de belli televizyon şirketlerine bir nevi kıyak
bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu, bu maddeyi okurken aklıma geldi. Bunu, bu şekilde belirt
meyi faydalı buldum^
Şimdi, tabiî, aşağıda, komşu hak sahibinin yazılı izni gerekli olmayan hususlar sayılmış. Bun
ların üzerinde uzun uzun durmak istemiyorum. Yalnız, değerli milletvekilleri, bu, çok önemli bir
madde. Bu madde, bana, Çin ile Amerika arasındaki gerek sınaî, gerek fikrî mülkiyet konusunda
kıyasıya bir mücadelenin oluşmasını hatırlattı. Burada gerçekten korsanlığa mani olmak, gerçek sa
natçılığı korumak ve sanat eserlerinin uluslararası korsanlığına mani olmak için, konulan bir hü
küm neticesinde Çin ile Amerika'nın arasının derinliğine açıldığını da hepimiz basından takip et
tik ve biliyoruz.
Buraya son fıkra, son paragraf olarak "Sanatçılar, koro ve orkestralarda şef ve solistler, tiyat
ro gruplarında şeflik eden veya baş rol alan aktörler işaret, resim ve ses nakline yarayan vasıtalar
da adlarını belirtilmesini isteyebilirler" şeklinde getirilmiş.Çok doğru. Tabiî bir eserde hakkı olan
birden fazla kişi varsa, özellikle, bu, tiyatro ve grup sanatlarında böyledir, orada yer alanlar, tabi
atıyla kendi isimlerinin belirtilmesini isteyeceklerdir.
Değerli milletvekilleri, burada, yerinde olan bentten bahsederken, aklıma gelen bir hususu da
sizlerin dikkatlerine sunacağım. Türkiye'de çeşitli yerlerde törenler yapılır, çeşitli toplantılar yapı
lır; TRT ve diğer radyo ve televizyon kuruluşları şöyle ifade ederler: Cumhurbaşkanı falanca, Mec
lis Başkanı filanca ve bazı milletvekilleri katılmıştır. Sanki o katılan milletvekillerinin ismi yoktur,
soyadı yoktur ve önemi de yoktur, o şekilde isim belirtmeye gerek görmezler. Halbuki görüyorsu
nuz ki, burada grup sanatlarda dahi ismin belirtilmesi, zikredilmesi bir hak olarak burada çatır ça
tır istenebiliyor. Bunu sadece aklıma geldiği, için ifade etmek istedim.
Nihayet, son fıkrada, daha önceki maddelere benzer bir şekilde "Bu maddede belirtilen yazılı
izni almadan bir komşu hak sahibinin haklarına tecavüz edenler hakkında -daha evvelki, 21,22,23
üncü maddelerde yer aldığı gibi- üç aydan bir yıla kadar hapis, 300 milyon liradan 600 milyon li
raya kadar ağır para cezasına hükmolunur" denilmektedir. Tabiî, yukarıda sayılan tüm yeni düzen
lemelerin yaptırımı, müeyyidesi de getirilmiş bulunuyor. Tamamıyla, yeni bir konsepte göre dü
zenlenen, kaleme alınan maddedir.
Bu maddenin, tüm sanatçılarımıza, tüm sanat dünyasına hayırlı olmasını ve sanatçılarımızın,
özellikle, haklarının korunmasına dönük olarak uygulanmasını temenni ediyorum ve bu düşünce
lerle, Yüce Heyetinize, Anavatan Partisinin sevgi ve saygılarını sunuyorum.
•.' - 4 4 8 -

'••

T.B.M.M.

B:119

6.6.1995

0:3

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kâzım Ataoğlu; buyurun efendim.
Süreniz 10 dakika.
RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;.
görüşülmekte olan tasarının 26 ncı maddesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.
Bu tasarının, daha önceki günlerde 4 üncü maddesi görüşülürken, eserin esas sahibi olan ya
pımcı, eser sahibi sayılmamıştı. Bu konuda bizim verdiğimiz önerge de reddedilmişti.
Şimdi, bu maddede "eser sahibinin haklarına komşu haklar" bölümünde, şöyle denilmektedir:
"Eser sahibinin maddî-manevî haklarına halel getirmemek şartıyla, fikir ve sanat eserlerini özgün
bir biçimde icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılarla bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden ses
taşıyıcısı yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşlarının, eser sahibinin haklarına komşu haklan
vardır." Yani, yapımcı, eser sahibi olarak kabul edilmediği gibi, burada, eser sahibinin haklarına
komşu haklar içerisinde de sayılmamaktadır. Tabiî, bu büyük bir eksikliktir. Yapımcı, eserin sahi
bi olarak sayılmıyor, komşu hak sahibi olarak da sayılmıyor; bu bakımdan, yapımcının ne burada
ne orada yer almaması, tarafımızdan bir noksanlık olarak görülmektedir. Bu bakımdan, bu madde
de bir önergemiz vardır; "eser sahibinin haklarına komşu haklar" ifadesi içerisinde, "sinema eseri
yapımcıları" ifadesinin de yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda verdiğimiz önergenin ka
bul edilmesi halinde, bize göre, büyük bir noksanlık telafi edilmiş olacaktır.
Ayrıca, bu maddenin ikinci bölümünde, komşu hak sahibi olan kimselerden, bazı hallerde ya
zılı izin almadan bu eserleri oynatmak söz konusudur. Biz, burada bir korsan yayıncılığın meyda
na gelebileceği düşüncesindeyiz. Dolayısıyla, burada, bu hususa dikkat edilmesi ve korsan yayın
cılığa sebebiyet verilmemesi gerekir kanaatindeyiz.
Özetle, bu maddede, eserin yapımcısı eser sahibi olarak kabul edilmediği için, hiç olmazsa bu
bölümde, komşu haklar sınıfında kabul edilmesiyle eserin yapımcısına karşı olan bir boşluğun dol
durulacağı kanaatindeyiz. Önergenin de bu şekilde kabul edilmesini diler; Yüce Heyetinize saygı
lar sunarım.
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ataoğlu.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddeyle ilgili önergeler var; okutuyorum:

.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı maddesi Anayasaya aykırılıklar taşımaktadır. Özellikle, 5
inci, 6 ncı maddeleriyle 10 uncu maddeleri yönünden müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz.
. Mustafa Ünaldı

Ömer Ekinci

Konya

Ankara

Bahaddin Elçi

Abit Kıvrak

Bayburt

Konya
Hüseyin Erdal
Yozgat

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
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Görüşülmekte olan kanunun 26 ncı maddesindeki 80 inci maddesinin birinci paragrafındaki
"ses taşıyıcısı yapımcıları" ibaresinden sonra "sinema eseri yapımcıları" ibaresinin ilave edilmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Kâzım Ataoğlu

Lütfü Esengün

Bingöl

Erzurum

Ömer Ekinci

Hasan Dikici

Ankara

Kahramanmaraş
Hüseyin Erdal
.Yozgat. .

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen kapıda durmayalım. Bakın, devamlı yoklama ve ka
rar yetersayısı isteniyor. Rica ediyorum... Ya gelin çalışın ya da çalışmayalım arkadaşlar.
Önce, Anayasaya aykırılık önergesini işleme koyuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı maddesi Anayasaya aykırılıklar taşımaktadır. Özellikle 5
inci, 6 ncı maddeleriyle 10 uncu maddeleri yönünden müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya)
;

ve Arkadaşları

Mustafa Ünaldı (Konya) ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Katılmıyoruz efen
dim. , ;.."
"' ' .
BAŞKAN - Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALGAN HÂGALOĞLU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor.
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN-Peki efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir efendim.
İkinci önergeyi işleme koyuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanunun 26 ncı maddesindeki 80 inci maddesinin birinci paragrafındaki
"ses taşıyıcısı yapımcıları" ibaresinden sonra "sinema eseri yapımcıları" ibaresinin ilave edilmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Kâzım Ataoğlu
(Bingöl)
ve Arkadaşları
-450-
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ÖMER;EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkanım, yoklama talebimiz var.
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

.

•

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Çoğunluğumuz ol
madığı için katılamıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Hükümet katılmıyor; Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor.
Değerli milletvekilleri, bir yoklama talebi geldi. Bakın, ne deniyor:

•

'

"Bundan evvel yapılan yoklamada oturumu yöneten başkanın usulsüz davranışları ve uygula
maları dolayısıyla tartışmalar olmuş, Genel Kurulda toplantı yetersayısı olmadığı apaçık ortada ol
duğu halde var kabul edilmiştir..."
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)'-Yoklama yapılmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
"...Şu anda, Genel Kurula bakıldığında çok açık olarak görül rnektedir ki, toplantı yetersayısı
yoktur; durumun yoklama ile tespitini arz ve teklif ederiz."
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın; beri, hiçbir suretle var veya yok olan milletvekillerinin sa
yısına karışmıyorum; Divan üyeleri işaret koyuyor; buradaki bürokrat arkadaşlarımız da yeminli.
Ya birbirimize güveneceğiz veyahut da güvenmeyeceğiz.
,
Demin yaptığımız yoklamada Genel Kurul Salonunda 163 arkadaşımız vardı. Bizi, bu Genel
Kurul seçti; yani, burada niye hile yapalım arkadaşlarım; rica ediyorum. Yalnız beniriı yaptığım şu
dur:
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sizi Genel Kurul seçmedi.

•

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Şurada KİT Komisyonundan 8 arkadaşımız pusula gönder
mişti. Ben de dedim ki...
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Şu anda yoklama istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bakın, değerli arkadaşlarım, önemli olan Meclisi çalıştırmak değil midir?.. Ben
de, 2 dakika müsaade verdim beklettim; yani, toplantıya 20 dakika ara verip de, tekrar 20 dakika30 dakika sonra arkadaşlarımızı getirip bekleteceğimiz yerde önemli olan Meclisi çalıştırmaktır...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Önemli olan usule uymak; önemli olan hukuktur.: •
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Beni bir dinleyin...
Şimdi arkadaşlarım, ben, saat tam 10'u 5 geçiyordu, yoklama yaptım, 25 inci maddede.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 1 saat önce yaptık.
BAŞKAN - Bir dakika efendim... '
Değerli arkadaşlarım, şimdi her maddede yoklama isterseniz, bu bir hakkın suiistimalidir, hak
kin suiistimali himaye edilemez; ben, bu itibarla bu yoklama isteğini işleme koymuyorum; kusura
bakmayın. . ' - . . . - ' •
CEV AT AYHAN (Sakarya)-Yoklama istiyoruz.
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. (RP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar)
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26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 26 ncı madde ka
bul edilmiştir.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Yoklama istiyoruz.
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Başkan, adil olun, adil...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Var mı sayı?..
BAŞKAN - Efendim, dedim ben, 25 dakika önce yapılan yoklamada çoğunluk vardı; ama, iki
de bir yoklama yaparsak, o zaman, Meclisi çalıştıramayız. (RP sıralarından gürültüler)
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-r Şu anda çoğunluk yok...
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan... Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Şener, bakın, siz de takdir buyurursunuz ki; yani, Meclis Başkanı 20 daki
ka önce yoklama yapmış; çoğunluk var. Her 20 dakikada bir yoklama yaparsak, bu Meclisi çalıştı
rabilir miyiz?!. (RP sıralarından gürültüler)
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, eğer, idarenizde bazı usul gereklerini atla
mazsanız, problem çıkmaz...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Başkan, yanlış yapıyorsun; 20 dakikayla çoğunluk ölçülmez;
şu anda çoğunluk yok.
BAŞKAN - Sayın Erdal, bakın, Sayın Grup Başkanvekiliniz konuşuyor; rica ediyorum...
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Ama, zaman zaman Grubumuzun haklı taleplerine karşı, İç
tüzüğü de ihlal ederek bazı davranışlarda bulunuyorsunuz, zoraki yürütmeye çalışıyorsunuz görüş
meleri; sayın milletvekillerinin yerine boşluğu ikame etmeye çalışıyorsunuz; hızlı geçiyorsunuz.
Bu taraflı tutumunuz, Grubumuzda güvensizlik meydana getiriyor. Bu güveni sağlayabilmek için,
sizin, yönetim tarzınızda bir değişikliğe ihtiyaç var.
BAŞKAN - Ne yapmam lazım Sayın Şener; Grubunuzun güvenini kazanmak için Meclisi ça
lıştırmayayım .mı?..
ABDÜLLATİF.ŞENER (Sivas) - Meclisi çalıştırın; ama, İçtüzüğe uygun olarak...
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Başkanvekilliğini bırakman lazım.
BAŞKAN - Şuna inanmanızı istiyorum ki, ben, burada tarafsız hareket ediyorum; rica ediyo
rum... (RP sıralarından gürültüler)
Bakın, 20 dakika önce yapıldı yoklama; şimdi, tekrar mı?.. (CHP sıralarından alkışlar)
Teşekkür ederim efendim.
27 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 27. - 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
II. Fikri haklara tecavüzün önlenmesi :
;
• hibi
gesi
yesi

Madde 81. - Bir eserin çoğaltılabilmesi için basımevi, yapımevi veya dolum tesisine, eser saveya hak sahibi olunduğunun noter tasdikli ve 52 nci maddeye uygun sözleşme veya yetki bel
ile kanıtlanması gerekir, Eseri çoğaltanlar Maliye Bakanlığından, tasdikli sipariş fişi ve irsali
doldurmak ve bunları fatura ile göstermek zorundadırlar.

Süreli olmayan yayınlara, Kültür Bakanlığından alınacak bandrolün yapıştırılması zorunludur.
Bandrol alabilmek için birinci fıkrada sayılan belgelerin ibrazı gerekir. Belge alınmasıyla ilgili esas
ve usuller, Kültür Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
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Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin, hak sahiplerinin veya komşu haklarının hâk sahibi dışında
ki kişiler tarafından izinsiz olarak kullanılması halinde, eser ve malî hak sahiplerinin ya da yetkili
Meslek Birliğinin başvurması üzerine, tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana geldiği
yerin Cumhuriyet Başsavcılığı; yetkili yargıçtan, usulsüz çoğaltılmış ya da temsil edilmiş eser nüs
halarının toplatılmasını ve bu konuda kullanılan teknik araçların mühürlenmesini talep edebilir.
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Başsavcısı, üç gün içinde yetkili yargıcın
onayına sunulmak üzere toplatma ve mühürleme kararını resen verebilir.
. • Hak sahipleri haklarını kanıtlayan belgelerle birlikte, suçun dava zamanaşımı süresi içinde.kalmak koşulu ile tecavüzü ve faili öğrendikleri tarihten itibaren altı ay içinde Cumhuriyet Başsavcı
lığına başvuruda bulunabilirler. Bu suçla ilgili olarak 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usu
lü Kanunu hükümleri uygulanır.
Bu maddede belirtilen yazılı izinleri ve bandrolü almadan işaret, resim ve ses tekrarına yara
yan alet veya yöntemlerle eserleri çoğaltan veya yayınlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis
ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.
BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim.
. • Süreniz 10 dakikadır.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan
771 sıra sayılı yasa tasarısının, 27 nci maddesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum.
Fikrî haklara tecavüzün önlenmesini düzenleyen bu madde, 5846 sayılı Kanunun 81 inci mad
desini, madde başlığıyla birlikte değiştirmektedir.
Değerli milletvekilleri, maddenin birinci fıkrasında "Bir eserin çoğaltılabilmesi için basımevi,
yapımevi veya dolum tesisine, eser sahibi veya hak sahibi olunduğunun, noter tasdikli ve 52 nci
maddeye uygun sözleşme veya yetki belgesi ile kanıtlanması gerekir" denilmektedir.
Ülkemizde, Kültür Bakanlığının, 1971 yılında kurulduğunu biliyoruz ve daha önceki yıllarda,
kültür işleri, Millî Eğitim Bakanlığının şemsiyesi altında, ayrı bir kurum halinde örgütlenmişti. Bu
bakanlık, 12 Mart 1971 darbesinden sonra Birinci Erim Hükümeti tarafından kuruldu. Ancak, da
ha sonra Kültür Bakanlığı, bir süre Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak varlığını sürdürdü. Kültür
Bakanlığı, kültür konularındaki gelişmelere paralel olarak, yine, kültür ve sanat konularıyla yü
kümlü bakanlık olarak hizmet veriyor. .
Kültür Bakanlığının bütçesine şöyle bir baktığımız zaman; bu Bakanlığın bütçesinin, genel
bütçe içindeki payı, 1991 yılında binde 71 iken 1992'de daha da inmiş; 1993'te binde 64'e, 1994'te
de binde 55'e kadar gerilemiştir; yani, Bakanlığın bütçesinin, kültür işlerinin ve sanat işlerinin öne
mine paralel bir şekilde arttığını söylemek mümkün değildir ve gene de, son bütçede de, Kültür Ba
kanlığı bütçesi yeterli olarak tespit edilmemiştir.
•
Yine, Kültür Bakanlığı içinde en önemli genel müdürlük olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlü
ğünün -ki özellikle, yaratıcı eserlerle ilgili faaliyet gösteren bir genel müdürlüğümüzdür- bütçesi
nin de yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir
Şimdi, burada, tabiî, sanat eserleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığının, malî açıdan, sanatçı
yı ve sanatkârı bir denetim altına alması, tasdikli sipariş fişi ve irsaliyesi doldurmak ve bunları fa
turayla göstermek suretiyle bir malî disiplin getirmesi söz konusudur.
Yine, süreli olmayan yayınlara, Kültür Bakanlığının bandrolünün yapıştırılması gerekmekte
dir. Burada, Cumhuriyet Başsavcılığına, usulsüz yapılan işlemlerle ilgili olarak yetki verilmekte ve

-453 —

T.B.M.M.

B:119

6.(5.1995

0:3

üç gUn içinde, yargıcın onayına sunulmak üzere toplatma ve mühürleme kararı verilmektedir ve ni
hayet, son bentte de, üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar
ağır para cezası getirilmektedir. Bütün bu hükümlerle, dikkat ederseniz, fatura, irsaliye ve kayıt fi
şiyle ilgili olarak bir malî denetim ve daha sonra Kültür Bakanlığının eserler üzerindeki bir dene
timini getirmekte ve nihayet, uygun olmayan şartlan doğuranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcısının, yetkili yargıcın onayına sunulmak üzere toplatma ve mühürleme kararı verebileceği belirtil
mektedir. Bunu da Fikir ve Sanat Eserleri Yasası çıktıktan sonra, malî ve diğer yargısal bazı dene
tim ve murakabe sistemlerinin getirilmesini öngördüğü için yerinde bir düzenleme olarak düşünü
yoruz. ;
' ••
Bu düşünceleri ifade ettikten sonra hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum.
BAŞKAN-Peki efendim.

'

RP Grubu adına, Sayın Mukadder Başeğmez; buyurun efendim.
Süreniz 10 dakika.
RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bukanunun bütünü içinde çok güzel maddeler var. Bu da güzel maddelerden biri; bir hak
sızlığı, bir haksız tecavüzü önlüyor. Deniliyor ki "Başkasının fikrini çalma, başkasının sesini çal
ma, eserini çalma... İzin almışsan, telif hakkını ödemişsen, bunu da para karşılığı yap, bandrolünü
yapıştır, irsaliyesini, faturasını kes..."
Benden önce konuşan değerli arkadaşımın da ifade buyurduğu gibi malî bir denetim de var.:
Malumu âlileri, Türkiye'de bir bantla köşeyi dönenler, bir şarkıyla milyarları vuranlar yar; bunlar, mademki bu halktan kazanıyorlar, vergilerini de versinler. Bu bakımdan, Umumiyetle, Türkiye'de
ki sanatçıların haklarını korumak açısından, Türkiye'de yetişen insanların, bu insanların ürettiği fi
kir eserlerinin haklarını korumak, şahsiyetlerini muhafaza etmek açısından bazı maddeler olduğu
gibi, bu madde de fevkalade güzel. Bu bakımdan, olumlu görüşlerimizi arz ediyoruz. Fakat, bun
dan sonra olacak bazı şeyler var ki -bunu değerli arkadaşlarımız ifade ettiler- o da şudur: Türkiye,
bilhassa teknik ve teknolojik açıdan, bilgisayar bakımından, yeni bilgilerin transferi bakımından
gelişmekte olan birülkc, Şunu bilmemiz gerekiyor ki, mobilyacılarımız bile İtalya'dan getirdikle
ri mecmualara, prospektüslerc bakarak masayı, sandalyeyi yapıyorlar. En ileri gittiğimiz tekstil
sektöründe bile, mutlaka Avrupa'dan gelen tekstil mecmualarına bakılarak, onlardan alınan numu
nelerle üretim yapılıyor. Başka şey söyleyeyim; bilhassa tekstil sektöründe milyarlarca liraya aldı
ğımız boya, apre, baskı makinelerini; yerli sanayicilerimiz taklit ederek çok daha güzelini, çok da
ha ucuza yapabiliyor.
Şunu demek istiyorum: Bir fikir eserini korumak ya da Türkiye'deki bir sanatçıyı korumak dü
şüncesinin güzelliği yanında, -bütünü üzerinde konuşuyorum- Türkiye, zannediyorum kendi ken
dine bir tuzak hazırlıyor. Eğer Japonya kendisine böyle bir tuzak kursaydı, bugünkü Japonya ola
mazdı; Kore kendisine böyle bir tuzak kursaydı, bugünkü Kore olamazdı. Biz, gelişmekte plan ül
keyiz, bazı şeyleri alacağız, kültürel meselelerde değil, teknik ve teknolojide bazı şeyleri çalacağız.
Daha şimdiden, sanatkârlarımız; köylerde, atölyelerde insanlarımız, birtakım şeyleri yapacak ki,
gelişelim, yürüyelim.
,
Biz alıcıyız, satıcı değiliz. Eğer, biz de Amerika kadar, Japonya kadar kuvvetli olsak, bizden
zayıf olan ülkelere telif hakları, patent yasaları gibi baskılar uygularız; ama, biz, şu anda bu yasa:
larla, bu maddelerle kendimize biraz gol atıyoruz, biraz zorlanacağız gibi geliyor; bunu arz ederim.
' - 4 5 4 . - -' •'
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Bu, bir millî menfaattir; yani, bilhassa savunma sanayiinde -ki, bu bir özgüvenlik meselesidirdiğer sanayi ve teknolojik meselelerde araştırma, geliştirme çalışmaları yapılıyor. Bütün bunların
önüne biz, başkalarının fikir haklarına, teknik haklarına, patent haklarına telif haklarına saygı gös
tereceğiz diye, başkaları adma kendi savcılarımızı harekete geçirirsek, öyle zannediyorum ki, iler
lememiz büyük ölçüde engellenir, millî menfaatimizin aleyhine bir netice doğar. Fakat, Türkiye
içindeki sanata yönelik, fikre yönelik meselelerde, insanların fikir hakları korunacaksa, bu, tabiî,
elbette korunmalıdır. Zaten, fikrî haklara tecavüzün önlenmesi deniliyor. Tecavüzün önlenmesi la
zım; tecavüz iyi bir şey değildir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başcğmez.
Sayın İbrahim Halil Çelik, buyurun efendim.
Süreniz 5 dakika.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde, kişisel
olarak söz almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlar, keşke bu yasa daha önce çıksaydı, Medenî Kanunu İsviçre'den almasay
dık; keşke bu yasa daha önce çıksaydı, Ceza Kanunumuzu İtalya'dan almasaydık; keşke bu yasa
daha önce çıksaydı, Almanya Ticaret Yasasını almasaydık; atalarımızın meydana getirdiği kendi
fikrimizle, özümüzle, mecellemizle kalsaydık; Endülüs'te -Avrupa'nın ortalarına kadar- tıbbı, 16
ncı Asra kadar okutan İbni Sina'nın kitaplarından biz de patent hakkı alsaydık. Ben, bir milletve
kili olmanın ötesinde, beyni zonklayan, insanlar düşündüğünün karşılığını mutlaka almalıdır, üret
tiğinin karşılığını mutlaka kesbetmelidir fikrine sahip bir insan olarak, şöyle düşünüyorum: Türki
ye, uluslararası korsanlar listesinde birinci; doğru; devletimizi kurarken, kendi hukukumuzu, ken
di fikrimizi, kendi örfümüzü bir tarafa bırakıp, dışarıdan olduğu gibi getirip koymuşuz; işte, yetmiş
yıldır bizi bir yere götürmemiş. Böyle bir yasanın çıkacak olması, samimi söylüyorum, herşeyden
önce İbrahim Halil Çelik olarak, beni .son derece duygulandırıyor.
HALİL DEMİR (Aksaray) - Kabul oyu verecek misiniz?..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Evet.
Kendimize dönüyoruz. Ben, tasarının geneli üzerinde de şahsım adına konuşurken belirtmek is
terim ki, Sayın Müsteşar Emre Kongar beyin kitabı çalmıyorsa, bu ülkede Kültür Bakanlığı bir şey
yapmıyor demektir. Sadece, raflarda tozlanan bazı kitapları, bazı insanlara tercüme ettirerek yayım
lamak, kültürü ayakta tutmak değildir. Ben, kendi medeniyetimin kültürünü, kendi şahsiyetimi, ken
di fikrimi, kendi üslubumu bulamıyorsam, leyleği ne kadar kırparsanız kırpın, bülbül yapamazsınız.
"Aç kapıyı, haber var, ötenin ötesinden
Dudaklarda şarkılar, kurtuluş bestesinden
, Biz geldik, bilen bilsin, gönül gönül dcvşirilsin
Sonsuzluk destesinden."

'.

•-.•••'.

Eğer, Dostoyevski'yi okuyorsak, eğer, Kafka'yı okuyorsak, eğer, Camus'yü okuyorsak, eğer,
Çehov'u okuyorsak, eğer, Hüseyin Sadr'ı okuyorsak, İbni Teymiyc'yi okuyorsak, onun karşılığını
vermek mecburiyetindeyiz.
Değerli dostlar, tabiî, burada, Refah Partisi olarak, gelişmekte olan bir ülkenin, sadece, bilgi
sayar ve bilgi toplumu olması hususunda, kendimiz dışındaki insanlardan, kendi hakkımızı koru
madan, böyle, trilyonlarca yapacağımız bir zararı da anmadan geçemiyorum.
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Şimdi, düşünün, sanatçılar, koro ve orkestralardaki şef ve solistler, tiyatro gruplarında şeflik
eden veya başrol alan aktörler, işaret, resim ve ses nakline yarayan vasıtalardan adlarının belirtil
mesini isteyebilirler. Eğer, biz, kendi sanatkârımızı, şairimizi, edebiyatçımızı, getirip hapishanele
re doldurursak, hele CHP'de oturanlar, CHP'nin sırasında oturanlar... (CHP sıralarından alkışlar)
•Arkasındanda...
,
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - 8 inci maddeyi de söylesene.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - 8 inci maddenin karşısındayım ben. (CHP sıraların
dan alkışlar)
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bravo!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) -f Bunu söylüyorum ben; her zaman söylüyorum bunu.
Türkiye'de, düşündüğünü ve inandığını yaşayabilmeli insan. Yani, cuma namazı da serbest ol- .
malı, üniversitede okuyan kızlarımız başörtüsünden dolayı tedirgin edilmemeli, hatta, ben sarıkla
gelebilmeliyim bu Meclise; ne olmuş, ne olur; hiçbir şey olmaz.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Yakışmaz size...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Öyle deme. Niye biliyor musunuz; bakın, komüniz
min o inim inim inlettiği rejimde Türkî cumhuriyetlere gitmenizi tavsiye ederim; Meclise sarığıy
la geliyor adam yahu. Yahu, komünizmin yetiştirdiği General Çahar Dudayev, Çeçenistan'da İslamı ilan ediyor. Bize ne olmuş; güya, biz Müslüman ülkenin yetiştirdiği insanlarız ve kendi kökü
müze bağlı insanlarız. Korkmayın bu yasa çıkarsa...
. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)'
BAŞKAN - Sayın Çelik, son cümlenizi söyler misiniz; konuyu biraz fazla dağıttınız.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Konuyu dağıtmıyorum Başkan, hiç mutazarrır olma
yın; çünkü, en çok yakinen ben zatı âlinizi tanırım; bu fikrimizden de korkma; çünkü, söyleyeyim
mi?..

,

• . . • . • " . • ' ' ' . • " • ' •

BAŞKAN -Söyle, Söyle...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) -Çünkü, 12 Eylülün, Danışma Meclisi üyesiydiniz ve
bugün Meclis Başkanvekilliğine yükselmiş bir kardeşimizsiniz. Ne yapalım; yani, biraz daha ser
bestçe konuşalım. Bu tasarı hakkında herkes fikrini söylemeli arkadaş.
Sayın Sevigen, Türkî cumhuriyetlerde sarıklıları sen de gördün, beraberdik seninle. Salman
Kaya nerede; Salman Kaya ile de beraberdik, Hiç korkmayın, bu Meclise herkes giydiğiyle gelme
li; korkmayın, bir şey olmaz.
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)"- Onların kafası sarıklı, sizin yürekleriniz sarıklı.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Öyleyse şunu düşünelim. Bu maddeye ben şahsen
"evet" oyu veriyorum, yürekten de katılıyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İşte,
bu bravo ve alkışları da cuma namazı ve Ayasofya ile ilgili tekliflerimizi getirdiğimiz zaman ya
parsanız; o zaman demokrasiyi kendinize değil, herkese istemiş olursunuz. Bana gelen hoş, başka
sına gelen kötü demeyelim. Aynı samimi duygular içerisinde hepinizi sevgiyle selamlıyor, saygı
lar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İbrahim Halil Çelik.
Sayın Çelik, aslında, konuşmak istemiyorum. Tamam, Danışma Meclisi üyeliğine seçildim;
ama, bu kürsüye çıktığım zaman, demokratik hak ve özgürlükleri savunduğum zaman, Meclis sa
lonunda yüzüne bakacak adam bulamıyordum ve kimse bana selam vermiyordu. Sonra beni Danış-
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ma Meclisine getirenler, beni veto ettiler. 1982 Anayasasına, başından sonuna kadar tek ben karşı
çıktım; maalesef, beni veto ettiler; yani, insanları özüyle kavramanız lazım. Ben ondan önce de,
Danıştay gibi yüce bir mahkemede hâkimlik ve savcılık yaptım; insanlar mazileriyle değerlendiril
melidir.
Bu Meclisi doğru düzgün çalıştırmak istediğim zaman, niye sizi rahatsız ediyorum, ben anla
mıyorum.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Urfa) - Sizin mazinizde, Danışma Kurulu üyeliği var; onu söyle
dim; başka bir şey söylemedim.
BAŞKAN - Olabilir; neyse...
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. Maddeyle ilgili...
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN — Önergelerimiz var Sayın Şener...
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -, Peki, önergelerden sonra...
BAŞKAN - Maddeyle ilgili önergeler vardır; önce geliş sırasına göre, sonra aykırılık derece
sine göre okutup, işleme koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte bulunan 771 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesiyle değiştirilen kanu
nun 81 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki "eserleri sahiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere
"ve" ibaresinin, "hak sahiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "malî" ibaresinin eklenmesi hu
susunu müsadelerinize arz ederiz.
Hasan Basri Eler

Turhan Tayan

Edirne

_

Mehmet Kerimoğİu

•'

Bursa
Şahin Ulusoy

Ankara

Tokat

Abdülkadir Ateş

Hacı Filiz

Gaziantep

Kırıkkale

Gerekçe: Maddenin düzenlenmesi sırasında maddî hata yapıldığı, yukarıda belirtilen iki keli
me kayıtdışı kaldığı için, cümle anlaşılamamaktadır. Bu düzeltilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 771 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesi ikinci fıkrasındaki ikinci
cümleden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Muzaffer Demir

Turhan Tayan

Muş

Bursaş

Mehmet Kerimoğİu

Haydar Oymak

Ankara

Amasya
Fuat Çay
Hatay

"Bu ibraz üzerine, başka bir işleme gerek olmaksızın onbeş gün içinde bandrol verilir."
Gerekçe: Bandrolün 15 gün içinde otomatik olarak verilmesi, yayım faaliyetinin bürokratik iş
lemler dolayısıyla gecikmesini önleyecektir.
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Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
Tasarının 27 nci maddesinde yer alan 81 inci madde birinci fıkradan "dolum tesisine" ve "tas
dikli" ibarelerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Ömer Ekinci

Konya

Ankara

Hüseyin Erdal

Zeki Ünal

Yozgat

Karaman •

•
\

AbitKıvrak

. ' . • ; • ;

. . • • . • • • : • • • •
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 27 nci maddesi Anayasanın 5, 6, 10 uncu maddeleri yönünden Anayasaya aykırılık
taşımaktadır.
Konunun bu yönden müzakeresini arz ve teklif ederiz.
Ömer Faruk Ekinci

Mustafa Ünaldı
Konya

",

Ankara .'..

Kazım Ataoğlu

AbitKıvnk

Bingöl

Konya
HasahDikici
Kahramanmaraş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

;

Tasarının 27 nci maddesi 81 inci madde ikinci fıkrasında yer alan "Kültür Bakanlığınca hazır
lanacak" ibaresinin "hükümetçe hazırlanacak" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı

Ömer Faruk Ekinci
-

Konya

Ankara

Kazım Ataoğlu

AbitKıvnk

Bingöl

Konya
HasanDikici

.

Kahramanmaraş
BAŞKAN- Anayasaya aykırılık önergesinden başlayarak, aykırılık sırasına göre önergeleri iş
leme koyuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 27 nci maddesi, Anayasanın 5,6,10 uncu maddeleri yönünden Anayasaya aykırılık
taşımaktadır.
Konunun bu yönden müzakeresini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya)
ve Arkadaşları
BAŞKAN - Kondisyon önergeye katılıyor mu efendim ?..
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN-Hükümet?..
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DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum :

;

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Önceden karar yetersayısı istemiştik.
BAŞKAN - Ama, şu sırada isteyecektiniz; ben de onun için size bakıyorum; isteyeceksiniz di
ye size bakıyorum; karar yetersayısını arayacağım.
Önergeyi kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 114 kişi var mı Sayın Başkan?

.

BAŞKAN - Efendim, ben saymadım, arkadaşlarımız saydılar. (DYP sıralarından "yar, var"
sesleri) Var efendim, karar yetersayısı var...
Sayın Ayhan, rica ediyorum; size saygı duyuyoruz.
Diğer önergeyi işleme koyuyorum efendim;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 771 sıra sayılı kanun tasansıılın 27 nci maddesi ikinci fıkrasındaki ikinci
cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Turhan Tayan
(Bursa)
ve Arkadaşları
"Bu ibraz üzerine, bir başka işleme gerek olmaksızın, onbeş gün içinde bandrol verilir. "
BAŞKAN-Komisyon katılıyor mu önergeye?
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Prensip olarak katı
lıyoruz, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
'

Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

.

Görüşülmekte bulunan 771 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesiyle değiştirilen Kanu
nun 81 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki "eserleri sahiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere
"ye" ibaresinin, "hak sahiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "malî" ibaresinin eklenmesi hu
susunu müsadelerinize arz ederiz.
Hasan Basri Eler
(Edirne)
ve Arkadaşları
BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Prensip olarak katı
lıyoruz, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet?..
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DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) -Katılıyoruz Sayın Başkan.
'.•"'. BAŞKAN - Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabuledenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. •
Diğer önergeyi işleme koyuyorum:
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 27 nci maddesinde yer alan 81 madde birinci fıkrasından "dolum tesisine" ve "tas
dikli" ibarelerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya)
ve Arkadaşları
BAŞKAN-Komisyon katılıyor mu efendim?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN - Hükümet?.:
DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
'.',•'•
Diğer önergeyi işleme koyuyorum:
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarısının 27 nci maddesinde yer alan 81 madde ikinci fıkrasında yer alan "Kültür Bakanlı
ğınca hazırlanacak" ibaresinin "Hükümetçe hazırlanacak" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya)
ve Arkadaşları
BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim?
dim.

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL DEMİR (Aksaray) - Katılmıyoruz efen
."•'".•
BAŞKAN-Hükümet?..

. > ''

DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
27 nci maddeyi, kabul edilen iki önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yoklama talebimiz var.
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 27 nci madde kabul edilmiştir.
Yok öyle bir şey efendim...
28 inci maddeyi okutuyorum:
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MADDE 28. - 5846 sayılı Kanunun 82 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
III. Komşu hakların kapsamı ve süreleri :
Madde 82. - Bu Kanunun icracı sanatçılarla ilgili hükümleri;
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamakla birlikte; icraları, Türkiye Cumhuriyeti sınırlan
içinde gerçekleştirilen^ bu Kanun hükümlerinin uygulandığı ses taşıyıcılarına dahil edilen ve bir ses
taşıyıcısına tespit edilmemiş ancak bu Kanun hükümlerinin uygulandığı radyo-televizyon yayınla
rıyla yayınlanan,
İcracı sanatçılara uygulanır.
Bu Kanunun ses taşıyıcıları ile ilgili hükümleri;
1. Yapımcıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan,
Ses taşıyıcılarına uygulanır.
Bu Kanunun radyo-televizyon yayınlarıyla ilgili hükümleri;
1. Merkezleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan,
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yansıtıcı ile yayınlanan,
Radyo-televizyon programlarına uygulanır.
Bu Kanunun komşu haklarla ilgili hükümleri, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu bir ulusla
rarası andlaşma hükümlerine göre korunan icracı sanatçılara, yapımcılara ve radyo-televizyon ku
ruluşlarına da uygulanır.
İcracı sanatçıların hakları, icranın tespitinin ilk yayınlandığı tarihten başlayarak, 70 yıl devam
eder. İcra yayınlanmamışsa bu süre, icranın ilk aleniyet kazanmasıyla başlar.
Yapımcıların hakları, ses taşıyıcılarının ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 70 yıl devam eder.
Radyo-televizyon kuruluşlarının hakları, programın ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 70 yıl
devam eder.
BAŞKAN - ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;
görüşülmekte olan 771 sıra sayılı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Yasa Tasarısının 28 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum.
Geneli kapsayan bir madde olan bu 28 inci maddeden sonra, daha ziyade teknik hususları dü
zenleyen 29,30 ve 31 inci maddeler var. Bunlar, tamamıyla sürelerle ve teknik konularla ilgili; 32
ve 33 üncü maddeler de yürürlük ve yürütmeyle ilgili maddeler. Görüşmekte olduğumuz bu yasa
tasarısı, kültür-sanatla ilgili bir tasarıdır ve bununla ilgili yeni düzenlemeleri öngörmektedir.
Burada, kapsamlı bir madde olması itibariyle, Anavatan Partisi Grubu adına, bazı hususlara
değinmek ve belki de, bundan sonraki maddeler üzerinde konuşma yapma niyetinde olmadığımı da
ifade etmek istiyorum.
Profesör Hüsamettin Koçant tarafından, güzel sanatlar ve sanat konusunda yapılan bir araştır
ma, Türkiye'de, kütüphane, müze, sinema ve kültürel faaliyetler açısından yeteri kadar bir ilerleme
sağlanamadığını ortaya çıkarmıştır. Mesela, kitap okumada, Türkiye'nin, basılan kitap açısından ve
okunan kitap açısından düşük düzeyde olduğu ifade edilmektedir. Bizim nüfusumuzla kıyas edile
meyecek, 5 milyon nüfusu olan Norveç'te, Türkiye'de basılan kitabın 20 katı kadar kitap basılmak-
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ta ve okunmaktadır. Türkiye'de, örneğin, çocuk kütüphanelerinden, 1985 yılında, 1,8 milyon kişi
yararlanırken, maalesef, bu, 1992 yılında 1,3 mijyon kişiyi bile bulmuyor ve halk kütüphanelerin
den yararlananların sayısının da giderek azaldığını görüyoruz.
Sinemada ise -o da bir önemli sanat dalı- çok daha dramatik sahneler yaşandığı tespit ediliyor.
Örneğin, son yıllarda Türkiye'de spor kulüplerinin sayısı hızla artarken, sinema salonu sayısı ve
buna bağlı olarak da sinema izleyicisi azalmıştır. 1985 yılında 3 480 olan spor kulübü sayısı, 1992'
de 5 500'e yükseldiği halde, aynı dönem içinde, sinema salonu sayısı, 767'den 300'e düşmüş ve si
nema izleyicisi sayısı 1985' te 42 milyon kişi iken, bu sayı, 1994 yılında 13 milyona düşmüştür.
Yine, yerli yapım ve yabancı yapım film gösterimi olarak bir değerlendirme yaptığımızda,
1984 — 1985 sezonunda, 49 bin yerli film ve 31 bin yabancı film olmak üzere toplam 80 bine ya
kın film gösterilmişken, 1994 yılında yerli film gösterimi çok düşmüş, yabancı film ise 16 bin ol
muştur ve burada, önemli bir sanat dalı olan sinemanın giderek düştüğünü görüyoruz.
Aynı şekilde, müzelerin gezilmesi konusu da iç açıcı değildir. 1985 yılında 3,6 milyon kişi
müze gezmiştir; ancak, bu rakamın giderek azaldığını görüyoruz ve müzelerin gezilmesinde de
Türkiye'nin, girmeyi özlediği veya girme düşüncesinde olduğu Avrupa Birliği ülkelerinin çok çok
altında olduğu ifade edilebilir.
Yine, galerilerde açılan sergilere baktığımız zaman, bunda da oldukça düşük rakamlar görü
yoruz. Yılda 1 500 kadar sergi ve galeri düzenlemesi yapılıyor; ancak, burada, en az 100; en çok
da f 000 kişinin bunları gezdiği gözlenmiştir. Bunlar, yapılan bir araştırmanın sonuçlarıdır.
Bunları şunun için söylüyorum: Bu yasayla birlikte,-Kültür Bakanlığımıza büyük görevler
düşmektedir; bu yapılan araştırma, kültür faaliyetlerimizin, henüz, istenilen seviyede olmadığını ve
Avrupa Birliği ülkeleriyle baş başa gelecek şekilde düzenlenmediğini göstermektedir. Bu da, Kül
tür Bakanlığımızın, bu ve buna benzer yasalar çıktıktan sonra ve mevcut yasalarla, kendi faaliyet
alanında çok daha fazla dinamizmle ve çok daha fazla çalışma yaparak, kültür ve sanat hayatımızı
-bu yasanın sanatçılarımıza getirdiği birtakım yetkilerden ve haklardanda faydalanarak- yaygınlaş
tırması gerektiğini düşündürüyor.
Aynı şekilde, ben temenni ediyorum ki -Sayın Çelik arkadaşımızın da burada ifade ettiği gibibu yasa sayesinde, öz kültürümüzden yükselen kendi sanatçılarımız dünya piyasalarında boy gös
terebilecektir; Türk eserleri, Türk yapımı olarak boy gösterebilecektir. Bunu yapanlar, ödül olarak,
hak olarak, kendi isimlerinin lanse edilmesi olarak her tür] ü haktan yararlanacaktır. Bu da, zanne
diyorum ki, bundan böyle, sanatçılarımızın sayılarının dala fazla artacağını, sanat yerlerinin sayı
larının artacağını göstermektedir.
.'. Ben, bu yasa tasarısının, tüm sanat dünyasına, sanatçılara, Anavatan Partisi ve bu Meclis adı
na; hayırlı uğurlu olmasını diliyorum:
Bu düşüncelerle, sizlere saygılar sunuyorum.
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Maruflu.
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN - Maddeyi oylayacağım; ama, maddeyle ilgili bir yoklama talebi var. Aslında, biz
istiyorduk ki, bu kanun tasarısını bitirelim de, yarın, öğrenci affı tasarısının müzakeresini, televiz
yonda yayınlanmak suretiyle yapalım; öğrencilerimize iyi bir hizmet etmiş olurduk.
İsterseniz, karar yetersayısı arayayım da, yoklamayı...
ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Hayır... Hayır...
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Onda da hile yapıyorsunuz; itimadımız kalmadı.
BAŞKAN - Efendim, kimse hile yapmıyor; burada, bir kamu görevi yapıyoruz.
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Yoklama talebi var; yalnız, tabiî, çalışma süremizin bitmesine de 50 dakika var; ama, şimdi...
TURHAN TAYAN (Bursa) - Kapatın, Sayın Başkan.
BAŞKAN-Neyse efendim... Olur mu?
Yoklama talebi var; yoklamayı yaptıracağız. Şurada 50 dakikamız var, 50 dakikanın 25 daki
kasını yoklamayla geçirirsek, çok büyük bir zaman israfı olur.
Sayın Abdüllatif Şener, yoklama talebinizi geri alıyor musunuz; karar yetersayısını arayalım?..
ABDÜLLÂTİF ŞENER (Sivas) - Arkadaşlarımız, yoklamanın yapılmasını istiyorlar.
BAŞKAN-Peki efendim.

'

Yoklama talebine ilişkin önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Salonda toplantı yetersayısı yoktur.

'...,-

Yoklama yapılmasını arz ederiz.

. '

BAŞKAN - Şimdi, imza sahiplerini arayacağım.
Sayın Ekinci?..Burada.
' Sayın Ataoğlu?..Burada.
Sayın Kıvrak?..Burada.
Sayın Ünal?..Burada.
Sayın Ünaldı?..Burada.

v

Sayın Dikici?..Burada.
Sayın Erdal?..Burada.
Sayın Ayhan?..Burada.
Sayın Elçi?..Burada.
Sayın Başeğmez?..Burada.
Değerli arkadaşlar, çalışma süremizin bitrqesine 45 dakika var; ne yapalım?..(DYP ye CHP sı
ralarından "Kapat" sesleri)
Ama, isterseniz yoklamayı yapalım; yarın öbür gün emsal olur.
Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz.
(Yoklama yapıldı)
ABİT KIVRAK (Konya) - Sayın Başkan, imamlık yapın da, bir namaz kılalım.
BAŞKAN - O sana yakışır.
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur, İçtüzüğe göre ara vermemiz gerekiyor; yal
nız, mesai saatimizin bitmesine de aşağı yukarı yarım saatlik bir zaman var. Yoklama da, 20 daki
ka veya yarım saat sürüyor. Bu durumda, yoklama yaptığımız takdirde de mesai saatimizi aşmış
oluyoruz.
Bu itibarla, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 7 Haziran 1995 Çarşamba gü
nü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 23.28

.
fr

:

®—
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
I. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.C. Emekli Sandığına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila%nın yazılı cevabı (716318)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 17.2.19,95
.Halit Dumankaya
İstanbul
Sorul. 1994 yılı itibarı ile T.C. Emekli Sandığının kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya zarar
içinde amortisman payı nedir?
Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? •'• •
Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir?
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si.gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faizi oranları nedir?
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu-nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl
sonu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve kuruluşlaradır?
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı
ile kaç çalışanı vardır?
T.C.
Maliye Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.0.PER.0.29/1-22-343/027949

2.6.1995
l

Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 23.3.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6318-13328/48347 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen ancak
Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe'nin 16.5.1995 tarih, 01254 sayılı yazıları İle Bakanlığımız
ca cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesinde yer alan Bakanlığımız bağlı kuruluşu T.C.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ait sorulara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.
Bilgilerine arz ederim.

•.

•
.'.:':..-

İsmet Attila
Maliye Bakanı

,

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Soru Önergesine Verilen Cevaplar
1. 1994 yılı sonu itibariyle T.C. Emekli Sandığının gider fazlası (görev zararı) kesin olmayan
geçici sonuçlara göre 2 361 256 724 907 liradır. Amortisman payı işletme giderleri için 8 027 703 182
liradır.
2. 1994 yılı başında iç borç 2 709 949 426481 lira, 31.12.1994 tarihi itibariyle ise
4 512 032 140 429 lira olmuştur.
'.'.''
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3. 1994 yılı içinde 760 183 054 700 lira faiz tahakkuk etmiştir.
4. T.C. Emekli Sandığının 1994 yılı sonu itibariyle 4 512 032 140 429 lira borcu bulunmak
tadır. Bu borcun 2,4 trilyon lirası T.C. Ziraat Bankasına, 2 trilyon lirası Ocak 1994 ayı emekli ay
lıklarının ödenmesi için Hazineden alınan avans olup, Ocak 1995 ayı içersinde rnahsup edilmiştir.
Bankaya olan borcun 1.9 trilyon lirası 1992 ve 1993 yılı faiz tahakkuku, 500 milyar lirası ise 1994
yılı için alman kredidir. Kredi tutarı Ocak 1995 ayında kapatılmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumuna
borcu yoktur. Borç faiz oranı yıllık % 68,5'dur.
5. 1994 yılı başında dış kredi borcu yoktur. Yıl sonu itibariyle dış kredi borcu yoktur.
6. T.C. Emekli Sandığının 1994 yılı başında 3929 kişi çalışmaktayken yıl içinde 246 kişi
emekli olmuştur. 1994 yılı sonu itibariyle 3616 kişi çalışmaktadır.
2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, hazine adına tescil edilen miktar fazlalıkla
rının ilgililerine devrini öngören Kanuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6334)
•
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim..
Saygılarımla.
Orhan Ergüder
İstanbul
.
Geçtiğimiz haftalar içerisinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen "Hazine adı
na tescil edilen miktar fazlalıklarının ilgililerine devrini" öngören ve Basında ise "Kişiye Özel Ya
sa" olarak kamuoyuna intikal ettirilen Yasanın TBMM'de görüşülmesi esnasında Grubunuza men
sup bazı üyelerce verilen önergeyle bazı şahıslara ayrıcalıklar getirildiği ve büyük maddî imkânlar
sağlandığı ileri sürülmektedir.
Sorular:
1. İleri sürülen bu iddialar doğru mudur?
2. Doğru ise neden bu yola başvurulmuştur?
3. Bu yolla yasadan istifade ettirildiği öne sürülen Reha Mesara adlı şahsın halen sürmekte
olan davaları var mıdır?
4. Bu şahsın dava konusu edilen arazilerinin toplamı kaç dönümdür?
:
5. Bu kanundan kaç kişi yararlanacaktır. Değişiklik önergelerini verenlerle bu kişilerin yakın
lıkları var mıdır?
6. Yasanın görüşülmesi sırasında verilen değişiklik önergesi bilginiz dahilinde mi verilmiştir?
7. Hazine arazilerinin vakıf ve orman arazilerinin de bazı özelleştirilmelerde olduğu gibi ba
zı kayırmalara sebep olacak mıdır?
• • . • • • • • • •

T

.

C

.

Maliye Bakanlığı
Millî Emlak Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-79104/019112
Konu : Yazılı soru önergesi
'

1.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 23.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6334-13357/48506 sayılı yazınız.
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İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, BaşV
bakanımız tarafından da, tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız aşağıda sunulmuştur.
16.2.1995 tarih ve 4072 sayılı "Mülga 2613 ve 766 sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edi
len Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun"un 1 inci maddesinin son fıkrası hükmü;
Kartuh Mecliste görüşülürken verilen bir önerge ile eklenmiştir.
Bu hüküm 9.3.1995 tarih ve 4088 sayılı Kanunla, 19.2.1995 tarihinden geçerli olmak üzere ip
tal edilmiştir.
Değişildik önergesi Sayın Başbakan'ın bilgisi dahilinde olmayıp grup üyelerince verilmiştir.
Reha Mesera isimli şahıs ile Hazine arasında İzmir İli, Karaburun İlçesinde bulunan taşınmaz
mallarla ilgili olarak genel hükümler çerçevesinde halen sürmekte olan dâvalar mevcut olup, dava
konusu edilen arazilerin yaklaşık yüzölçümü 1 450 000 m2'dir.
Hazineye) ait taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, açık ve ka
palı teklif usulleri ile ve aleni olarak satıldığından Hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde ka
yırma ve suiistimalin sözkonusu olmayacağı açıktır.
'
Bilgilerinize arz ederim. '•_,'
,
İsmet Attila
Maliye Bakanı
3. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova 'nm, Aydın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6341)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla...
Dr. Yüksel Yalova
'.,''•

• Aydın •

Sorular:
1. 27 Mart 1994 Genel Yerel Seçimlerden bugüne kadar Aydın ilimizdeki belediyelerimize
bakanlığınızca ilgili mevzuat gereğince malî katkı sağlanmış mıdır, her bir belediyeye düşen mik
tar nedir?
2. Belediyelerimiz arasında katkı uygulamasında fark gözetildiği iddiaları doğru mudur, böy
lesi bir değerlendirme farklılığı varid ise yasal gerekçesi nedir?
3. Demokrasilerin olmazsa olmaz koşulu-unsuru yerel yönetimlerimiz üzerindeki Anayasal
denetim yetkinizin kullanımında Aydın ilimizdeki belediyeler arasında, mensubu bulundukları si
yasî partilere bakarak farklı uygulama yapıldığı iddiaları gerçek midir?
'

T

.
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İçişleri Bakanlığı
2.6.1995
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/55498
Konu : Aydın milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın yazılı soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi..: TBMM Başkanlığının 23.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6341-13364/48513
,••.'.-466-'' "
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sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Aydın Milletvekili Yüksel
Yalova'nın "Aydın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili
olarak;
.
ı
1. 27.3.1994 Yerel seçimlerinden bugüne kadar Aydın İlinden başvuruda bulunan belediyele
re, Bakanlığım emrinde bulunan "Mahallî İdareler Fonu"ndan proje karşılığında yapılan yardım
miktarlarını gösterir liste ekte sunulmuştur.
2. "Mahallî İdareler Fon Yönetmeliği" hükümleri uyarınca nüfusu 50 000'in altında olan be
lediyelere, Bakanlığımca tespit edilecek proje keşif tutarını geçmeyen hizmet ve yatırımların %
70'ine kadar yardım yapılmaktadır. Keşif tutarının yardım dışında kalan kısmını belediyeler, ken
di imkânları ile sağlamak ve hizmeti bitirmek zorunda olduğundan, yardım yapılan bir hizmet bi
tirilmeden aynı belediyenin ikinci bir hizmet konusunun yardım talebi değerlendirilmemektedir.
Bu nedenle, bazı belediyeler bir kaç proje için yardım almış, bazıları yardım yapılan hizmeti biti
remediklerinden ikinci başvuruları değerlendirilmemiştir.
Bakanlığımca yardım yapılacak olan belediyeler, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve ob
jektif olarak değerlendirilmekte, hiçbir fark gözetilmemektedir.
Ayrıca, Mahallî İdareler Fon Yönetmeliğinde yapılan ve 6.6.1994 tarihli ve 21952 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan değişiklikle Fondan yapılacak yardımların il içindeki belediyelere dağı
tım yetkisi valilere devredilmiştir.
3. Bilindiği gibi belediyeler, Anayasa, 3152 sayılı "İçişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevle
ri Hakkında Kanun" ve diğer mevzuatın Bakanlığıma verdiği yetki çerçevesinde periyodik olarak
denetime tabi tutulmaktadır. Bu denetimler sırasında da belediyelerin mensubu bulundukları siya
sî partilere göre hiç bir farklı uygulama yapılmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
Mahallî İdareler Fonundan Aydın İlindeki Belediyelere 27 Mart 1994 tarihinden
12 Nisan 1995 tarihine kadar yapılan yardımlar
,BeIedivesi :

Yapılan toplam vardım miktarı CTL)
265 000000
"300 000 000
210 000 000
105 000 000
186 000 000
210 000 000
160 000 000
155 000 000
105 000 000
105 000 000
105 000 000
105 000 000
52 000 000

Dalama
Mursallı
Ataeymir
Başaran
İsabeyli
Akyeniköy
Sultanhisar
Ortaklar
Akçaova
Savuca
Çeştepe
Biyıklı
Atça
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Yapılan toplam vardım miktarı (TU

Atburgazı
İncirliova

55 000 000
105000 000

Germencik
Gülltibahçe
Salavatlı
Yenice
Buharkent
Sarıkemer
Hıdırbcyli
Çine
Karacasu
: Pirlibey
Pamukören
Umurlu
Horsunlu
Bağarası
Kuyucak
Kurtuluş
Ovaeymir
Tepecik

105 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
50 000 000
40 000 000
40 000 000
50 000 000
50 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40000000
105 000 000
50 000 000
40 000 000
105000 000
105 000 000

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Didim-Akbükkoyundaki iki otele ilişkin sorusu ve
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6355)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven .
Bilecik

.,

Soru : Didim-Akbükkoyu, Mandolya Körfezinde bulunan DİDYMA ile SWAN otellerine Yenihisar Belediyesi tarafından kaç kat için ruhsat verilmiştir?
,
Ayrıca, yerinde 6 kat olan otellerin ruhsatları gerçekten 6 kat olarak mı verilmiştir?
T.C.

•

,

İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü

• ' • . ' . ; •

2.6.1995

Sayı: B050MAH0650002/55500
Koriu: Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 23.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6355-13390/48606
sayılı yazısı.
İlg^ yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Bilecik Milletvekili Mehmet
Seven'in "Didim-Akbükkoyu'nda inşa edilen iki otele verilen ruhsatlara ilişkin" yazılı soru öner
gesi hakkında Aydın Valiliğinden alınan 25.5.1995 tarih ve 439 sayılı yazıda:
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Aydın-Yenihisar Belediyesince, Atanaj deresi mevkiinde bulunan Didyma Otel'e, 21.4.1987
tarihinde 7 cilt ve 18 sahife numarası ile h=18.50 m. yer seviyesinin üstünde 6, yer seviyesinin al
tında 1 olmak üzere toplam 7 kat müsaadeli,
Aynı mevkide ve aynı yüksekliğe sahip Svvan Otele ise 4.11.1986 tarihinde 7 cilt ve 40 sahi
fe numarası ile yer seviyesinin altında 1, yer seviyesinin üstünde 5 olmak üzere toplam 6 kat mü
saadeli,
İnşaat ruhsatı verildiği belirtilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

• , ' : . . ; - .
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı

5. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların bakım
ve modernizasyonuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'in ya
zdı cevabı (7/6361)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin ya
pılmasını arz ederim. 27.2.1995
Kemalettin Göktaş
Trabzon

.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F4 uçaklarrveya diğer uçakların bakım, onarım ve modernizas
yonunun İsrail'de yapıldığını basından okudum.
1. Doğru mudur? Doğruysa hangi uçakların bakımı veya modernizasyonu yapılmaktadır?
2. Modernizasyon adı altında uçaklara ne gibi işler yapılmaktadır?
3. Uçak başına yapılan işlem için İsrail'e ne kadar ücret ödenmekte ve nasıl ödenmiş veya öde
necektir?
4. İsrail'de yapılan modernizasyon veya bakım başka ülkelerde yapılamıyor mu, yeterince
araştırma yapıldı mı?
5. İsrail'in tercih nedeni nedir?
6. Ülkemizde uçak imalatının var olduğu söylendiği halde İsrail'de yapılan işlemi Türkiye'de
yapılamadığı için mi yaptırıyoruz?
7. İsrail'le yapılan uçak modernizasyon veya bakım işinin Manavgat su projesi ile bir ilgisi var
mıdır?
T.C.
Millî Savunma Bakanlığı
31.5.1995.
Ankara
Kanun: 1995/534-TÖ
Konu : Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :a) TBMM Başkanlığının
7/6361.13411/48648 sayılı yazısı.

23.3.1995

tarihli

ve

A.01.0.GNS.0.10.00.02-

b) Başbakanlığın 6.4.1995 tarihli ve B.0.20.KKG/106-8621/1577 sayılı yazısı.
c) Devlet Bakanlığının 16.5.1995 tarihli ve B.02.0.006.0/2-01229 sayılı yazısı.
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve ilgi (a) ve (b)
üzerine, ilgi (c) ile tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/6361 sayılı "F-4 uçaklarının moderni
zasyonuna ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir.
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Mehmet Gölhan
Millî Savunma Bakanı
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş tarafından verilen 7/6361 sayılı yazılı soru önergesi
nin cevabı
:
1. F-4 modernizasyonu ihalesi projesinin, İsrail'den sağlanacak devlet kredisiyle, İsrail Hava
cılık Endüstrisi tarafından gerçekleştirilmesi hususunda 94/5945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
alınmış olup, değerlendirmeler de son aşamaya gelinmiştir.
2. F-4 modernizasyonu ile F-4 uçakları radar, avionik, yapısal ve elektronik harp alanında hava-yer ağırlıklı olarak tadilata tabi tutulurken, F-4 uçaklarının 2010'lu yıllarda da kullanımı sağla
nacak ve F-15 uçakları ile aynı özelliklere sahip olacaktır»
<
3. İsrail ile görüşmeler nihai aşamadadır. Bu nedenle uçak başına ödenecek miktar, tadilatın
büyük bölümünün Türkiye'de Eskişehir İkmal Bakım Merkezi Tesislerinde yapılacağı nedeni ile
değişiklik arz etmektedir. Kesin miktar görüşmeler alternatif sistem seçimleri ve pazarlıklar sonun
da belirlenecektir, henüz bir ücret ödenmemiştir.
4. Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı Olan konfigürasyona sahip bir tadilat sadece İsrail Hava
Kuvvetlerince gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, farklı ancak, Türk Hava Kuvvetlerinin harekat ihtiyacı
na uymayan hava-hava ağırlıklı F-4 modernizasyonu, Almanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.
Türk Hava Kuvvetleri F-4 modernizasyonu, hava-yer ağırlıklı kapsamlı İsrail Hava Kuvvetleri konfigürasyonuna uyan bir tadilattır. '
5. İsrail Hava Kuvvetlerinin yapmış olduğu F-4 modernizasyonu harekat ihtiyacı açısından
Türk Hava Kuvvetlerinin harekat ihtiyacı ile büyük benzerlik göstermektedir. İlaveten İsrail, Türk
Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitim imkânı tanıyacaktır. Türk Hava Kuvvetlerinin istediği seviyede
bir tadilat yalnız İsrail Hava Kuvvetlerinin istediği seviyede bir tadilat yalnız İsrail Hava Kuvvet. leri tarafından gerçekleştirilmiştir. Modernizasyon İsrail Devlet kredisi ile finanse edilecektir. Bu
nedenle İsrail uygun görülmüştür.
6. Tadilatın büyük bölümünün Türkiye'de gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
7. F-4 modernizasyonu finansmanı İsrail Devlet kredisi ile karşılanacaktır. Geri ödemelerde
Counter-Trade ve Manavgat Suyu önerilebilecektir.
Arz ederim.
Mehmet Gölhan
Millî Savunma Bakanı
6. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, kırsal kesimden Diyarbakır'a yapılan göçlere
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (7/6370)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim.
Mehmet Sevigen
İstanbul
Uzun süredir devam eden ve son günlerde hat noktaya ulaşan kırsal kesimden Diyarbakır'a ya
pılan göç insanlarımızı, çocukları, ihtiyarları ve kadınları başta olmak üzere yöre halkının yaşamı-470-

T.B.M.M.

B:119

6.6.1995

0:3

nı büyük boyutta tehdit etmektedir. Bir taraftan terörün baskısı bir taraftan açlık ve soğuğun baskı
sı yöre insanlarımızı yaşayamaz duruma getirmiştir. Bu konuda hükümetin ve Sayın Başbakanımı
zın neler yaptığı kamuoyu tarafından merak edilmektedir. Bu vesile ile aşağıdaki soruların cevap
larını kamuoyu adına saygılarımla arz ederim.
1. Sön günlerde Güneydoğu'da Diyarbakır'a yönelik göçün nedenlerini araştırıyor musunuz?
Hükümet bu konuda önlem alacak mı?
2. Diyarbakır'da göç için istihdam tedbirleri alınacak mı?
3. 50 bine yakın insanın aç olduğu Diyarbakır'da ne gibi önlemler ve acil tedbirler almayı dü
şünüyorsunuz, tedbir almayı düşünüyorsanız nasıl gerçekleştireceksiniz?
4. Mağdur olan vatandaşlara bir tazminat ödüyor musunuz, ödemiyorsanız ödemeyi düşünü
yor musunuz?
5. Bölgeye gidip halkın içinde bulunduğu durumu yerinde görüp sorunları yerinde tespit et
meyi düşünüyor musunuz?
6. Kızılay ve Fak-Fuk Fonu gibi yardım kuruluşlarına Diyarbakır için yardım telkininde bu
lundunuz mu?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı:B.02.0.'002-2.03/11117

29.5.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.3.1995 gün ve A.01.Ö.GNS.0.10.00.027/6370-13430/48700 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen il
gili yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Necmettin Cevheri
Devlet Bakanı
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'in Yazılı Soru Önergesine Cevap
Diyarbakır ilinin sosyal ve ekonomik sıkıntıları konusunda Sayın Başbakanımıza yöneltilen
soruların cevapları aşağıda yeralmaktadır.
1. Son günlerde Diyarbakır iline göç olayı yaşanmamıştır. Ancak, 1994 ve 1995 yıllarında Di
yarbakır iline yasadışı bölücü terör örgütü PKK'nın baskıları ya da ekonomik nedenlerden dolayı,
köy ve mezraları tamamen veya kısmen boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın genelde Diyar
bakır il Merkezi ile Adana, Mersin ve Bursa gibi illere yerleşmişlerdir.
Buna ilişkin tablo ektedir.
2. Diyarbakır İlinde göçün yarattığı sorunların çözümüne yönelik olarak aşağıdaki çalışmalar
başlatılmıştır.
a) Konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar,
Diyarbakır İl Merkezinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapımı sürdürülen 2050 konut,
Diyarbakır İl Merkezi Çölgüzeli mevkiinde 500 konut yapımı,
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Kulp ilçesinde 200 konut yapımı,
b) Acil Destek Programı kapsamında yürütülen çalışmalar,
9 yerleşim yerine içmesuyu yapımı,
3 yerleşim yerine asfalt yol yapılması,
2 yerleşim yerine stabilize yol yapımı,
12 yerleşim yeri yolunun sanat yapılarının gerçekleştirilmesi,
Diyarbakır il merkezinde 500 konutun yapıldığı alana içmesuyu getirilmesi ve kanalizasyon
yapılması,
c) 1995 yılında işsizliğe yönelik olarak başlatılması planlanan çalışmalar,
3 adet 100 tezgahtık halıcılık atölyesi kurulması,
Yarım kalmış kamu ve özel sektör yatırımlarının tamamlanması,
Diyarbakır Valiliğince hazırlanan ve il'e göç sonucu gelen ailelere iş ve iskân imkânları sağ
lamak amacıyla üç proje hazırlanmıştır.
1. Proje Diyarbakır Merkez Güleçoba Köyü Hatuni ve Ayşat mezralarını kapsamaktadır. Bu
kısımlarda 2 680 500 nr'lik arazide taş toplama, 120 konut ve işletme binası, 8 378 875 m2 alanda
tarımsal faaliyet yapılması planlanmış olup, bunların toplam maliyeti 77-80 milyar arasındadır.
2. Proje Diyarbakır ili Merkez Kaldırım, Oğlaklı ve Övündüler köylerindeki taşlık alanların
(mera) tarımajve iskâna açılmasıdır. Bu kısımlarda 8 805 875 m2'lik arazide taş toplama, 150 ko
nut ve işletme binası, bir adet 100 tezgahlık halı atölyesi, 6 000 dekar arazide tarımsal faaliyet ya
pılması planlanmış olup, bunların toplam maliyeti.de 116-130 milyar arasındadır.
Ayrıca bu iki proje dışında Diyarbakır il merkezinde, Scyrantepe-Huzurevleri ve Bağlar semt
lerinde 100'er tezgahlık dokumacılık (halıcılık, kilimcilik) projesi hazırlanmış, finansmanı için de
Devlet Bakanlığı bünyesindeki Geliştirme ve Destekleme Fonundan 10 milyar TL ödenek talebin
de bulunulmuştur.
Bu projelerle Diyarbakır İlinde yaşayan vatandaşlarımızdan 600 kişiye istihdam olanağı sağ
lanacaktır.
Hızlı Nüfus artışı dolayısıyla sürekli artan işsizlik sorununa çözüm olarak, valilik, üniversite,
Ticaret ve Sanayi Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının da katkılarıy
la eğitim ve istihdam projeleri hazırlanarak uygulamaya konulmuş, ayrıca Devlet Bakanlığından
sağlanan ödenekle, beceri kazandırma kursları açılmakta, işsiz gençlere vasıflı işçi olma imkânı
sağlanmaktadır. (730 gencimiz, 9 ayrı iş kolunda kursa tabi tutulmuştur.)
Diyarbakır Valiliği bünyesinde, Vali Yardımcısının sorumluluğunda "İstihdamı Geliştirme
Bürosu" kurulmuş ve büro aracılığı ile işsizliğin azaltılmasına ilişkin çalışmalar başlatılarak bugü
ne kadar 200 işsiz vatandaşımız işe yerleştirilmiştir.
3. Bu konuyla ilgili tedbirler yukarıdaki maddelerde yer almakta olup ayrıca,
Diyarbakır İlinde çeşitli tarihlerde yapımına başlanan özel sektöre ait 6'sı makine sanayi, 55'i
hayvancılık, 23'ü tarım, gıda, tekstil ve deri, 6'sı plastik sanayi, 1 toprak, 1 ağır sanayi ve l'i de
inşaat sektöründe olmak üzere toplam 93 adet yatırımın tamamlanarak hizmete sokulması ve atıl
durumdaki 24 adet özel sektör tesisinin işletme sermayesi bakımından desteklenerek faaliyete ge
çirilmesinin Diyarbakır İlinde ekonomik canlanma yaratacağı düşüncesiyle ilgili Devlet Bakanlığı
na gönderilmiştir.
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4. Mağdur olan vatandaşlarımızın geçici ve sürekli iskân edilmesi için önlemler alınmakta
olup tazminat yerine konut yaparak ekonomik faaliyetlerini devam ettirebilecekleri ortam hazırlan
maktadır.
5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine Sayın Başbakanımız ve ilgili Bakanlar sık sık gi
derek vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmekte ve bu sorunların.çözümüne ilişkin politika
ve tedbirleri belirlemektedirler.
, 6. Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca fakir ve mağdur vatandaşlar için
sıcak yemek, giyecek ve yakacak yardımı yapılmaktadır. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Bölge
sinde terör nedeniyle göçeden vatandaşlarımızın geçici olarak barındırılması için Kızılay tarafın
dan çadır ve gıda maddesi sağlanmıştır.
—
.
~
DİYARBAKIR ILI BOŞALAN KOY-MEZRALAR VE
~
~
GÖÇ EDEN AİLE SAYILARI İLE GÖÇ EDİLEN YERLERİN İLÇELERE GÖRE
DAĞILIMI
BOŞALAN KÖY
Tamamen
Merkez
Bismil
Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil '
Ergani
Hani
Hazro
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan
Toplam

2
7
6.
Yok .
7
Yok
1
1
6
2
19
6
4
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BOŞALAN
MEZRA

GÖÇEDEN

Kısmen Tamamen
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3
5
1
8
2
1
5
5
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2
5' • • .''•' 5
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2
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4
5
3
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2
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7
6
1
28
5
14.
24
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'
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'

•

•

-

.

Hane
182
238
98
316

Nüfus
1227
1668
550
1 709

1031

4890

90
254
443
368
2 499
189
439
6 146

756
1399
3 019
1 840
15 314
1469
2 548
36 389

GÖÇ EDİLEN
İl/İlçe
Diyarbakır
Bismil-D.Bakır
. Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Adana-D.Bakır
Diyarbakır

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Diyarbakır'a yapılan göçlere ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (7/6372)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
•'

Mehmet Seven
Bilecik

Bir kaç gündür basında yer alan Diyarbakır'daki vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal sıkın
tılarını dile getiren yazılar da göç neticesi Diyarbakır nüfusunda büyük çapta artış olduğu, işsizlik
ve maddî sıkıntı neticesi insanların perişan olduğu söz konusudur. Bu durumda;
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1. Diyarbakır'a yönelik göçün nedenleri nedir? Bu göçü önlemek için ne gibi tedbirler alma
yı düşünüyor musunuz?
2. Diyarbakır'daki aşırı göç için ne gibi istihdam tedbirleri düşünüyorsunuz?
3. 50 bine yakın insanın aç olduğu Diyarbakır için acil yardım.tedbirleri almayı düşünüyor
musunuz? Düşünüyorsanız bunu nasıl gerçekleştireceksiniz?
4. Bölgeye gidip halkın içinde bulunduğu durumu yerinde görüp sorunları çözmeyi, Fak-FukFonu ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarında Diyarbakır'a acil yârdım telkininde bulundunuz mu?
'-..':"".,''

T.C.

'.-'.,'•

Devlet Bakanlığı
Sayı:B.02.0.002-2.03/11116

29.5.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.3.1995 tarihli ve AO1.0.00.02-7/637213432/48710 sayılı yazısı.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayıp Başbakanımıza tevcih edilen ilgili
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Necmettin Cevheri
Devlet Bakanı
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesine Cevâp
Diyarbakır İlinin sosyal ve ekonomik sıkıntıları konusunda Sayın Başbakanımıza yöneltilen
soruların cevaplan aşağıda yeralmaktadır.
'
1. Son günlerde Diyarbakır İline göç olayı yaşanmamıştır. Ancak, 1994 ve 1995 yıllarında Di
yarbakır İline yasadışı bölücü terör örgütü PKK'nın baskıları ya da ekonomik nedenlerden dolayı
köy ve mezraları tamamen veya kısmen boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın genelde Diyar
bakır İl Merkezi ile Adana, Mersin ve Bursa gibi illere yerleşmişlerdir.
Buna ilişkin tablo ektedir.
2. Diyarbakır İlinde göçün yarattığı sorunların çözümüne yönelik olarak aşağıdaki çalışmalar
başlatılmıştır.
a) Konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar,
Diyarbakır il merkezinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapımı sürdürülen 2050 konut,
Diyarbakır il merkezi Çöl güzeli mevkiinde 500 konut yapımı,
Kulp ilçesinde 200 konut yapımı.
b) Acil Destek Programı,kapsamında yürütülen çalışmalar,
9 yerleşim yerine içmesuyu yapımı,
3 yerleşim yerine asfalt yol yapılması,
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2 yerleşim yerine stabilize yol yapımı,
12 yerleşim yeri yolunun sanat yapılarının gerçekleştirilmesi,
Diyarbakır İl Merkezinde 500 konutun yapıldığı alana içmesuyu getirilmesi ve kanalizasyon
yapılması, • •
c) 1995 yılında işsizliğe yönelik olarak başlatılması planlanan çalışmalar,
3 adet 100 tezgahlık halıcılık atölyesi kurulması,
Yarım kalmış kamu ve özel sektör yatırımlarının tamamlanması,
Diyarbakır Valiliğince hazırlanan ve il'e göç sonucu gelen ailelere iş ve iskân imkânları sağ
lamak amacıyla üç proje hazırlanmıştır.
1. Proje Diyarbakır Merkez Güleçoba Köyü Hatuni ve Ayşat mezralarını kapsamaktadır. Bu
kısımlarda 2 680 500 km2'lik arazide taş toplama, 120 konut ve işletme binası, 8 378 875 m2 alan
da tarımsal faaliyet yapılması planlanmış olup, bunların toplam maliyeti 77-80 milyar arasındadır.
2. Proje Diyarbakır İli Merkez Kaldırım, Oğlaklı ve Övündüler köylerindeki taşlık alanların
(mera) tarıma ve iskâna açılmasıdır. Bu kısımlarda 8 805 875 m2'lik arazide taş toplama, 150 ko
nut ve işletme binası, bir adet 100 tezgahlık halı atölyesi, 6 000 dekar arazide tarımsal faaliyet ya
pılması planlanmış olup, bunların toplam maliyeti de 116-130 milyar arasındadır.
Ayrıca bu iki proje dışında Diyarbakır il merkezinde, Seyrantepe-Huzurevleri ve Bağlar semt
lerinde lOO'er tezgahlık dokumacılık (halıcılık, kilimcilik) projesi hazırlanmış, finansmanı için de
Devlet Bakanlığı bünyesindeki Geliştirme ve Destekleme Fonundan 10 milyar TL ödenek talebin
de bulunulmuştur.
Bu projelerle Diyarbakır İlinde yaşayan vatandaşlarımızdan 600 kişiye istihdam olanağı sağ
lanacaktır. '
Hızlı Nüfus artışı dolayısıyla sürekli artan işsizlik sorununa çözüm olarak, valilik, üniversite,
Ticaret ve Sanayi Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının da katkılarıy
la eğitim ve istihdam projeleri.hazırlanarak uygulamaya konulmuş, ayrıca Devlet Bakanlığından
sağlanan ödenekle, beceri kazandırma kursları açılmakta, işsiz gençlere vasıflı işçi olma imkânı
sağlanmaktadır. (730 gencimiz, 9 ayrı iş kolunda kursa tabi tutulmuştur.)
Diyarbakır Valiliği bünyesinde, Vali Yardımcısının sorumluluğunda "İstihdamı Geliştirme
Bürosu" kurulmuş ve büro aracılığı ile işsizliğin azaltılmasına ilişkin çalışmalar başlatılarak bugü
ne kadar 200 işsiz vatandaşımız işe yerleştirilmiştir.
3. Bu konuyla ilgili tedbirler yukarıdaki maddelerde yer almakta olup ayrıca,
Diyarbakır İlinde çeşitli tarihlerde yapımına başlanan özel sektöre ait 6'sı makine sanayi, 55'i
hayvancılık, 23'ü tarım, gıda, tekstil ve deri, 6'sı plastik sanayi, 1 toprak, 1 ağır sanayi ye l'i de
inşaat sektöründe olmak üzere toplam 93 adet yatırımın tamamlanarak hizmete sokulması ve atıl
durumdaki 24 adet özel sektör tesisinin işletme sermayesi bakımından desteklenerek faaliyete ge
çirilmesinin Diyarbakır İlinde ekonomik canlanma yaratacağı düşüncesiyle ilgili Devlet Bakanlığı
na gönderilmiştir.
'
.
4. Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca fakir ve mağdur vatandaşlar için
sıcak yemek, giyecek ve yakacak yardımı yapılmaktadır. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Bölge
sinde terör nedeniyle göçeden vatandaşlarımızın geçici olarak barındırılması için Kızılay tarafın
dan çadır ve gıda maddesi sağlanmıştır.
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DİYARBAKIR İLİ BOŞALAN KÖY-MEZRALAR VE
GÖÇ EDEN AİLE SAYILARI İLE GÖÇ EDİLEN YERLERİN İLÇELERE GÖRE
DAĞILIMI
BOŞALAN KÖY

Merkez
Bismil
Çermik
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2
7
•

-

'
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3
5
1
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2
1
5
5
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Diyarbakır
Bismil-D.Bakır
Diyarbakır
Diyarbakır
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90
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2 548
36 389
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6
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"•
1
5
' " 7.
76
28

2.
4
: 2
-

•

' 3
•

'

•

:

.

-

1

-

5
1
5
•

-

24

2

-

"

4

155

16

Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Adana-D.Bakır
Diyarbakır

8. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, bakanlığın yatırım ve hizmetlerine ilişkin Tarım
ve KÖyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6469)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
ederim. Saygılarımla.

20.3.1995
M. Emin Sever
Muş

1. Hükümetinizin işbaşına geldiği 1991 yılından bugüne kadar Doğu-Güneydoğu illerinde
Bakanlığınızla ilgili (Köy yolu yapımı, ıslah çalışması, asfaltlanması, köy içme suyu, köprü vs.) ne
gibi yatırım ve hizmet yapılmıştır?
2. Bunun diğer iller ve bölgelere göre dağılımı nedir?
3. Bu işler için ne kadar para ödenmiştir?
T.C. _'
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/525

.
2.6.1995

Konu: Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 29.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6469-13594/49309 sayılı yazınız.
Muş Milletvekili Sayın Mehmet Sever'in yazılı soru önergesi incelenmiştir.
'""'"'
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1991 yılından itibaren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu ve Güneydoğu ille
rinde yapılan hizmetlere dair bilgiler ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kendisine yasalarla verilmiş olan köyyolu, köy içmesuyu,
iskân hizmetleri ve toprak-su kaynaklarının geliştirilmesi hizmetlerini kırsal alanda yaşayan insa
nımıza götürmekle görevli kılınmıştır. Ülkemizde, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan
kaldırmak, sosyal, ekonomik ve .kültürel yönden.kalkınmayı sağlamak, köydeki istihdamı artırıcı
tedbirleri almak; çalışma prensiplerimizi oluşturmaktadır. Bu sahalarda yoğun bir çalışma tempo
su içinde olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yıllık yatırım programlarını, mevcut iş gücü, ma
kine parkı ve yapım kapasiteleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bu bağlamda yatırım ödenek
leri yöreler arasında gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için daha adil ve daha dengeli bir hizmet
politikası, yatırım programlarımızda ilke ve tedbirler olarak benimsenmiş ve hizmetler bu doğrul
tuda yapılmıştır.
Yıllık yatırım programları; İllerin hizmete olan ihtiyaçları ve öncelik durumları dikkate alına
rak hazırlanmaktadır. Doğu ve Güneyanadolu Bölgesinin genel durumuna baktığımızda;
1. Köyyolları
1.1.1995 tarihi itibariyle illerimizdeki toplam 83 038 km. yolağının;
2 641 km.si asfalt yol,
37 215 km. si stabilize kaplamalı yol,
29 150 km. si tesviyeli yol,
14 032 km. si ham yol, durumundadır.
1995 yılı uygulama programı ile;
606 km. asfalt yol,
1 245 km. stabilizeli kaplamalı yol,
1 325 km. tesviyeli yol,
1 668 km. köyyolu onarımı programlanmış ve yılı içerisinde bitirilecektir.
2. İçmesuları
1.1.1995 tarihi itibariyle toplam 20 994 ünitenin;
12 328 ünitesi sulu
3 612 ünitesi yetersiz
5 054 ünitesi susuz, durumundadır.
1995 yılı uygulama programı ile;
325 üniteye içmesuyu, programlanmış ve yılı içerisinde bitirilecektir.
3. İskân İşleri
1.1.1995 tarihi itibariyle;
3 230 iskân
1 897 fiziksel yerleşim,
1 906 sosyal ekonomik tesisler, (cami, köy konağı)
115 kanalizasyon, hizmeti götürülmüştür.
1995 yılı uygulama programı ile;
1 275 aile iskân,
1 145 aile fiziksel yerleşim,

-
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183 adet sosyal ekonomik tesisi programlanmış ve yılı içerisinde bitirilecektir.
4. Tarım sektörü
1.1.1995 tarihi itibariyle;
!
305 395 Ha. sulama,
138 873 Ha. toprak muhafaza,
.12 343 Ha. drenaj toprak ıslahı,
106 512 Ha. tarla içi geliştirme hizmeti götürülmüştür.
1995 yılı uygulama programı ile;
10 361 Ha. su|ama,
7 000 Ha. TİGH drenaj toprak ıslahı programlanmış ve yılı içinde bitirilmesine çalışılacaktır.
Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aksiyon planı kapsamındaki illerin 1991-94 yıl
ları içerisindeki program uygulamaları ile 1994 yılı harcamaları ve 1995 yılı yatırım ödeneklerinin
illere dağılımında cetveller halinde ekte sunulmuştur.
•
Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır.
9. -Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Emet Belediye Başkanına ilişkin
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6492)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını tensiplerinize arz ederim.
M. Rauf Ertekin
Kütahya
Soru 1. 1580 Sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca 1991 yılından önce kaç belediye baş
kanı nasbedilmistir? 1991 yılından sonra bugüne kadar kaç belediye başkanı nasbedilmiştir?
Soru 2. Kütahya-Emct Belediye Başkanının mansup belediye başkanı olarak tayini ile ilgili
23.1.1995/0054 tarih sayılı kararnamenin çıkarılış sebepleri nelerdir?
Soru 3. Emet halkı kendi belediye başkanını seçme hakkından niçin mahrum bırakılıyor?
: ; .. Soru 4. Emet Belediye Başkanı hakkında Danıştay kararı neden uygulanmamaktadır?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B050MAH0650002/55499

2.6.1995

,

Konu : Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 29.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6492-13628/49425
sayılı yazısı.
. .
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Kütahya Milletvekili Meh
met Rauf Ertekin'in "Kütahya-Emet Belediye Başkanına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teş
kil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
Bilindiği üzere 1580 sayılı Belediye Kanununun 94 üncü maddesine göre mansup belediye
başkanlığı uygulaması yapılabilmektedir. Ancak, bu uygulama sık sık başvurulmamakta, daha zi
yade belediye başkanlığı seçimleri yapılmasının bazı sakıncalar doğuracağı durumlarda uygulan
maktadır.
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Bu çerçevede, Trabzon-Of Belediye Başkanının ölümü üzerine 1580 sayılı kanunun 93 üncü
maddesi gereğince yapılması gereken Belediye Başkanvckilliği seçimi öncesi 23.7.1993 günü ilçe
de silahlı çatışma çıkması üzerine, seçimin yapılması halinde çatışmaların devam edebileceği gözönüne alınarak, 1994 yılında yapılacak mahallî idareler seçimlerine kadar 9.8.1993 tarih ve
93/4731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, adıgeçen ilçede belediye başkanlığının Kaymakamın uh
desine tevdii uygun görülmüştür.
Kütahya-Emet Belediye Başkanı İsmail Fidancının ise, Kütahya Asliye Ceza Mahkemesinin
17.5.1993 gün ye 312 sayılı kararıyla 1 yıl 2 ay hapis cezasına hüküm giymesi ve hakkında verilen
kararın Yargıtay 4 üncü Ceza Dairesinin 29.3.1994 gün ve 2471 sayılı kararıyla onanarak kesinleş
mesi üzerine, adıgeçen-seçilme yeterliliğini kaybettiğinden, Bakanlığımca Danıştay Başkanlığına
görevden düşürülmesi teklif edilmiştir.
Danıştay 8 inci Dairesince E. 1994/7570, K. 1994/3622 sayılı görevden düşürülme kararı veril
miştir. Görevden düşürülme nedeniyle boşalan, Emet Belediye Başkanlığına 14.2.1995 gün. ve
22202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye başkanlığı seçimi
yapılıncaya kadar mansup başkan atanması uygun görülmüştür.
Mansup belediye başkanlığı, o yerde seçim yapılıp, seçilmiş belediye başkanının göreve baş
lamasına kadar devam etmekte, seçimin yapılmasına engel teşkil etmemektedir.
Emet İlçesinde 4 Haziran 1995 Mahallî İdareler ara seçiminin yapılmama nedeni, halkı kendi
başkanını seçmekten mahrum bırakmak olmayıp* Yüksek Seçim Kurulunun "En son 4 Nisan 1995
tarihine kadar kuruluş işlemleri tamamlanmış veya herhangi bir nedenle boşalmış belediye organ
ları seçime iştirak edebilir" kararındaki sürenin geçirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Öte yandan, görevden düşürülme kararı ile ilgili olarak davalı vekilince, 2577 sayılı İdarî Yar
gılama Usulü Kanununa 5.4.1990 tarih ve 3622 sayılı Yasa ile eklenen Ek-2 nci madde uyarınca
süresi içinde Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu Başkanlığına itiraz edilmiştir.
İtiraza ilişkin olarak Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen 31.3.1995 tarih ve
E. 1995/185, K. 1995/377 sayılı itirazın reddine ilişkin kararın, 5 Mayıs 1995 tarihinde Bakanlığıma
tebliğ edilmesinden dolayı, tebliğ süresi içinde düşme kararı kesinleşmediğinden adıgeçen görevi
ne devam etmiştir.
,
Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunca Bakanlığıma tebliğ edilen itirazın reddine ilişkin
karar üzerine, görevden düşme kararı kesinleşmiş ve sözkpnusu karar gereğinin yapılması için
16.5.1995 tarih ve 874 sayılı yazı ile Valiliğine gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
10. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Afyon Köy Hizmetleri Makine İkmal Müdürlüğüne
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6514)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim.
28.3.1995
Dr. Gaffar Yakın
Afyon
1. Afyon'da açılan Köy Hizmetleri Makine İkmal Müdürlüğünün fonksiyonu nedir? Hangi il
lere hangi hizmetleri verecektir?
2. Müdürlüğün kuruluşu ne kadara mal olmuştur?
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.
T.C. .-.
Devlet Bakanlığı
. Sayı: B.02.0.014/548

• .
2,6.1995

Konu: Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :'• 10.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6514-İ3671/49634 sayılı yazınız.
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Afyon Makine İkmal Müdürlüğü Afyon
Merkez olmak üzere; Eskişehir, İzmir ve Antalya Bölge Müdürlükleri ile bu bölgelere bağlı 12 İl
Müdürlüğünün hizmetlerinin daha etkin, ekonomik ve süratli yapılabilmesi amacıyla, bu konuda
tanzim edilen gerekçe raporuna istinaden, Bakanlar Kurulunun 14.7.1993 tarih ve 93/4641 sayılı
kararı ile kurulmuştur.
2. Söz konusu Müdürlüğünün kuruluşunda mevcut tesislerden istifade edilmiş olup, demirbaş
ve tefriş için Başbakanlıktan müsaade alınarak 870 milyon TL. harcama yapılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
..'••.

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afyon Köy Hizmetleri Makine İkmal Müdürlüğünün
Kurulmasıyla İlgili Gerekçe Raporu
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri hakkındaki 3202 sayılı Kanunla
verilmiş bulunan hizmetlerin yürütülmesinde, bugüne kadar geçen süre içerisindeki uygulamalar
sonucu elde edilen deneyimler ışığında Taşra Kuruluşlarımız içerisinde yer alan Makine İkmal Mü
dürlüklerimizce yapılan hizmetler büyük önem arzetmektedir. Hizmetlerin kalkınma plan ve prog
ramlar doğrultusunda etkin ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için taşra teşkilatında hizmet
lerin dağıtımında önemli olduğu düşünülerek, Genel Müdürlüğümüzün Eskişehir, İzmir ve Antal
ya Bölgeleri ile bu bölgelere bağlı 12 ili görev alanı içine alan merkezi Afyon ilinde olmak üzere.
Makine İkmal Müdürlüğünün kurulması zorunlu görülmektedir.
Bu bölge içinde yer alan söz konusu İllerden Afyon'da 280 adet, Eskişehir'de 227 adet, Kü
tahya'da 238 adet, Uşak'ta 171 adet, Antalya'da 409 adet, Burdur'da 239 adet, İsparta'da 247 adet,
İzmir'de 248 adet, Aydın'da 330 adet, Denizli'de 306 adet, Manisa'da 337 adet, ve Muğla'da 270
adet olmak üzere toplam 4266 adet çeşitli cinste makine bulunmaktadır. Mevcut makine parkının,
Genel Müdürlük hizmetlerinde daha etkin ve verimli bir halde çalıştırılabilmesi için sözkonusu il
lerin makine, ekipman ve yedek parça ihtiyaçlarının zamanında tespiti, satmalınması, dağıtımı ve
transferinin yapılması ve ikmal sisteminin ihtiyacı en kısa sürede karşılayacak şekilde gerçekleşti
rilmesi gerekmektedir.
Afyon; bölgede bu hizmetlerin yapılabilecek merkezi bir konumda bulunmaktadır. Bu hal çev
re illerle olan irtibatı daha kolay sağlamakta ve bu illerdeki makine, ekipman, atölyelerin malzeme
ve yedekparça ihtiyacı ve teçhizat durumunun tespiti, denetimi ve teminiyle ilgili işlemleri sürat
lendirerek, Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren, köy yolları, köy içmesuyu, sosyal tesis hiz-
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metleri, tarımsal altyapı hizmetleri ile bölgedeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının etkin ve randı
manlı bir şekilde kullanılması ve arazi toplulaştırma gibi hizmetlerin istenilen düzeyde sonuçlandı
rılması sağlanmış olacaktır.
Bu gerekçelerle merkezi Afyon İlinde olmak üzere yukarıda belirtilen illeri görev alanı içine
alan Afyon Köy Hizmetleri Makine İkmal Müdürlüğünün kurulması Genel Müdürlüğümüzce uy
gun görülmektedir.
Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır.
11.- Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Bitlis-Merkez- Yolalan Beldesi Korucubaşı hakkın
daki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6550)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Şevket Kazan
Kocaeli
Soru : Bitlis, Merkez, Yolalan Beldesi Belediye encümenlerinin (Eski Belediye Başkanı olan)
Korucubaşı tarafından tehditle Belediyeye sokulmadığı iddiası doğru mudur?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B050MAH0650002/55497

2.6.1995

Konu : Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 11.4.1995 gün ve A.Ol.O.GNŞ.0.10.00.02-7/6550-13739/49868
sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Kocaeli Milletvekili Şevket
Kazan'ın "Bitlis-Merkez-Yolalan Beldesi Korucubaşı hakkındaki iddialara ilişkin" yazılı soru
önergesiyle ilgili olarak Bitlis Valiliğinden alınan 27.4.1995 gün ve 193 sayılı yazıda;
Bitlis-Merkez-Yolalan Beldesi belediye encümenlerinin, görevlerini normal olarak sürdürdü
ğü, Korucubaşı tarafından tehdit edildiği ya da belediyeye sokulmadığı gibi herhangi bir durumun
bulunmadığı, eski belediye başkanının da şu anda korucu başı olmadığı,
belirtilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
12. - Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, KKTC nin müftü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet
Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/6551)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafıdan yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
30.3.1995
Zeki Ergezen
Bitlis
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'la 1993 yılında KKTC'ye
yaptığımız seyahatte KKTC'de müftü olmadığı dikkati çekmiştir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın
Denktaş ve Başbakan Eroğlu'na bu ihtiyacın niçin karşılanmadığı tarafımdan sorulduğunda.
KKTC'de böyle bir elemanın mevcut olmadığı; ancak 10 yıl önce Türkiye'den talep ettiğimiz hal
de bugüne kadar bu ihtiyacın karşılanmadığı cevabı bizleri derinden üzmüştür.
KKTC'ye müftü ataması yapıldı mı? Yapılmadıysa bu ihtiyaç ne zaman giderilecektir.
' • • . ' .

' T . c
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Devlet Bakanlığı
Sayı:B.02.0.002-2.03/11310

•'

•

•

2.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :a) T.B.M.M.Başkanlığının 11.4.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6551-,
13740/49869 sayılı yazısı.
b) Dışişleri Bakanlığına 28.3.1995 tarih ve B.02.1.DİB.0.76.00.01/286-1898 sayılı yazımız.
Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen ilgi (a) yazı
ekindeki yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Din İşleri Başkanlığı (Müftülük) görevini yürütecek uy
gun nitelikleri haiz bir din görevlisinin sözleşmeli olarak gönderilmesinin değerlendirilebilmesi
amacıyla sözkonusu personele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince ödenebilecek aylık ücret ile sağ
lık giderlerinin karşılanıp karşılanamayacağı ve lojman temin edilip edilemeyeceği hususu ilgi (b)
yazımızla Dışişleri Bakanlığına iletilmiş olup; anılan Bakanlıktan henüz bir cevap alınamamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
. Necmettin Cevheri
'
Devlet Bakanı
13. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Emekli Sandığından maaş alan emeklilerin sayısına
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6558)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletle
rinizi saygılarımla arz ederim-

5.4.1995
Dr. Gaffar Yakın
Afyon

1. 1980 yılından 1994 yılına kadar Emekli Sandığından emekli maaşı alan emeklilerin toplam
sayısı her yıl için ne kadardır?
'-

'

' " ' ' T . C '

•

_

•

Maliye Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.0.PER.0.29/1-22-341/027947

. • • " • ' • ' . '

2.6.1995

Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 11.4.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10,00.02-7/6558-13754/49959 sayılı yazınız.
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Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen ancak Dev
let Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe'nin. 16.5.1995 tarih, 01436 sayılı yazıları ile Bakanlığımızca ce
vaplandırılması istenen yazılı soru önergesinde yer alan Bakanlığımız bağlı kuruluşu T.C. Emekli
Sandığı Genel Müdürlüğünden emekli maaşı alanlann yıllar itibariyle sayısını gösterir tablo ekte
sunulmuştur.
Bilgilerine arz ederim.
İsmet Attila
Maliye Bakanı
1.1.1980 Tarihinden 31.12.1994 Tarihine Kadar T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden
Emekli Maaşı Alanların Sayısını Gösterir Tablo
Yıl

Emekli Sayısı

. 1980

223 790

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

250 547
276 723
290 766
308 558
316 671
332 703
342 772
347 483
362 996
375 376
388 680
425 527
459467
518 218

.

14. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Polatlı da bir duruşmaya başörtülü olarak gelen
bayana hâkim tarafından hakaret edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı
Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı (7/6566)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını delaletlerimle arz ederim.
5.4.1995
Zeki Ünal
Karaman

•

Basından öğrendiğimize göre, Polatlı'da müşteki olarak duruşmaya katılan başörtülü Münire
Sarıkafa isimli Hanım'a Hâkim Hasan Demirtaş "çıkar o başındakini" diyerek hakaret etmiş ve ba- ,
şörtüsünü çıkarttırmıştır.
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Sorularım şunlardır:
1. Hâkimler duruşmaya giren herhangi bir bayanın başörtüsüne müdahale etmek hakkına sa
hip midirler?
2. Vatandaş Münire Sarıkafa, din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan Anayasanın 24 ün
cü maddesi kapsamı dışında mıdır?
3. Münire Sarıkafa'ya mahkeme salonunda herkesin içinde hakaret eden, hâkim Hasan Demirtaş hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?
* . ''

.

•

T.C.
.
Adalet Bakanlığı
Bakan: 951

2.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6566-13783/49994 sayılı yazınız.

ifadeli,

11.4.1995

tarihli

İlgi yazı ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın 14.4.1995 tarihli ve
B.02.0.KKG/106-8973/1792 sayılı yazıları ekinde Devlet Bakanlığına ve Devlet Bakanlığının
16.5.1995 tarihli ve B.02.0.006.0/2-01426 sayılı yazısı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen, Kara
man Milletvekili Zeki Ünal tarafından S ayın Başbakan'a yöneltilen ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılması tensip edilen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
. Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı

Sayın Zeki Ünal
Karaman Milletvekili
T.B.M.M.
Sayın Başbakan'a yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması tensip kılınan
soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
Soru önergesine konu olan hususlarla ilgili olarak Polatlı Hâkimi Hasan Demirtaş hakkında
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa dayanılarak gerekli incelemenin yapılmakta olduğu an
laşılmıştır.
•
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı

,
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75. - Bayburt Milletvekili Bahaddin ElçVnin, Ankara-Polatlı Adliyesinde görevli bir hâkim
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6567)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.
6.4.1995
Bahaddin Elçi
Bayburt
1. 4.4.1995 tarihli Vakit Gazetesinde Polatlı'da hâkim Hasan Demirtaş'ın mağdur Münire Sarıkaya'yı başı örtülü diye duruşmadan kovduğu şeklindeki haber doğru mudur?
2. Eğer doğru ise bu olayı insan haklarına ilişkin uluslararası metinler, Anayasa ve yasalar
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
3. Bu hâkim hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı, ne yapmayı düşünüyorsunuz?
4. Hâkim de olsa birisinin dinî tezyif ve hakarete hakkı var mıdır? Bu hâkim, sanık durumun
daki nataşalara saygı gösteriyor da, aynı saygıyı müşteki ve mağdur durumdaki başörtülü hanıma
niçin göstermiyor?
5. Mahkemelerde de bu çifte standart uygulaması plursa iç barış tehlikeye girmez mi? Yurt
taşların yargıya ve adalete olan güven duygulan aşınmaz mı, bunun kime ne yararı var?
6. Başörtülü olarak bazı hanım avukatların bazı mahkemelerde duruşmaya kabul edilmemesi
ni nasıl değerlendiriyorsunuz?
7. Herhangi bir kimsenin bağımsız yargıçlara emir vermesi, telkinde bulunması mümkün mü
dür?
8. Meclis Genel Kurulunda bekleyen 1136 sayılı Yasa tasarısında başörtülü veya sakallı avu
katların serbestçe duruşmalara girip, görev yapmaları sağlanıyor mu?
T.G.
Adalet Bakanlığı

2.6.1995

Bakan: 954
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28.4.1995 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.027/6567-13785/50028 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan ve Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi tarafından verilen ve yazılı
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı
Sayın
Bahaddin Elçi
Bayburt Milletvekili
T.B.M.M.
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevpalandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
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"Beklenen Vakit" gazetesinin 4.4.1995 ve 7.4.1995 tarihli nüshalarında yer alan yazılarla ilgi
li olarak, Polatlı Hâkimi Hasan Demirtaş hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa da
yanılarak gerekli incelemenin yapılmakta olduğu anlaşılmıştır.
,
Diğer taraftan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 49 uncu maddesinde avukatların mahkeme
lere Türkiye Barolar Birliğinin belirteceği resmî kılıkla çıkmak zorunda oldukları hükmü yer al
maktadır. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde bulunan 1136 sayılı Avu
katlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla sözü edilen 49 uncu maddeye
"görevlerini yerine getirdikleri her yerde meslek onuruna, geleneklerine uygun, yasalara aykırı ol
mayan, ideolojik bir anlam ve amaç taşımayan çağdaş giyim ve görünüm içinde olmak" zorunluğu
da eklenmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
.
(
Mehmet Moğul tay
Adalet Bakanı
16. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'a bağlı bazı köylerin yol sorununa iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabi (7/6597)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.^
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ Keban İlçesi Üçağaçlar Şıhhan Mezrası, Kuşçu-Hamurlu Mezrası,
2. Elazığ Palu İlçesi Palu-Üçdeğirmenler-Akyürek, Damlapınar,
3. Elazığ Sivrice İlçesi Taşlıyayla-Karabağları, Yaruşağı-Tahtikler, Dörtbölük-Cellatlar, Ha
rabe, Kamışlık-Haram Mezrası, Kamışlık-Eskiköy köy yolları onarımı ne zaman yapılacaktır?
'

•

'

•

'

.

'

'

'
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•

•

•
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"

'
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"

'

Devlet Bakanlığı
•' Sayı: B.02.0.014/553
Konu : Soru Önergesi.

5.6.1995

,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6597-13825/50108 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Elazığ - Keban- Üçağaçlar - Şıhhan mezrası Kuşçu - Hamurlu mezrası yolları stabilize
kaplamalı olup, onanma ihtiyacı yoktur.
2. Palu - Üçdeğirmenler köy yolu asfalt kaplamalı olup onarım yapılmasına gerek yoktur.
Akyürek köy yolu 1995 yılı stabilize kaplama programında yer almaktadır.
Damlapınar köy yolunun onarımı ileriki yıllar programlarında yapılacaktır.
3. Sivrice - Taşyayla - Kayabağları köy yolunun 1993 yılında onarımı yapılmıştır.
Sivrice - Yaruşağı - Tahtihİer ve Dörtbölük - Cellatlar - Harabe köy yollarının onarımı bütçe
imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. Kamışlı - Eskiköy - Harman
mezrası yolu 1995 yılı stabilize kaplama programında yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
\
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
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17. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı yerleşim birimlerinin
yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6598)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
' • ; '
Elazığ
Soru : 1. Elazığ Kovancılar Kuşçu Arılar Mezrası, Mustafaköy - Salkımlı, Şenova - Yamaçova, Fahribey - Yeşildere köy yolları onarımı ne zaman yapılacaktır?
T.C
Devlet Bakanlığı
2.6.1995
Sayı: B.02.0.014/526
Konu: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6598-13826/50109 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Elazığ - Kovancılar - Kuşçu - Arılar - Mustafaköy - Salkımlı köy yollarının bakım ve onarımı
1993 - 1994 yıllarında yapılmıştır.
Şenova - Yamaçova - Fahribey - Yeşildere köy yollarının onarımı ise bütçe imkânları
dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz-ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
18, - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden İlçesine bağlı bazı köylerin yol
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabi (7/6599)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Sanat yapıları ve stabilizesi yapılmamış, yağmurlu ve karlı havalarda ulaşımın yapı
lamadığı Elazığ Maden İlçesine bağlı Kızıltepe - Bahçedere - Işıktepe - Akboğa - Yenibahçe - Durmuştepe - Plajevler - Akbuğday - Elmasuyu - Başkaynak - Alaaddin - Çanakçı - Üçlerce - Altıntarla - Hazar - Başkaya - Kavak - Yılhan - Polat - Çakıroğlu - Koçkonağı - Kayalar - Kaşlıca köyleri
nin yolları ne zaman yapılacaktır?
2. Elazığ Maden İlçesi Hanevleri - Topaluşağı, Hatunköy - Yoncapınarı, Aslantaş - Karatop
köy yolları onarımı ne zaman yapılacaktır?
T.C.
Devlet Bakanlığı
2.6. İ 995
Sayı : B.02.0.014/536
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6599-13827/50110 sayılı yazınız.
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. Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Maden - Kızıltepe - Bahçedere, Işıktepe - Akboğa - Durmuştepe - Plajevlcri, Akbuğdây Elmasuyu, Başkaynak - Altıntarla, Kavak - Palat - Çakıroğlu, Kayalar, Kaşlıca köy yollları stabili
ze kaplamalı olup, bozuk olan kısımlarda bakım yapılacaktır.
Maden - Alacttin - Çorakçı - Üçlerce - Koçkonağı köy yollarının stabilize kaplaması bütçe im
kânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. Sanat yapısı noksan veya başla
namamış olanlar ise limit imkânları ile yapılacaktır. ,
2. Maden - Aslantaşı - Karatop köy yollarının periyodik olarak her yıl bakımı yapılmaktadır.
Maden - Hatunköy - Yoncapınarı köy yolunun onarımı 1995 yılı onarım programında yer al
maktadır.
Maden - Hanevleri - Topaluşağı köy yolunun onarımı ileriki yıllar programlarında değerlendi
rilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
19. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden İlçesine bağlı bazı köylerin yol
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6600)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ Maden İlçesine bağlı Kumla - Kumyazı köylerinin arası ne zaman asfaltlana
caktır?
*
2. Elazığ Maden İlçesine bağlı Gezin Beldesi - Kartaldere - Kumyazı köyleri arası ne zaman
asfaltlanacaktır?
3. Elazığ Maden İlçesine bağlı Tepecik - Örtülü ve Tepecik Cumhuriyetçi köylerinin arasın
daki yollar ne zaman asfaltlanacaktır?
'.

''••

•' •

TC.

Devlet Bakanlığı

•

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/535
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6600-13828/50111 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Maden - Kumyazı - Kumla köy yolunun Kumla Köyüne kadar olan bölümü asfalt kaplama
olup, kalan kısmı ileriki yıllar programlarında yapılacaktır.
2 - 3 . Maden - Gezin - Kartaldere, Kumyazı, Tepecik, Örtülü ve Kirazlı köy yollarına asfalt
kaplaması bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
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20. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı köylerin içme suyu
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6602)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ Merkeze bağlı Kuşhane Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edile
cektir?
\
— Elazığ Merkeze bağlı Yolüstü Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
. — Elazığ Merkeze bağlı Gedikyolu Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
— Elazığ Merkeze bağlı Konakalmaz Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecek
tir?
— Elazığ Merkeze bağlı Korucu Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
— Elazığ Merkeze bağlı Dereboğazı Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
T.C.
Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/547
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6602-13830/50113 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Elazığ Merkez Kuşhane Köyünün içme suyu tesisi mevcut olup, şebeke talebi ileriki yıllar
programlarında değerlendirilecektir.
2. Yolüstü Köyünün şebekeli sistem içme suyu mevcut olup, yıl içinde memba ilavesi yapıla
caktır.
3. Gedikyolu Köyünün çeşmeli sistem içme suyu mevcut olup, şebeke talebi ileriki yıllarda
değerlendirilecektir.
4. Konakalmaz Köyünün içme suyu 1995 yılı sondaj programında yer almakta olup, açılacak
kuyudan alınacak neticeye göre projesinin ikmalinden sonra yapım programlarında değerlendirile
cektir.
5. Korucu Köyünün şebekeli sistem içme suyu mevcut olup, tesis ihtiyacı karşılamaktadır.
6. Dereboğazı Köyünün içme suyu ilave ödenek temin edildiği takdirde yapım programların
da değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
21. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı köylerin içme suyu
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6603)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
.-..•-.

Elazığ

Soru : 1. Elazığ Merkeze bağlı Acıpayam Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin ediler
çektir?
— Elazığ Merkeze bağlı Gözebaşı Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
— Elazığ Merkeze bağlı Yedigöze Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
— Elazığ Merkeze bağlı Saikaya Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
— Elazığ Merkeze bağlı Dallıca Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
\

_

' T.C.

.

Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/537
Konu: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6603-13833/50114 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Elazığ Acıpayam Köyünün şebekeli sistem içme suyu mevcut olup, tesis ihtiyacı karşıla
maktadır.
2. Gözebaşı ve Yedigöze köylerinin içme suyu 1995 yılı içme suyu yapım programında yer
almakta olup, ihalesini takiben inşaata başlanacaktır.
3. Saikaya Köyünün şebekeli sistem tesisi mevcut olup, tesis çalışmaktadır.
4. Dallıca Köyünün içme suyu ilave ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.

'
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı

22. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı köylerin yol soru
nuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratltoğlu'nun yazılı cevabı (7/6606) ~
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. [
7.4.1995 .
i

Ahmet Cemil Tunç

|

Elazığ

.Soru.:!. Elazığ Merkez Balpınar Köyü 2 mahalle yolun asfaltlanması ne zaman yapılacaktır?
2. Elazığ Merkez Yazıpınar Köyü 3 km. yol asfaltlanması ne zaman yapılacaktır?
3. Elazığ Merkez Yürekli Köyü yol asfaltı ne zaman yapılacaktır?
4. Elazığ Merkez Güzelyalı Köyü ile Akmezra arası yolun asfaltlanması ne zaman yapılacak
tır?
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... ' T.C.
Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/534
Konu '•: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6606-13834/50117 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Merkez. Bal pınarı - Sorkupınarı,
2. Merkez Yazı pınarı,
3. Merkez Güzel yalı - Akmezra köy yollarının asfalt kaplaması 1995 yılı asfalt kaplama prog
ramı dahilinde yapılacaktır.
4. Merkez Yürekli köy yolunun asfalt kaplaması ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
23. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı köylerin kanalizas
yon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6607)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan-.
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995 .
Ahmet Cemil Tunç
. Elazığ
Soru: 1. Elazığ Merkeze bağlı Yazıpınar ve Pelte köylerine ait kanalizasyon yapımı ne zaman
gerçekleşecektir?
T.C.
Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/533.
Konu: Soru Önergesi.

'

,

v

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6607-13835/50118 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Elazığ - Merkez - Yazıpınar ve Pelte köylerinin kanalizasyonunun yapılması için herhangi
bir talebi bulunmadığından 1995 yılı için işlem yapılmamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
24. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Keban İlçesine bağlı bazı köylerin iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6610)
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Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
,

Ahmet Cemil Tunç
Elazığ

Soru : 1. Elazığ İli Keban İlçesi Akgömlek Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edi
lecektir?
' • ' ' , .
2. Elazığ ili Keban İlçesi Üçpmar Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
3. Elazığ İli Keban İlçesi Beydeğirmeni - Gökbelen köyleri içme suyu ihtiyacı ne zaman te
min edilecektir?
.

T.C.

.:

Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı : B.02.0.014/540
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6610-13838/50121 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'uri yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Keban - Gökbelen Köyünün içme suyu 1995 yılı sondaj programında yer almakta olup, açı
lacak kuyudan alınacak neticeye göre projesinin ihalesinden sonra yapım programlarında değerlen
dirilecektir.
2. Üçpınar Köyünün içme suyu mevcut olup, ihtiyacı yeterli olarak karşılamadığından yapı
lacak etüt neticesine göre işlem yapılacaktır.
3. Beydeğirmeni ve Akgömlek Köyünün içme suyu tesisi mevcut olup, şebeke talebi önümüz
deki yıllarda dikkate alınacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
25. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Baskil İlçesine bağlı bazı köylerin iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6611)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ İli Baskil İlçesi Düğüntepe Köyü içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edile
cektir?
2. Elazığ İli Baskil İlçesi Hacıahmctli Köyü içme suyu ihtiyacıne zaman temin edilecektir?
3. Elazığ İli Baskil İlçesi Karakaş İbişir Mezrası içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecek
tir?
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T.C.
Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/541
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

.

ilgi : 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6611-13839/50122 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Baskil - Düğüntepe Hacıahmetli köylerinin içme suyu ilave ödenek temin edildiği takdirde
yapım programlarında değerlendirilecektir.
2. Karakaş İbişir Mezrasının içme suyu yetersiz olup, isale edilecek yeni kaynak olmadığın
dan hidrojeolojik etüt neticesine göre işlem yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
.

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı

26.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Baskil İlçesine bağlı bazı köylerin iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6612)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : .1. Elazığ İli Baskil İlçesi Topaluşağı Işıklar Köyü Tuzluca Mezrası içme suyu ihtiyacı
ne zaman temin edilecektir?
2. Elazığ İli Baskil İlçesi Kutluğun Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
3. Elazığ İli Baskil İlçesi Aşağıkuluşağı Beyler Mezrası içme suyu ihtiyacı ne zaman temin
edilecektir?
4. Elazığ İli Baskil İlçesi Sultanuşağı Köyü içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/542

2.6.1995
.

Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6612-13840/50123 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Baskil - Topaluşağı Işıklık Köyü Tuzluca Mezrasının içme suyu ilave ödenek temin edildi
ği takdirde yapım programlarında değerlendirilecektir.
2. Kutluğun Köyünün içmesuyu 1995 yılı etüt proje programında yeralmakta olup, etüt ve
projesinin tanziminden sonra ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
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3. Aşağıkuluşaği Beyler Mezrasının içme suyu için istikşafı etüt raporu düzenlenmiş olup,
projesinin tanziminden sonra yapım programlarında değerlendirilecektir.
4. Sultanuşagı Köyünün içme suyu 1995 yılı etüt proje programında yer almakta olup, etüt ve
projesinin tanziminden sonra ilcriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
27.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Baskil ilçesine bağlı bazı köylerin iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6613)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ İli Baskil İlçesi Şahaplı Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edile
cektir?
2. Elazığ İli Baskil İlçesi Hacımustafaköyü içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
3. Elazığ İli Baskil İlçesi Goraki ve Damlıtaş Mezraları içme suyu ihtiyacı ne zaman temin
edilecektir?
4. Elazığ İli Baskil İlçesi Şituşağı Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
5. Elazığ İli Baskil İlçesi Doğankuş Köyü Akkuş ve Hıdırlar Mezraları içme suyu ihtiyacı ne
zaman temin edilecektir?
•

••'•

T . C .

Devlet Bakanlığı

'

,2.6.1995

•''•;•* Sayı: B.02.0.014/543
Konu : Soru Önergesi.
.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

.

İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6613-13841/50124 sayılı yazınız.
.

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. Baskil - Şahaplı ve Hacımustafa köylerinin çeşmeli sistem içme suyu mevcut olup, şebeke
talebi ilcriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
2. Goraki ve Damlıtaş mezralarına içme suyu temini için istikşaf çalışmaları devam etmekte
olup, alınacak neticeye göre işlem yapılacaktır.
3. Şituşağı Köyünün içme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı programına alınmamış
olup, ilave ödenek temin edildiği takdirde yapım programında değerlendirilecektir.
4. Doğankuş-Akkuş ve Hıdırlar Mezrasının çeşmeli sistem içme suyu mevcut olup, membalarda meydana gelen hasarın limit imkânlar ile onarım çalışması yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
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28. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Ancak İlçesine bağlı bazı köylerin iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoglu'nun yazılı cevabı (716614)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1.995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ Ancak İlçesi Bozçavuş Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edile
cektir?
2. Elazığ Ancak İlçesi Çevrecik Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
TC.
Devlet Bakanlığı •

.2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/538
Konu: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6614-13842/50125 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru Önergesi incelenmiştir.
1. Bozçavuş Köyünün içme suyu 1995 yılı içme suyu etüt proje programında yer almakta
olup, etüt ve projesinin tanziminden sonra ileriki yıllar yapım programlarında değerlendirilecektir..
2. Çevrecik Köyünün çeşmeli'sistem içme suyu mevcut olup, şebekeli talebi ileriki yıllar
programlarında değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
29.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Alacakaya - Altınoluk Köyünün içme
suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoglu'nun yazılı cevabı (7/6615)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
v

Elazığ

Soru : 1. Elazığ Alacakaya İlçesi Altınoluk Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edi
lecektir?
T.C.
Devlet Bakanlığı

.

2.6.1995

Sayı :B.02.0.014/544
Konu : Soru Önergesi.

,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6615-13843/50126 sayılı yazınız.
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Alacakaya - Altınoluk Köyünün içme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı programına
alınamamış olup, ilave ödenek temin edildiği takdirde yapım programında değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
/ 30. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Ağın İlçesine bağlı bazı köylerin iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (716616)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ Ağın İlçesi Bademli Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecek
tir?
2. Elazığ Ağın Pul Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
3. Elazığ Ağın İlçesi Ortayabenli Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
T.C.
Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/545
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6616-13844/50127 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Ağın - Bademli Köyünde mevcut su kaynaklan ihtiyacı karşılamadığı, açılan sondaj kuyu
larında su temin edilemediği için yapılacak hidrojeolojik etüt neticesine göre değerlendirilecektir.
2. Pul Köyünde mevcut kaynaklar ihtiyacı karşılamadığından yapılan hidrojeolojik etütler
olumsuzneticelenmiş olup, köye isale edilebilecek kaynak bulunduğu takdirde gerekli işlem yapı
lacaktır.
.
3. Ortayabanlı Köyünün 1994 yılında yenilenen içme suyu tesisi ihtiyacı karşılamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
31. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Merkeze bağlı bazı köylerin içme suyu
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6617)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.41995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ Merkeze bağlı Yukarıçakmak Köyü içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edi
lecektir?
2. Elazığ Merkeze bağlı Sarıgül Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
3. Elazığ Merkeze bağlı Saikaya Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
4. Elazığ Merkeze bağlı Yılangeçiren mezrası içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecek
tir?
5. Elazığ Merkeze bağlı Erbilgi Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
6. Elazığ Merkeze bağlı Meşeli Köyünün içme suyu ihtiyacı ne zaman temin edilecektir?
.

T . C .

'

.

'

•

•

•

•

•

.

- Devlet Bakanlığı

-

.

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/546
Konu: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6617-13845/50128 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Elazığ Merkez Yukarıçakmak Köyündeki mevcut içme suyu kaynakları ve açılan 2 adet
sondaj kuyusunda yeterli miktarda su elde edilemediğinden yapılmakta olan hidrojeolojik etüt ne
ticesine göre işlem yapılacaktır.
2. Sarıgül Köyünün şebekeli sistem içme suyu mevcut olup, tesis çalışmaktadır.
3. Saikaya Köyünün şebekeli sistem içme suyu mevcut olup, tesis çalışmaktadır.
4. Yılangeçiren ve Meşeli köylerinin içme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım
programına alınamamış olup, ilave ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
5. Erbilgi Köyünün çeşmeli sistem içme suyu mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. Şebeke
talebi bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
''.\

Devlet Bakanı

32. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Ancak İlçesine bağlı bazı köylerin yol
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlıt'nun yazılı cevabı (7/6618)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
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Soru: 1. Elazığ İli Ancak İlçesi Ancak - Küplüce - Üçocak - Kutludügün - Erbağ - Güründür
- Karabey - Kayahisar köy yolları püramanet stabilize programı ne zaman gerçekleşecektir?
2. Elazığ İH Ancak İlçesi Bozçavüş, Karakaş, Çevrecik, Haberci, Yaylabaşı, Bükardı köy yol
ları sanat yapısı ye stabilize yapılması ne zaman gerçekleşecektir?
T C . '..'
Devlet Bakanlığı

,

2.6.1995

Sayı :B.02.0.014/531
Konu: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6618-13846/50129 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı sorıi önergesi incelenmiştir.
1. Ancak - Küplüce, Üçocak Köy yolu stabilize kaplamadır. Kutludügün - Erbağı, Göründü,
Kayahisar, Karakaş köy yollarının stabilize kaplaması ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir. .
• •••'/•'
. •'•'
' .
2. Ancak - Bozçavüş köy yolunun sanat yapıları yapılmış olup, Karakaş, Çevrecik, Haberli,
Yaylabaşı, Bükardı yollarının sanat yapısı ve stabilize kaplaması ilave ödenek temin edildiği tak
dirde yapılacaktır.
r
•.'••• Bilgilerinize arz ederim.

•
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
DevletBakanı

33. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'a bağlı bazköylerin yol sorununa iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6619)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4 1995
Ahmet Cemil Tunç
' Elazığ
Soru: 1. Elazığ İli Maden İlçesi Tekevler Köyünün 2.5 kilometresinin asfaltlanması ne zaman
yapılacaktır?
2. Elazığ İli Maden Tekevler'e köprü yapımı ne zaman gerçekleşecektir?
3. Elazığ İli Merkez Körpe T Altınkuşak, Erenham, Alpagut, Güneyçayırı - Çakıltepe Kreyşler köy yollan püramanet stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır?
4. Elazığ İli Merkez Gökçe - Mollaali, Kavaktepc - Sivrice Dedeyolu, Küllük, Sarıçubuk Harmantepe köy yolları püramanet stabilize yol programı ne zaman gerçekleşecektir?
•

•

T

-

C

-

-

Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/532
Konu: Soru Önergesi.
'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi ; 28.4.1995 tarih, A.Ol.Ö.GNS.0.10.00.02-7/6619-13847/50130 sayılı yazınız.
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Elazığ - Maden - Tekevler köy yolunun asfalt kaplaması ileriki yıllar programlarında de
ğerlendirilecektir.
2. Tekevler köy yolunun köprü yapımı yol güzergâhı dere içerisinden gittiğinden uygun gö
rülmemiştir.
3. Merkez - Körpe, Altınkuşak köy yolunun 1994 yılında asfalt kaplaması yapılmıştır. Alpa
gut köy yolu asfalt kaplamalıdır. Alpagut - Örenhan mezrası ve Güneyçayır - Çakıltepe Kuryeşler
mezra yolları ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
4. Merkez -Gökçe, Mollaali ile Dedeyolu köy yolu stabilize kaplamalı olup, bozulan kısım
ların malzemeli bakımı yapılacaktır. Kavaktepe - Küllük, Sarıçubuk ve Harmantepe köy yolları as
falt kaplamalıdır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
34. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Ancak - Erimli - Kambertepe Köyü
nün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6620)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ İli Ancak İlçesi Erimli Beldesi Kambertepe Köyünün içme suyu ihtiyacı ne
zaman temin edilecektir?
T.C.

'

Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/539
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.Ö1.0.GNS.0.10.00.02-7/6620-13848/50131 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Ancak - Erimli Beldesi Kambertepe Köyünün içme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle
1995 yılı programına alınamamış olup, ilave ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
35. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı bazı köylerin
yol sorununa ilişkin.sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6622)
—
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru; 1. Elazığ İli Sivrice İlçesi Düzbahçe -Değirmenönü mezraları, Kızılağaç Mevkii, Çortunlu, Kılıçkaya, Akseki, Başkaynak yollarının stabilizesi ne zaman yapılacaktır?
T.C.
Devlet Bakanlığı
2.6.1995
Sayı: B.02.0.014/530
Konu ; Soru Önergesi.
.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6622-13850/50133 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Sivrice - Düzbahçe, Değirmenönü, Çortunlu, Kılıçkaya, Aksekü, Başkaynak köy yollarının
stabilize kaplaması bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
36. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil'Tunç'un, Elazığ - Ağın'a bağlı bazı yerleşim birimleri
nin yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nım yazılı cevabı (7/6623)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
'
7.4.1995
*

Ahmet Cemil Tunç
Elazığ

Soru : 1. Elazığ İli Ağın İlçesi Örendik - Tarlabaşı, Pul, Bademli yolları onarım ve asfalt ça
lışmaları ne zaman yapılacaktır?
,
2. Elazığ İli Ağın İlçesi Altunayva, Yenipayam yollarının onarım ve kumlanması ne zaman
yapılacaktır?
Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/529
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6623-13851/50134 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Ağın-Öğrendik-Tarlabaşı-Pul-Bademli köy yolları stabilize kaplamalı olup, bozulan ke
simlere malzemeli bakım yapılacaktır. Asfalt kaplama ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir.
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2. Altunayva-Yenipayam köy yolu stabilize kaplama olup, bozulan kısımlarda malzemeli ba
kım yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
37. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Palu'ya bağlı bazı köy yollarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6625)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından.yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
•

Elazığ

Soru : 1. Elazığ Palu İlçesi Kasil - Karacadağ, Arıduk, Altınölçek, Atık, Bulgurdere, Bölükelma, Büyükçaltı köy yolları sanat yapısı ve stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır?
2. Elazığ İli Palu İlçesi Damlaköy, Gömneçbağı, Hasbeg, Karasalkım, Keklikdere, Kayaönü
köy yolları sanat yapısı ve stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır?
3. Elazığ İli Palu İlçesi Kırkbudak, Karataş, Köklüce, Örgülü, Tarhana, Ümitkaya, Güllüce
köy yolları sanat yapısı ve stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır.
T.C.
Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı: B.02.0.014/528
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi.: 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6625-13853/50136 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Palu-Karaçabağ köy yolunun sanat yapıları ve stabilize kaplaması yapılmıştır. Arındır köy
yolunun stabilize kaplaması 1995 yılı programında yer almakta olup, yılı içerisinde yapılacaktır.
Palu-Kasıl-Atik-Altınölçek-Bulgurdere, Büyükçaltı köylerinin stabilize ve sanat yapıları bütçe im
kânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir.
2. Gömeçbağı köy yolu 1995 yılı asfalt kaplama programında yer almaktadır. Hasbey köy yo
lunun stabilize kaplaması ileriki yıllar programlarında değerlendirilecek olup, sanat yapısına ihti
yaç yoktur.
Karasalkım Keklikdere köy yolları 1993 yılında asfalt kaplanmış olup, sanat yapısı ve stabili
ze kaplama yapılmasına ihtiyaç kalmamıştır. Palu Kayaönü köy yolu stabilize kaplamalı olup, sa
nat yapısı ve stabilize kaplanmasına gerek yoktur.
•3. Palu-Kırkbudak, Köklüce köy yollarının stabilize ve sanat yapıları ileriki yıllar programla
rında değerlendirilecektir. Palu-Karataş-Örgülü köy yolları 1995 yılı stabilize kaplama programın
da yer almakta olup, yılı içerisinde yapılacaktır. Tarhana köy yolunun onarımı 1995 yılı onarım
programı içerisinde yer aldığından yılı içerisinde yapılacaktır. Ümitkaya köy yolu stabilize kapla- 501 -
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malî olup, sanat yapıları ilave ödenek temin edildiği takdirde yapılacaktır. Güllüce köy yolunun
onarım, stabilize ve sanat yapılan yapılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr, A. Esat Kıratlıoğlu
•

Devlet Bakanı

38. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - BaskiVe bağlı bazı köylerin yolları
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6628)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
AhmetCemil Tunç
Elazığ
Soru : 1. Elazığ Baskil İlçesi Baskil -Kumtarla, Küllük-Kutlugün köy yolları sanat yapısı ve
stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır?
2. Elazığ İli Baskil İlçesi Karagedik - Karpuzlu - Kasüşağı mezraları arası yolların sanat ya
pısı ve stabilize yol çalışması ne zaman yapılacaktır?
3. Elazığ Baskil İlçesi Yukarıdeliktaş Köyü Herdiçay Mezrası yolları sanat yapısı ve stabili
ze yapılması ne zaman gerçekleşecektir?
4. Elazığ İli Baskil İlçesi Hacımustafa Goraki Mezrası ve Bozoğlak - Altınaşağı yolları sanat
yapısı ve stabilize yapılması ne zaman gerçekleşecektir?
'

' T.G.
Devlet Bakanlığı

2.6.1995

Sayı :B.02.0.014/527
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6628-13856/50139 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın AhmetCemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Baskil - Kumlutarla köy yolunun sanat yapıları ve stabilize kaplaması mevcuttur. Merkez
Küllük köy yolunda sanat yapısına ihtiyaç yoktur, stabilize kaplama olan köy yolunun bozuk olan
kesimlerinde malzemeli bakım yapılacaktır. Kutlugöz köy yolunun stabilize kaplaması ve sanat ya
pıları mevcuttur.
2. Baskil - Karagedik - Karpuzlu - Kozuşağı köy yollarının stabilize kaplaması mevcut olup,
ilave ödenek temin edildiği takdirde yapılacaktır.
3. Baskil - Yukarı Dcliktaş - Herdiçay mezrasının stabilize ve sanat yapıları ileriki yıllarda de
ğerlendirilecektir.
4. Baskil - Hacımustafa Goraki Mezrası adında bir yerleşim birimi bulunmadığından işlem
yapılamamıştır.
Bozoğlak - Aİtınuşağı köy yolunun stabilize ve sanat yapıları ileriki yıllar programlarında de
ğerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
I

Devlet Bakanı
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39. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Etibank Ergani Bakır İşletmesine ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/6632)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : Etibank Ergani Bakır İşletmesi bölgenin ve ülkenin ekonomik gelişmelerine büyük kat
kıları olmuş bir millî müessesemizdir. Ancak son yıllarda korkunç bir ihmalle karşı karşıyadır. Ça
lışanlar başka taraflara gönderilmekte âdeta işletme yeni yatırımlar ve iyileştirmeler yapılmamak
suretiyle kapatılmak istenmektedir. Bu ise çevrenin özellikle Maden İlçesinin ekonomik ve sosyal
intiharı anlamına gelmektedir. Buna binaen Sayın Bakana şunu sormak istiyorum.
1. Ergani Bakır İşletmesi (Bütün samimiyetinizle cevap vermenizi istiyorum) kapatılacak mı?
2. Kapatılmasıyla doğacak ekonomik ve sosyal boşlukları nasıl doldurmayı düşünüyorsunuz?
3. Rehabilite etmeyi düşünüyorsanız, bu ne zaman olacak?
T.C.
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

5.6.1995

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlğı
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300.751/6567
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 28 Nisan 1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/663213860/50143 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç tarafından şahsıma tevcih edilen 7/6632 sayılı
yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Veysel Atasoy
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un 7/6632 Sayılı
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı
Etibank Ergani Bakır İşletmesi bölgenin ve ülkenin ekonomik gelişmelerine büyük katkıları
olmuş bir millî müessesemizdir. Ancak son yıllarda korkunç bir ihmalle karşı karşıyadır. Çalışan
lar başka taraflara gönderilmekte âdeta işletme yeni yatırımlar ve iyileştirmeler yapılmamak sure
tiyle kapatılmak istenmektedir. Bu ise çevrenin özellikle Maden İlçesinin ekonomik ve sosyal inti
harı anlamına gelmektedir. Buna binaen Sayın Bakana şunu sormak istiyorum.
-503-
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Soru.l : " ;
Ergani Bakır işletmesi (Bütün samimiyetinizle cevap vermenizi istiyorum) kapatılacak mı?
Cevap 1. Ergani Bakır İşletmeleri Müessesesinde; yeni yatırımlar için rezerv yetersizdir. Te
sislerin eski olması nedeniyle makinelerde sık sık durma ve arızalar meydana gelmektedir. Kon
santre bakır üretimlerinin de düşük gerçekleşmesi ve tüm bunlar neticesinde üretilen bakır konsant
resi sınaî satış maliyetinin, satış fiyatının yaklaşık üç katına ulaşması ve zararın giderek artması ne
denleri ile üretime ara verilmiştir. Müessese 1.1.1995 tarihi itibariyle geçici Maden Müdürlüğü ha
line dönüştürülerek Şarkkromları Ferrokrom İşletmesi Müessesesine bağlanmıştır.
Soru 2 :
Kapatılmasıyla doğacak ekonomik ve sosyal boşlukları nasıl doldurmayı düşünüyorsunuz?
Cevap2 :
Ergani Bakır İşletmeleri Müessesesinde; 1.1.1994 tarihi itibariyle 669 olan personel sayısı,
1.5.1995 tarihi itibariyle 142'ye inmiş olup, ihtiyaç dışı personel, ihtiyaç duyulan diğer müessese
lere nakledilerek kimsenin mağduriyetine neden olunmamıştır.
Soru 3 :
Rehabilite etmeyi düşünüyorsanız, bu ne zaman olacak?
Cevap3 :
Eubank Genel Müdürlüğü tarafından müesseseyle ilgili yapılan ekonomik analizler tesislerin
rehabilite edilmesinin, yeni bir tesis kurulması anlamına geleceğini ve bunun için yaklaşık 12 mil
yon USD'lık bir yatırımın gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak mevcut bakır rezervlerinin
(3 500 000 ton çıkarılabilir) böyle bir yatırımı haklı çıkaracak düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.
Bunun üzerine tesisin küçük üretim kapasiteleriyle bölgeye bir süre daha hizmet ve istihdam
sağlaması açısından yeni alternatifler aranmış ve tesislerin kiralanması veya^cevher yatağının rödövansla işletilmesi alternatifi uygun görülmüştür.
Bu doğrultuda
Birlik İnş. ve Mad. San. A.Ş.,
Bilfer Madencilik A.Ş.,
Cominco,
Preussag (Tüprag),
Anglotur Mad. A.Ş.,
Dardanel Mad. San ve Tic. A.Ş.,
Demir ExportA.Ş.,
Ber-Öner Mad. San ve Tic. A.Ş. gibi
belli başlı büyük maden şirketlerinden davet usulüyle 31.12.1994 tarihine kadar niyet mektubu ver
meleri istenmiştir.
Ancak bu firmalardan sadece Ber - Öner firması sahayla ilgilenmiştir/Bunun üzerine Genel
Müdürlükçe Ber - Öner firmasıyla mutabakat zaptı ile rödövans ve kira sözleşmesi imzalan
mıştır.
'
31.12.1994 tarihinden sonra müracaat eden bazı mahallî madencilik firmaları Genel Müdür
lükçe madencilik açısından yeterli bulunmamıştır.
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40. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Akkaya İlçesi ve bazı köylerin ilkokul
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6633)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

_

'

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. '
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru:
1. Elazığ İli Allacakaya İlçesine 16 derslikli İlköğretim Okulu yapılması ne zaman gerçek
leşecektir?
2. Elazığ İli Merkez Karaali Köyüne 3 derslikli ortaokul yapımı ne zaman gerçekleşecektir?
3. Elazığ İli Merkez Eskiköy Akbayır Mezrası İlkokul yapımı ne zaman gerçekleşecektir?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1508
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

6.6.1995

İlgi : TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6633-13861/50144 sayılı
yazısı.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Gemil Tunç'un "Elazığ-Akkaya İlçesi ve bazı köylerin okul
ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir.
1. Elazığ Alacakaya İlçesi'nde toplam 28 derslikli bir ilkokul ve bir de ilköğretim okulu bulun
maktadır. Şu anda öğrenci potansiyeli açısından üçüncü bir okulun açılmasına veya ilave derslik
yapılmasına ihtiyaç yoktur.
2. Elazığ Merkez Karaali Köyü, Sakabaşı ve Baskil İlçesi Aladikme köylerinin birlikte fay
dalanacağı 6 derslikli ilköğretim okulu 1995 yılı yatırım programına alınmış, ihale aşamasına
gelmiştir.
3. Elazığ İli Baskil İlçesi Eskiköy Akbayır mezrası okulsuz yerleşim yeridir. Taşımalı
İlköğretim Uygulamasına alınması için gerekli değerlendirme yapılacaktır.
Arz ederim.
Nevzat Ayaz
Millî Eğitim Bakanı
41. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki bazı okulların ek derslik ihti
yacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/6639)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak ceva
plandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
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Soru:
1. Elazığ Merkez Gazi Kamil Ayhan Ortaokuluna 6 derslikli ek ilave ne zaman yapılacaktır?
2. Elazığ ili Merkez Millî Egemenlik İlkokuluna 6 derslikli ek ilave ne zaman yapılacaktır?
3. Elazığ Merkez Tevfik Yaramanoğlu İlkokuluna 12 derslikli ek ilave ne zaman yapılacaktır?
4. Elazığ Merkez Olgunlar Mahallesi (Çocuk Cezaevi Karşısı) 12 derslikli ilkokul ne zaman
yapılacaktır?
5. Elazığ ili Merkez 24 Kasım İlkokuluna 6 derslikli ek ilave ne zaman yapılacaktır?
••'

•

•

T.C.

".

Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı: B.08.0.APKA03.Ö1.00-022/1509
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

6.6.1995

İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6639-13867/50150 sayılı ya
zısı.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ İlindeki bazı okulların ek derslik ih
tiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir.
1. Elazığ Merkez Gazi Kamil Ayhan ortaokulunun 6 derslikli ek bina ihtiyacı 1996 yılı yatı
rım programında değerlendirilecektir.
2. Elazığ İli Merkez Millî Egemenlik ilkokulunun bulunduğu mahallede arsası hazır olan mer
kez 60. Yıl ilkokuluna 8 derslik ilave edildiğinden Millî Egemenlik ilkokulunun öğrenci yükü hafifletilmiştir. Öğrenci potansiyelinin artması halinde Millî Egemenlik İlkokuluna 6 derslikli ek bi
na yapılması, 1996 yılında değerlendirilecektir.
3. Elazığ İli Merkez Tevfik Yaramanoğlu İlkokuluna 12 derslikli ek binanın yapılması duru
mu, 1996 yılı yatırım programında değerlendirilecektir.
4. Elazığ İli Merkez Olgunlar Mahallesinde, (Çocuk Cezaevinin karşısı) 1994 yılı yatırım
programı ile 12 derslikli bir ilköğretim okulu yapılmıştır.
5. 24 Kasım İlkokuluna ait 5 derslikli ek bina 1994 yılı yatırım programı içerisinde onarılarak
Barbaros Hayrettin Paşa adı altında yeni bir ilkokul olarak öğretime açılmıştır.
Arz ederim.
(

Nevzat Ayaz
Millî Eğitim Bakanı

42. - Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı 'nın, günlük bir gazetede yer alan "Hukuk Değil Zu
lüm" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı (716661)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

• .-. '

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Mustafa (İnaldı
Konya
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4.4.1995 tarihli Beklenen Vakit Gazetesinde "Hukuk Değil Zulüm" başlıklı bir haber yayın
lanmıştır.
1. Haberde bahsedilenler doğru mudur?
2. Doğru ise herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
3. Yapılmamışsa neden yapılmamıştır?
4. Mahkemede hak arayana yapılan zulüm suçlu veya zanlılara karakolda yapılan işkenceden
daha zararlı ve tahripkâr değil midir?
5. Söz konusu mahkemenin hâkiminin CHP sempatizanı olduğu doğru mudur?
'

T . C .

• . . • • • '

Adalet Bakanlığı
Bakan: 956

2.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 1.5.1995 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.027/6661-13895/50181 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alman ve Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı tarafından verilen ve yazılı
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı
Sayın
Mustafa Ünaldı
Konya Milletvekili
T.B.M.M.
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz, soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
4.4.1995 tarihli "Beklenen Vakit" gazetesinde yer alan yazıyla ilgili olarak, Polatlı Hâkimi Ha
san Demirtaş halckında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa dayanılarak gerekli inceleme
nin yapılmakta olduğu anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.

•

Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı
43. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Konya-Yunak-Koçyazı Kasabasının yoluna iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (716667)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı
Konya
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Konya-Yunak-Koçyazı Kasabasının yolu asfaltlama programına alınmış olduğu halde bir tür
lü asfaltlama işlemi gerçekleştirilememiştir.
1. Bunun sebebi nedir?
2. Asfaltlama ne zaman yapılacaktır?
: ' T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/523
Konu: Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2.6.1995

İlgi: 1.5.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6667-13901/50187 sayılı yazınız.
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Konya-Yunak-Koçyazı kasabasının yolu Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet alanında yer
aldığından herhangi bir işlem yapılamamıştır.
~
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
44. - istanbul Milletvekili Nami Çağan'm, İstanbul'daki abonelerin telefon faturalarına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6674)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasa'riın 98 inci, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 94 üncü maddeleri uyarınca aşağıdaki soru
larımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Nami Çağan
İstanbul
3. 5, 6, 7, 11 Nisan 1995 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin İstanbul Bölge Gazetesi ekinde, İstan
bul'un değişik ilçe ve semtlerinde oturan vatandaşlarımıza milyonlarca liralık astronomik faturala
rın geldiği, bu faturalara muhatap olan bir kısım abonelere döküm verilmediği, döküm verilenlere
de genellikle bu faturaların Hong-Kong'daki yada Batı Hint adalarındaki "Seks hatları"nın aranma
sından kaynaklandığı, vatandaşların bu konudaki itirazlarının dinlenmediği haberleri yer almakta
dır. Bu haberlere bağlı olarak;
1. Bakanlığınızca bu konuda idarî ve teknik açıdan bir soruşturma açıldı mı? Açıldıysa soruş
turmada sözkonusu teknoloji hırsızlığının mini bilgisayarla gerçekleştirilebileceği, bu hırsızlığa
idare içinden iştirak olabileceği olasılıkları üzerinde duruluyor mu?
2. Telefon İdaresi tarafından şehirlerarası, uluslararası ve 900'lü hatlara tümüyle kapalı olan
hatlara bile fatura çıkarıldığı doğru mudur?
3. Bakanlığınızca, bu konuda telefon idaresi ile vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla il
gili bir genelge yayınlandı mı? Bu konudaki itirazların ciddiye alınması ve abonelerin mağdur edil
memesi düşünülüyor mu?
T.C. .
Ulaştırma Bakanlığı
Sayı:B.ll.0.Müşv.0,555

5.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : İstanbul Milletvekili Sayın Nami Çağan'ın 12.4.1995 tarih ve 7/6674 sıra sayılı yazılı
soru önergesi.
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Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup :
Önergede sözü edilen Hürriyet Gazetesi'nin İstanbul baskısında çıkan haberler nedeniyle PTT
Genel Müdürlüğünce görevlendirilen 2 Başmüfettiş ve 1 teknik müfettiş marifetiyle, konunun in
celenmesi sağlanmış, 18.4.1995 tarihli rapora istinaden gerekli tedbirler alınmıştır. Konu, her tür
lü teknik olasılıklar gözönüne alınarak inclenmiş ve hatlara, gerek mini bilgisayarla, gerekse baş
ka bir şekilde müdahale edildiği konusunda bir bulguya rastlanmamıştır.
Telefon faturaları, yapılan konuşmalara ve kontör sayısına göre düzenlenmektedir. Aramalara
kapalı bir telefona fatura çıkarılması sözkonusu değildir. Bilinen örnekler var ise incelenmesi yo
luna gidilecektir.
Bu konu ile ilgili olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından vatandaş şikâyetlerini ve
mağduriyetini önlemek üzere yeni bir uygulama başlatılmış bulunmaktadır. Getirilen bu uygulama
sayesinde, bu tür aramaları yapan aboneler, otomatik görüşme yerine uluslararası operatörler vası
tasıyla aramalarını kaydettirerek istedikleri numaraya ulaşacaklardır.
Bu durum kaçak konuşmaları ve küçük yaştaki kişilerin sözkonusu numaralara erişmesini en
gelleyebilecektir.
Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi îçtüzüğü'nün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Ali Şevki Erek
Devlet Bakanı
45. -^ İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Buca SSK Sağlık Meslek Lisesinin kapatılacağı id
diasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan 'in yazılı cevabı
(7/6676)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aydın Güven Gürkan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Atilla Mutman
İzmir
İzmir'de bulunan ve hemşire yetiştiren Buca SSK Sağlık Meslek Lisesi'nin iki senedir öğren
ci kabul etmediği ve mevcut 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencilerini mezun ettikten sonra kapatılaca
ğı, içindeki malzemelerin başka şehirlerdeki sağlık meslek liselerine aktarılacağı öğrenilmiştir.
Rize'de yeni bir sağlık meslek lisesinin kurulduğu, Tunceli'de de temelinin atıldığı bir dönemde, faal halde bulunan ve yetiştirdiği hemşirelerle ülkeye sayılamayacak yarar sağlamış olan bu li
senin, izmir'imizde gençlerimizin devam edeceği bu ölçüde başka bir meslek okulu bulunamazken,
kapatılmasının gerekçesi anlaşılamamaktadır.
• Bu lisenin öğretime devam ettirilmesi konusundaki görüşlerinizi belirtir misiniz?
T.G.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü
Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01-5371-16800
Konu : Yazıl Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 1,5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6676-13927/50379 sayılı yazınız.
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izmir Milletvekili'Atilla Mutman tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Buca
Sağlık Meslek Lisesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelen
miştir.
Bilindiği üzere; Sosyal Sigortalar Kurumu'nun izmir ili ve civarında çocuk hastalıkları hasta
nesi bulunmamaktadır. Hastane amaçlı bir binanın satınalınması veya kiralanmasmdaki güçlükler
nedeniyle, ebe ve hemşire ihtiyacının Sosyal Sigortalar Kurumunun diğer sağlık meslek liselerince de karşılanabileceği gözönüne alınarak Kurumun mülkiyetinde bulunan İzmir Buca Sağlık Mes
lek Lisesi binasının çocuk hastalıkları hastanesine dönüştürülmesi ve öğrencilerin diğer sağlık mes
lek liselerine nakli düşünülmüştür.
Ancak, adıgeçen okulda öğrenime devam eden öğrencilerin bu uygulama dolayısıyla mağdur
olmamaları açısından, mezun olacakları tarihe kadar öğretime devam edilmesi Kurum Yönetim
Kurulunca uygun görülmüştür.
Bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
46. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne işe alınan
personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı (7/6687)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunu arz ederim.
,13.4.1995
Mehmet Emin Sever
Muş

'... .

1. 1991 yılından bugüne kadar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde işe alınan kadrolu-kadrosuz, geçici işçi, memur, sözleşmeli sayısı ne kadardır? Bunun illere göre dağılımı nedir?
2. 1991 yılından bugüne kadar K.H. Genel Müdürlüğünde işten çıkarılan memur, işçi (kadro
lu, kadrosuz, geçici) ve sözleşmeli sayısı ne kadardır? Bunun illere göre dağılımı nasıldır?
'

:T.Ç

Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/524
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi•: 1.5.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6687-13949/50435 sayılı yazınız.
Muş Milletvekili Sayın Mehmet Sever'in yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1.. 1991-1994 yıllarında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün üniteler itibariyle personel
sayısı (Ek-1) sayılı listede gösterilmiştir.
2. Maliye Bakanlığınca açıktan atama müsaadesi verilen Genel Müdürlüğümüzün münhal
kadrolarından 15 adet şoför pozisyonlu daimi işçi kadrosuna duyulan ihtiyaç sebebiyle 1993
yılında açıktan atama yapılmıştır, v
3. 1991 yılından sonra işine son verilen personel sayısı (Ek-2) sayılı çizelgede gösterilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
.

Devlet Bakanı

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır.
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4 7. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Van 'da meydana gelen uçak kazasında kaybolduğu
iddia edilen para kasasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'mn yazılı cevabı (7/6699)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Şevket Kazan
Kocaeli
Sorular:
29.12.1994 tarihinde Van'da, meydana gelen uçak kazasında ortaya saçılan paralar ile yüklü
bir para kasasının kaybolduğu söylenmektedir.
1. Bu doğru mudur?
2. Doğru ise tahkikat yapılmış mıdır?
3. Tahkikat yapılmışsa neticesine olmuştur?
••

T.C.

•

Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.0.MGM.0.20/909-015371

29.5.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 1.5.1995 tarih ve 6699/13980/50555 sayılı
yazısı.
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinde,
29.12.1994 tarihinde Van'da meydana gelen uçak kazasında ortaya saçılan paralar ve yüklü bir pa
ra kasasının kaybolduğuna dair söylentilerin doğru olup olmadığı, doğru ise bu konuda tahkikat ya
pılıp yapılmadığı hususlarının cevaplandırılması istenilmektedir.
Sözkonusu soru önergesinde değinilen konu ile ilgili olarak Bakanlığıma intikal etmiş herhan
gi bir resmî müracaat veya talep bulunmadığı gibi bu konuda yaptırılmış bir tahkikat da bulunma
maktadır.
Bilgilerini arz ederim.
İsmet Attila
Maliye Bakanı
48. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Diyanet Vakfına ait şirketlere ilişkin sorusu ve
Devlet Bakam Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/6711)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını talep etmekteyim.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
.
-'

-

18.4.1995
Şaban Bayrak
Kayseri
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1. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Vakfının vakfa gelir sağlaması için kurulan kaç
şirketi bulunmaktadır, bu şirketlerdeki hisse durumu nedir?
2. Vakfa ait kurulu şirketler şimdiye kadar nerelere, ne kadar yatırım yapmıştır?
3. 1994 yilı itibari ile şirketler vakfa ne kadar kâr sağlamıştır.
4. 1994 yılı içerisinde Umre ve Haç hizmetlerinden vakfa ne kadar gelir sağlanmıştır?
•'

T.C.','

••'..•.;.

Devlet Bakanlığı
Sayı:B.02.0.002-2.03/11244

2.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 1.5.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.Oi 10.00.02-7/6711-13996/50648
sayılı yazısı.
"
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen ilgili yazılı
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Necmettin Cevheri
Devlet Bakanı
'•'.'. "1. Vakfımıza ait şirketler ve hisse durumu şu şekildedir..:
Şirketler

Sermaye tutarı

GİNTAŞ A.Ş.

20 000 000 000

TEMSAŞ A.Ş.

9 000 000 000

KOMAŞA.Ş.

Vakfımız S. Payı (%)
99.7625
88

Ödenen S. tutarı
19 952 500 000
7 920 000 000

30000000000

93.8333

28150000000

DİVANTAŞ A.Ş.

20 000 000 000

96.8750

19 375 000 000

TOPLAM

79000000000

75397500000

2. Vakfımızın iştiraki olan Şirketlerimiz, yürürlükte bulunan mevzuata uygun, ticarî kurallara
göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş olsalar bile, Vakıf ruhuna uygun hizmet anlayışını yaşatan
şirketlerdir. Özünde hizmet duygusu taşıyan şirketlerimiz zarar etmemek kaydıyla, minimum kâr
gayesiyle hizmet vermektedirler. Bu anlayış içerisinde fahiş kârlar elde etme düşüncesi yoktur. Bu
sebeple şirketlerimizin yatırım faaliyetleri de yoktur. Yine hizmet amacıyla, GİNTAŞ A.Ş. tarafın
dan Azerbaycan'da Matbaacılık konuşunda faaliyet göstermek üzere ortak bir şirket kurulmuştur.
Toplam sermayesi 1 000 000 USD olup % 55'i GİNTAŞ A.Ş.'ne aittir. Şirketlerimizden sadece
GİNTAŞ'ın bu yatırımı vardır. Diğer şirketlerimizin herhangi bir yatırımı yoktur.
3. 1994 yılında şirketlerimizin sağladıkları vergi öncesi kârlar aşağıdaki gibidir :
Şirketler
GİNTAŞ AŞ.
TEMSAŞ A.Ş.

1994 (Milyon TL.)
3.351
Zarar etmiştir.

KOMAŞA.Ş.

53.982

DİVANTAŞ A.Ş.

11.683 .
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4. Vakfımızın kendi adına, bağımsız olarak Hac organizasyonu düzenleme yetkisi yoktur. Hac
organizasyonu düzenleme görevi, 22.6.1995 günlü ve 633 sayılı kanunun birinci maddesine istina
den, Bakanlar Kurulu'nun 12 Mayıs 1979 gün ve 16635 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
7/17439 sayılı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Aynı Kararnamenin 8. maddesin
de ifade edilen "Diyanet işleri Başkanlığı Hac İşleri ile ilgili çalışmalarında Türkiye Diyanet Vak
fı ile işbirliği yapar. Hac seferleri ile ilgili çalışmaların paraya ilişkin her çeşit işlemleri vakıfça yü
rütülür." hükmü gereğince, Hac organizasyonunun malî yönü Vakfımızca yürütülmektedir. Bu gö
rev, Bâkanlıklararası Hac Komisyonu, Hac İşleri Yüksek Kurulu ile Yurtiçi ve Yurtdışı Hac Ko
mitelerinin kararlan doğrultusunda yerine getirilmektedir.
3.3.1984 tarih ve 18357 sayılı resmî gazetede yayımlanan yönetmeliğin 27. maddesine göre;
her yıl düzenlenen Hac ye Umre seyahatleri için vatandaşlardan tahsil edilen ücrete, Vakıf için %
5 ihtiyat akçesi eklenmektedir. Dönem içinde ihtiyat akçesinden veya tahsil edilen, diğer ücretler
den yapılan masraflar düşüldükten sonra artan meblağ olursa; aynı madde ve vatandaşlarımızla
yapılan seyahat sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince Vakfımıza bağış kaydedilmektedir. 1994
yılı içinde bu şekilde 439 119 350 579 TL. gelir sağlanmıştır.
49. -Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Emet Fizik Tedavi Merkezi'ne ilişkin sorusu ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın yazılı cevabı (7/6716)
Türkiye Büyük Millet Meclisi.Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın A. Güven Gürkan tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
19.4.1995
Ahmet Derin
Kütahya
Emet İlçesinde kurulan Emet Fizik Tedavi Merkezi, aktif sigortalı sayısının az olması ve ilçe
ye yakın mesafede tam teşekküllü olarak hizmet veren Tavşanlı Hastanesinde yataklı tedavi hizme
tinden yararlanabilirler gerekçesi ile yatılı olmaktan çıkarılıp Dispanser düzeyinde hizmet verme
si, yönetim kurulunca onaylanmıştır.
Halbuki 1994 sonu itibarıyla 1287 aktif sigortalı bulunduğu, 93-94 yıllarında sadece iki pra
tisyen bulunduğundan zaten hastaların Tavşanlı'ya havale edildiği bir gerçektir. Ancak 1995'den
itibaren doktor takviyesi ile 1 Ocak - 17 Nisan 1995 arası 3.5 ayda 5 796 hastaya ayakta, 115 ya
tar hastaya tedavi hizmeti sunulmuştur. Ayrıca Çavdarhisar - Hisarcık gibi ilçelere de hizmet veren
SSK kuruluşu olup, Tavşanlı'ya 45 Km.'dir.
Bu şartlarda Yataklı Müstakil bir hastane şeklinde kadroları aynen kalmak şartıyle niçin tutul
mamaktadır?
•
T.C.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü
Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01-5365-16750
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 1.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6716-14006/50693 sayılı yazınız.
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Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından hazırlanan "Emet Fizik Tedavi Merkezine iliş
kin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir.
Emet ve yöresinde termal suyun bulunması gözönüne alınarak, Emet dispanserinin fizik teda
vi merkezine dönüştürülmesi uygun görülmüştür.
Ancak Emet Belediyesince, fizik tedavi merkezine yaklaşık 1 km. uzaklıkta bulunan termal
suyun tesise aktarılması karşılığında fazla ücret istenildiğinden, 1990 yılından itibaren su alınama
mıştır. Ayrıca personel yetersizliği dolayısıyla tesise fizik tedavi uzmanı atanamadığından, fizik te
davi işlevini yerine getiremeyen merkez, 1995 yılına kadar sadece ayakta tedavi hizmeti verilen
dispanser olarak faaliyetini sürdürmüştür.
**•
Anılan tesiste, 1995 yılı başlarında rotasyonla bir uzman hekimin görevlendirilmesi ile yatak
lı tedavi hizmeti verilmesine başlanılmış ise de, personel yetersizliği nedeni ile başka branşlara ata
malar yapılamadığından tam teşekküllü hastane düzeyinde hizmet verilememektedir.
Açıklanan nedenlerle Emet Fizik Tedavi Merkezi, yeniden ayakta tedavi hizmeti veren dispan
sere dönüştürülmüştür.
Bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
50. -Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, tayin edilen bazı hâkimlere ilişkin sorusu ve Adalet
Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6719)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
19.4.1995
Ahmet Kabil
Rize
Sayın Bakan 30 Ekim 1994 tarihinde İstanbul Hâkimevinin açılışında Hâkimler ve Savcıların
rahat çalışması için her zaman arkalarında beni bulacaklardır demiştiniz.
Ancak;
Soru 1. 30 Ocak 1995 tarihinde yayınlanan bir kararname ile, İstanbul CHP İl Başkanı ve bazı
ilçe başkanlarının talepleri ile hiçbir tahkikat ve soruşturmaya gerek görülmeden birçok hâkimin
tayininin çıkartıldığı doğru değil midir?
Soru 2. Bunların tayin gerekçelerinin hacca gitme talepleri olduğu doğru mudur?
Soru 3. Adalet Komisyonu Başkanlığı için Kadıköy CHP İlçe Teşkilatının faaliyet gösterip,
tayin mercii imajı verilmesi Türk adaletine gölge düşUrmez mi? Ve bu gibi icraatlar doğru ise
Türkiye'de Adalet Mülkün Temelidir sözü tartışılır hale gelmez mi?
''•••'•' \ V .

T.C.

Adalet Bakanlığı
Bakan:964

5.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Kanunlarve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 1.5.1995 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.027/14015/50705 sayılı yazınız.
'
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İlgi yazınız ekinde alınan ve Rize Milletvekili Ahmet Kabil tarafından verilen ve yazılı olarak
tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunul
muştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğul tay
Adalet Bakanı
Sayın
Ahmet Kabil
Rize Milletvekili
T.B.M.M. ,
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge- .
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının atama, nakil, yükselme gibi özlük haklarına ilişkin
konularda karar verme yetkisi Anayasal ve bağımsız bir kuruluş olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kuruluna ait bulunmaktadır.
Bu bağlamda, hâkim ve savcıların tayinleri, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanununun 19 uncu maddesine göre, ilgililerin tayin talepleri, adalet müfettişlerince düzenlenen
hal kâğıtları, inceleme Ve soruşturma raporlarında belirtilen zaruretler ile hizmetin gerekleri göz
önünde tutularak yapılmaktadır.
Diğer taraftan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hâkimlere adalet komisyonu başkan
lığı yetkisi verilmesinde de, yaş, meslek kıdemi, başarılı olma gibi obejektif kıstaslar nazara alın
maktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı
. 51, - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Gölpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürüne iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6740)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

-.*• .

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim.'
Mehmet Seven
Bilecik
Millî bayramlarımızda bir DYP teşkilatı mensubu gibi Atatürk büstüne DYP çelengi koyan,
Bilecik İli Gölpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü İrfan Gerçek'i taltif ederek jl Millî Eğitim Müdürü
yapacak mısınız?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.-022/1507
Konu: Soru Önergesi

(

6.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.5.1995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/6740-14081/51022 sayılı
yazısı.
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bilecik-Gölpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü'ne
ilişkin" soru önergesi incelenmiştir.
Konu ile ilgili olarak Bilecik Valiliğince yapılan tahkikat sonucunda; Bilecik-Gölpazarı Millî
Eğitim Müdürü İrfan Gerçek'in çelenk sunma davranışında siyasî bir amaç bulunmadığı kanaatine
varılmıştır.
' .^
Arz ederim.
Nevzat Ayaz
Millî Eğitim Bakanı
52. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin sorusu ve
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6743)
v
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için delaletlerinizi arz ederim.
15.1995
Musa,Demirci

.

.. Sivas :
Sorularım :
1. 14.7.1966 tarih ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununa tabi olarak görev yapan
bekçiler aynı zamanda 4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu çerçeve
sinde hizmet verirler. Bu sebeple çarşı ve mahalle bekçilerini "Emniyet Hizmetleri Sınıfı" içine al
mak gerekmez mi?
2. Emniyet hizmetleri sınıfının içinde bulunduğu yıpratıcı şartlar aynen çarşı ve mahalle bek
çileri için de geçerlidir. Emniyet hizmetleri sınıfına tanınan fiili hizmet zammından Bekçileri de ya
rarlandırmayı düşünüyor musunuz?
3. 772 sayılı Kanuna göre bekçilerin amiri polisin içindeki en büyük amirdir. Bu münasebet
le, emniyet hizmetlerine paralel olarak, bekçilerin kıyafetlerinde de yenileme ve modernleştirmeye
gitmeyi düşünüyor musunuz?
4. Bekçiler de polisler gibi aynı risk ve güçlükler içindedirler. Taşıdıkları silahlar ise demode
dir. Bekçilere de modern silahlar verilmesi gerektiğine inanıyor musunuz?
5. Gecenin karanlığında, her türlü tehlikeye karşı haberleşme imkânından mahrum olan bek
çilere telsiz verilmesi gerektiğini kabul ediyor musunuz?
6. Bu kadar riskli ve yıpratıcı vazife şartlarına rağmen, haftalık izinlerinin bir gün olması doğ
ru mudur? Bekçilerin de haftalık izinlerinin iki gün olması hususunda ne düşünüyorsunuz?
7. Bu konularda olumlu düşünüyorsanız, bir yasa çalışmanız var mı?
••

T.C.

•

. •

İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
.,

Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01-128839

,.'•

' 6 . 6 . 1 9 9 5

Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.5.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6743-14084/51040
sayılı yazısı.
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Sivas Milletvekili Musa Demirci tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı
lı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. ....
Çarşı ve Mahalle bekçileri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre
Yardımcı Hizmetler Sınıfında sayılmaktadır. Polis şartlarına haiz olanlar Emniyet Hizmetleri Sını
fına geçme imkânına sahip bulunmaktadırlar.
Polisa verilen görevlerin bir kısmının 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile bu per
sonele de verildiği görülmekle beraber; her ikisinin de aynı mahiyet ve şartlarda, benzer risk ve zor
luklarda hizmet ifa ettiğini kabul etmek mümkün değildir.
Bekçiler düzenli olarak geceleri görev yaparken Polisler dönüşümlü olarak ,bir gece bir gün
düz görev yapmaktadır. Polisler genel atamaya tabi iken bekçiler yersel kadrolarda görev yapmak
tadırlar.
Bekçilerin yapmış oldukları hizmetin zorluğu dikkate alınarak, 351 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak, Çarşı ve Mahalle
Bekçilerine % 5 oranında Emniyet Hizmetleri Tazminatının ödenmesi sağlanmıştır. Bu tazminat
1.7.1992 tarihinden geçerli % 20'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, 18.6.1994 tarih ve 4003 Saylıı Emni
yet Hizmetleri Tazminatının Değiştirilmesine Dair Kanun ile 15.11,1994 tarihinden geçerli % 30'a
ve 23.2.1995 tarih ve 547 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile .15.4.1995 tarihinden itibaren de
% 37'ye yükseltilmiştir.
Diğer Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan memurlardan farklı olarak; Yan-Ödeme Karar
namesine göre İş Güçlüğü, İş Riski, Tayin Bedeli, Fazla Mesai Ücreti, Kıyafet Yönetmeliğine gö
re de giyim kuşam ve dikiş parası almaktadırlar.
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görevde kullandıkları tabancaların modernleştirilerek Emniyet
Hizmetleri Sınıfı personelinde olduğu gibi, zati demirbaş olarak bu personele satışının yapılabilme
si amacıyla "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8 in
ci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı" hazırlanarak
18.4.1995 tarihinde Bakanlıkların görüşlerine sunulmuştur.
Haftalık izinlerin iki gün olması hususu, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Çalışma saatler
ine ilişkin yönetmelik çalışmalarında değerlendirilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

/
Nahit Menteşe

,

İçişleri Bakanı

53. - Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı 'nın, kurban derilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazdı cevabı (7/6744)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinize arz ederim.
Saygılarımla.

,
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı
Konya

Sorular:
. Bilindiği gibi Kurban şahsî bir ibadettir. Kişilik haklarına olan sahip olan bir Müslüman kes
tiği kurbanı istediği gibi değerlendirebilir. Ancak bir takım zorba mihraklar bunu bu şekilde kabul
etmemekte ve zorbalıklarına devam etmek istemektedirler. Bu durum da Devlet-Millet kaynaş
masını birçok noktada zedelemektedir.
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- Vatandaşın bayram öncesi bir takım resmî beyanlarla baskı altında tutulması,- Sonu beraatle bitse bile bir takım sıkıntıların yaşanmasına sebeb olan bir ihbar terörü
oluşturulması,
-Bazı gereksiz gözaltı olayları,
t .
- Vatandaşın eliyle götürüp bazı dernek ve vakıflara bağışladığı derilerine polisçe el k o n u l m a 
sı,' ' . •
'.••.!••
- H a k k ı n ı arayan vatandaşların tartaklanması,•
G e ç m i ş yıllarda yaşanılan olaylardır.

1. Bunları Anayasal-Hukuk-Devleti ilkeleri ile bağdaştırıyor musunuz? \
2. Bağdaştıramıyorsanız geçen yıl bu gibi olaylardan kaç olay tespit ettiniz ve ne gibi bir iş
lem yaptınız?
3. Bu yıl böyle olayların olacağı hakkında bir tesbitiniz var mıdır?
4. Olmaması için bir önleminiz var mıdır?
5. Olursa ne tür bir işlem yapacaksınız?
'. ; T.C. '
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.O.12.01.01 -128300
'
2.6.1995
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :TBMM Başkanlığının 15.5.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6744-14088/5İ071
sayılı yazısı.
: Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşlar ile han
gi amaçlarda yardım toplayabilecekleri, izin verecek makamlar, başvuru usulleri, izinsiz ve kanu
na aykırı yardım toplamada uygulanacak müeyyideler vefaaliyetlerin denetimleriyle ilgili usul ve
esaslar düzenlenmiştir.
Aynı Kanunun 2 nci maddesinde; dernekler, sedikalar, spor klüpleri, meslekî kuruluşlar ye
bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak
bağışların Yardım Toplama Kanununun kapsamı dışında tutulduğu, Borçlar Kanununun 234 üncü
ve müteakip maddelerinde herkesin malını istediği kişiye bağışlayabileceği hükümleri yer almak. tadır.'
Bu durumda herkes kurban derisini, bağırsak ile para ve mallarını istediği kişi ve kuruluşlara
serbestçe bağışta bulunabilmekte, ancak 2860 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3294 sayılı Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun 8/C maddesi gereği yürürlüğe konulan Yardım
Toplama Kanununun Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde ycralan
"Kurban derisi ve bağırsak toplama ile fitre ve zekât zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yet
kisi Türk Hava Kurumuna aittir" hükmü nedeniyle başka kişi ve kuruluşlara bu amaçla yardım top
lama izni verilmemektedir.
Bu nedenle şahıslarca, dernek, vakıf veya herhangi bir hayır kurumuna bizzat götürülerek ve
rilen kurban derileri ve benzeri bağışların o dernek veya hayır kurumlarından ya da kurban derile
rini ihtiyaçları için muhafaza etmek isteyen vatandaşlardan zorla alınması sözkonusu değildir.
Bu konu da heryıl olduğu gibi bu yıl da gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Valiliklerimiz
20.4.1995 gün ve B.05.1.EGM.0.12.02.08.2860/95-099431 sayılı genelgemizle bilgilendirilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
• • . . • •

-

5

1

8

-

T.B.M.M.

B:119

6.6.1995

0:3

'

54.- Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Türk Hava Kuvvetleri tarafından açılan lastik
ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakam Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6748)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
Coşkun Gökalp
Kırşehir
Kırşehir'de faaliyet gösteren ve ısrarla özeli eştiril m ek istenen PETLAS adlı kuruluşumuzun
Türk Hava Kuvvetleri'mizin açtığı lastik alımına ilişkin ihaleye davet edilmediği basına yansımış
tır.
Petlas bu ihaleye hangi nedenlerle çağrılmamıştır? Bu kararı kim vermiştir?
İhaleye hangi firmalar çağrılmıştır?
Petlas önceki yıllarda bu tür kaç ihaleye katılmıştır?
Daha önce Hava Kuvvetlerimiz uçak lastiği ihtiyacını hangi firmalardan karşılamıştır?
T.G.
Millî Savunma Bakanlığı
Kanun : 1995/527-MD
31.5.1995
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Bşk. lığının 15 Mayıs 1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.027/6748-14092/51089 sayılı yazısı.
.
\. Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması isteni
len, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından açılan lastik ihalesi"ne ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabı Ek'tedir.
Arz ederim.
Mehmet Gölhan
Millî Savunma Bakanı
Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp tarafından verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından açılan lastik ihalesine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/1 maddesine göre; tek kaynağı olan bir malzemeye
ihtiyaç duyduğunda, bu kaynaktan Maliye Bakanlığından da onay (uygun görüş) alınarak pazarlık
usulüyle söz konusu malzeme temin edilebilmektedir.
2. PETLAS A.Ş. nin uçak lastiği üretimine başlaması ile birlikte, 25 Ekim 1993 tarihinde Ha
va Kuvvetleri Komutanlığı, ihtiyacı olan 5362 adet uçak lastiğini 8 milyar TL. civarında bir bedel
le söz konusu 51/1 maddesine göre, bu kuruluştan satın almış ve teslimat partiler halinde 8 Aralık
1994 tarihine kadar sonuçlandırılmıştır.
3. 1994 yılında ve 1995 yılının ilk yarısında ise ihtiyaç olmadığından Hava Kuvvetleri
Komutanlığınca uçak lastiği ihalesi yapılmamıştır.
Ancak, ihtiyaç duyulması halinde yine aynı şekilde 51/1 maddesine göre bu kuruluştan pazar
lık usulü ile alım yapılabilecektir.
4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, PETLAS A.Ş.'nin uçak lastiği üretimi yapmadığı dönemde
(1993 öncesi), bu ihtiyaçlarını kaynak durumuna göre; yurt dışından akreditifli ve ateşe alımları ile
veya ABD'den Yabancı Askerî Satışlar (FMS) kredisi kullanarak veyahutta NATO bünyesinde bu
lunan NAMSA'dan (Nato Bakım ve İkmal Ajansından) tedarik etmiştir.
- 519 -

T.B.M.M.

B:119

6.6.1995

0:3

PETLAS A.Ş. tarafından üretilmeyen uçak lastiklerine ihtiyaç duyulması halinde yine bu kay
naklara başvurulabilecektir.
Arz ederim.

.

Mehmet Gölhan
Millî Savunma Bakanı
55. - ' İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Europalia Festivali çalışmalarından
TBMM'nfn dışlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamet
tin Cindoruk'un yazılı cevabı (716935)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın tarafınızdan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
- Bir süre önce Belçika Europalia Festivalini iptal etti. Millî haysiyetimizi rencide eden bu du
rumu düzeltmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
- Europalia çalışmalarından TBMM neden dışlanmıştır? Neden TBMM Kültür ve Sanat Vak
fı Kurumu çalışma grubuna alınmamıştır?
- Europalia gibi millî bir organizasyonun bir işadamına teslim edilip, TBMM'yi temsilen
neden konuyla ilgilenebilecek milletvekilleri bu çalışmalardan uzak tutulmuştur?
— Bu konular Sayın Erdal İnönü'nün Başkanı olduğu Dışişleri Komisyonunda tartışılmış
mıdır?
T.C.
•'
.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Sayı : KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/
6935-14194/51353
Sayın Bülent Akarcalı

.

' .'

İstanbul Milletvekili
İlgi : 17.5.1995 tarihli yazılı soru önergeniz.
Europalia Festivali çalışmalarından T.B.M.M.'nin dışlandığı iddiasına ilişkin ilgi önergenizde
yer alan sorularımız aşağıda cevaplandırılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
"Türkiye Europalia Festivali" için gerekli idarî ve malî yapılanmayı düzenlemek amacıyla çı
karılan 4033 sayılı 1996 Türkiye Europalia Festivaline ilişkin Kanun 16.2.1994 tarihinde Dışişleri
Komisyonunda görüşülmüş ve 22.9.1994 tarihinde T.B.M.M. Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Adıgcçen Kanun hükümleri uyarınca Festivalin hazırlık yürütme ve sonuçlandırılması ile ana
hedeflerin belirlenmesi amacıyla Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında
bir kurul kurulmuştur. Ancak festival çalışmalarıyla ilgili olarak T.B.M.M. Kültür Sanat ve Yayın
Kurulu Başkanlığına verilmiş herhangi bir görev bulunmamaktadır.

'•'
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1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

1. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunda bulunan, Vergi, Sigorta-ve Bağ - Kur Primlerini ödemeyenler Hakkında Uy
gulanacak Esaslara Dair Kanun Teklifinin (2/636) İçtüzüğün 38 inci maddesine göre
doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi.
2. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Plan ve Bütçe Komisyonunda (bulu
nan, Gelir Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
Kanun Teklifinin (2/1304) içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya Gün
deme alınma önergesi.

__

2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3
SEÇİM
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OYLAMASI YAPILACAK İSLER
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GENEL GÖRÜŞME VE'MECLİS ARAŞTIRMASI
. /
YAPILMASINA DAİR.ÖNGÖRÜŞMELER . •

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15)
2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar so
nucu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16)
3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
4< — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması,
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
5. — Erzurum Milletvekili Rıza "Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/19)
6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin
442 Sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek
amacyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
,
7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
8. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/22)
9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bîr Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
2—
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10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 29S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/9)
13. — Adıyaman eski Milletvekili Mahmut Kıhnç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/26)
14,, ~ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983
tarihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı
kuruluşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27)
15,j —' Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
16. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
17. —• Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/30)
18a — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/32)
19Ü — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa 'bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
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20. —• Ankara eski Milletvekili i. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
21. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
22. — Ankara eski Milletvekili 1 Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya
muhtaç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
23.. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)
26. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/39)
27., — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin . sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 İnci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40)
28s — Malatya Milletveküi Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
29,— Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
Önergesi (10/49)
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30. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
31, — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün
içinde ıbulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
32< — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına.iliş
kin önergesi (110/52)
33', — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel bedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca tor Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54)
34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)
35. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
36t — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)
37. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)
38. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştır
ması 'açılmasına ilişkin önergesi (10/60)
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YAPILMASINA DAİR. ÖNGÜRÜŞMELER 39. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek
Partisi İİ Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)
40i — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
41. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve. 60 arkadaşının, 17 Mayıs
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türle Günü Yürüyüşü»ne katılan
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
42* —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekcrbank'ın
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 .indi* İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65)
43; — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/67)
•
44. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının,. TRT'nin taraflı
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68)
45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak vo 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak, önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/18)
46. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğu'da ve
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 vo 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69)
47« — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22)
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4 8 . — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70)
49. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
50. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/72)
. "
.51. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)
52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)
53. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/80)
54. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan'
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102.Ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
56. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 - 1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
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57-— Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/86)
58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis, araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88)
59. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91)
60. — Manisa Milletvekili: Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra. THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 incil, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92)
61. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkili önergesi (10/93)
.62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanimının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
63. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/95)
64.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygula
nan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kulla
nılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)
65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/97)
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66. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99)
67. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100)
68. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
69. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)
70. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28)
71. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)
72. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29)
73. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ -" Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33)
74. —7 Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
75. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama*
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106)
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76. — Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculu
ğu uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)
77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin ~
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların .belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
78. — Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 iinci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
79. —.Sımak eski Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi:
(İ 0/117)'.'
80.— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek va 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
:
önergesi (10/118)
,
81. — Diyarbakır eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gün
dem Gazetesi Bitlis Muhabiri1 ve Demokrasi Partisi Bitlis 11 Başkanı İsak Tepe'nin oğlu
nun kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına iiişfc^^^
82. — Mardin eski Milletvekilli Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasın a ilişkin önergesi (10/127)
83. — Adıyaman eski Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahraman
maraş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129)
84.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130)
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI
YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
85. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131)
86. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi
(10/133)
'
87. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasina ilişkin önergesi (10/134)
,88. — Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir. Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135)
89. —- istanbul Milletvekili Sabri ÖzUirk ve 1.6 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis, araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136)
90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137)
91., — Diyarbakır eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara
neden olduğu iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138)
92. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)
93j — Adıyaman eski Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri,Yüksekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar veril
diği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140)
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94. — Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydanla gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141)
95. — Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102. ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
96. —'Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesin
de meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların.uğradığı zararların tespit
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143)
97. —Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu*
nun Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144)
98j — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anyasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145).
99. — Diyarbakır eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146)
100. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının
çözümü Millî BMik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39)
101' — Adıyaman Milletvekili' Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontrgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147)
102. — Sımak eski Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu
Köyünde' güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148)
103- — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu ve 12 arkadaşının^
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların
sorunlaıını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtlüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bk Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150)
.
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il04. —Siirt eski Milletvekili Zübcyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elma
dağ İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 93 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151)
105. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)
106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153)
•
107;j — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin
terör örgütüyle ateşkes ka'bul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inbi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154)
lOSj — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)
109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156)
110. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Bazı Kentlerde
görülen hava kirliliğinin sebeplerinin ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/157)
Mİ. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, Şoför Esnafının
problemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya konacak
yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri, uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159)
112. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160)
— 13 —
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113^ — Şırnak eski Milletvekili Selini Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'
da yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkih önergesi (10/161)
,114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ilo ilgili sanayi ve tarımı
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162)
. 115. '— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163)
1(16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve .10 arkadaşının, hudutlarımızın
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/164)
117. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 21 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165)
118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/168) ,
119. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Milli Uydu
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca fcir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40)
120.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal ye 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Ma
navgat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla
Anayasanın 98 inci* İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170)
121. — Şırnak eski Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın
Pazarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öl
dürüldüğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/171)
,
122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal—
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tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172)
123. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent - Kızılay Metro hattı ve Kızılay istas
yonu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173)
124. — Adıyaman esKi Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batısı
ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu-,
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41)
125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını . araştırmak amacıyla, Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/174)
126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdulllatif Şener'in, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42)
—
127. •— SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven
Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Millet
vekili Nihat Matkap'ın, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamu-'
oyundaki etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43)
128.' — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının ülkemizde uy
gulanan seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)
129. —'İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazinenin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)
130. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğhı ve 46 arkadaşının, faaliyetleri dur
durulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177)
131. — Bartın Milletvekili Hasan. Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/178)
132. —- Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik
sorunları araştırarak alınması gereken önemleri belirlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179)
>
133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafın
dan Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180)
134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir - Çelik fabrikala
rının zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181)
135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullaüf Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama PJanı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47)
136. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182)
137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı 'bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/183)
138.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin'bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir
genel görüşme açılmasına Hişkin önergesi (8/48)
139. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır
İlinde bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184)
. - — i d » . —
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140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu
İnşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185)
141. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/186)
142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Fabrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/49)
143. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187)
144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188)
145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189)
146. — Şırnak eski Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado
lu'da bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 ir.ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190)
147.. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla,
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191)
148. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı [iddialarını . araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192)
— 17—
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149. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla,
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194)
150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarım
araştırmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/195)
151'H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbakanın
mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasamn
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/196)
152.•— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197)
"
153, — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alınan kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50)
154.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvest A.O.G.
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)
155- —- Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200)
156. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-Çelik
A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/201)
157.: — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili
Eyüp Aşık'ın Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basının gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/202)
158. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nın Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51)
159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları
tarafından kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 1Q3 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önegesi (10/203)
160. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52)
161., — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekılleri Kocaeli Milletvekili
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/53)
162. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204)
163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/205)
164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102, ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206)
165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54)
166i — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına
ilişkin önergesi (10/207)
167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana— 19 —
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/208)
168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi.(10/209)
169. — fetanbul Milletvekili Bülent! Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210)
170. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211)
171', — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/213)
,
172!< — Konya MiEetvekili Mehmet Keçeciler ve 15 Arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak huzur
ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/214)
173. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 16 Arkadaşının, Tunceli'de gü
venlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi '(10/215).
174.— Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili
Şevket Kazan'ın, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı
köylerin yakıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/216)
*
t */j
175;, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, İstanbul Fener
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa— 20 —
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nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217)
176. — İ'zmir Milletvekili Veli Aksoy ve 9 arkadaşının, ülkemizdeki altın işletme
ciliği korıusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220)
177. — Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 9 arkadaşının, Hatay ve çevreslinde görü
len sığır vebası hastalığının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221)
178. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 11 arkadaşının, Türktur Gıda Sa
nayii A.Ş.'nin satışıyla ilgili olarak ileri sürülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222)
179.: — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'ün faa
liyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223)
180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Türk Hava Kuv
vetleri için: satın alınacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı 'iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224)
181. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 11 arkadaşının hayvancılık. sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/225)
182. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticilerinin
ve sigara sanayinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226)
183. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 13 arkadaşının, THY'nda meydana
gelen uçak kazalarının nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227)
184. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 17 arkadaşının, kamu personeli
nin ücretlerindeki dengesizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228)
.-''*•.
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185. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 11 arkadaşının, PTT çalışanlarının so
runlarını ve özelleştirme uygulamalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/229)
186. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve 10 arkadaşının, özelleştirme uygu
lamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230)
187. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşının, ihracatı teşvik
uygulamalarının sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/231)
•
188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232)
189. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 19 arkadaşının, Sivas İlinin ekonomik
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-.
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233)
190. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 9 arkadaşının, Türk Silahlı Kuv
vetleri tarafından Kuzey Irak'a yapılan operasyon konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/62)
191j — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon ve 15 arkadaşının, Yozgat - Sorgun'da
özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen maden kazasıyla ilgili iddiaların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/234)
192. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, S.S.K.'nun sorunla
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/235)
193, —Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz
ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ile
28 arkadaşının, dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/63)
194. —- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/64)
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*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)

vergi affı ile ilgili kanuna

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309)
*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'sımn üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından
sözlü soru önergesi (6/325)
*4< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361)
*5< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi 1(6/365)
*6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/366)
*7, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn. bazı basın organlarında yer
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1)
8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419)
*9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Celal Tala/bani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/422)
•10, — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık. Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istif asma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461)
11. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30
fiilî hizmet yılım doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491)
*12. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer -• Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500)
,
(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir.
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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H3â — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)
*15. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru
önergesi (6/507)
16. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü sora önergesi (6/508)
17. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/510)
18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı seçim .bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (^f51G)
19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümüldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/519)
20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü'dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilimin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)

:

21.) — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)
22. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536)
23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1)
*24, — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567)
25. •—.İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1)
26, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/575)
•••
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27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim 3akanlığınca
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına (ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi
(6/721) ,(1)
28< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577)
29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi, (6/578)
3 0 . — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/583)
31. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un» Yardımcı Sağlık Personeli
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1)
*32. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1)
33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591)
34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde
tahrip edilen orman alanlarının yedine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)
35. — İstanbul Milletvekili Haüt Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594)
36. — İstanbul Milletveküi Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)
37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/601)
38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603)
39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/604)
40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü sora önergesi (6/607)
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41. — istanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/795) (1)
42. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609)
43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin içişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/797) (1)
*44. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) •
45| — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilam yapılmayan
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1)
46. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619)
4 7 . — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620)
48. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621)
*49. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1)
*50. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul Atatürk Kültür Merkezi
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi (6/628)
•5I< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631)

Keçiören Hâkim ve Savcı

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/632)
53. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)

cezaevlerindeki uygulamalara

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)
55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635)
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56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/636)
57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/638)
; 58. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi (6/639)
59. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Ejnet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640)
60. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644)
61. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/645)
62. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646)
63. —
Bakanından
*64.—
bir örgütün

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık
sözlü soru önergesi (6/649)
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı
varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650)

65. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'm, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651)
66. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1)
*67% — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1)
68. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652)
69. — Nevşehir Mületvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/82.1). (1)
*70j — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1)
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71
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) *
72, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663)
*73, „ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/664)
74. __ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665)
75. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çavdarhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666)
76. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667)
77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668)
78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.l. Seyitömer ve Tunçbilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü
soru önergesi (6/669)
79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670),
80. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/671)
81. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672)
82. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/673)
83. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça*
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674)
84. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'mn, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1)
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85. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının; KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675)
86. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677)
'-•- .
87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678)
88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)
89. — İstanbul Milletvekili Halit. Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681)
.
90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682)
*9İ\ — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1)
92. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/684)
93*. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685)
94. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686)
95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletveküinin babasına ait
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/687)
96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/688)'
97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından «özlü soru önergesi (6/690)
98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dölayoba'da yapılan
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691)
99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692)
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100. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693)
101. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694)
102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695)
103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/696)
104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697)
105.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699)
*106. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700)
107.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)
108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703)
109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704)
•

'

'

•

•

•

•
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110. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
*111'. —• İstanbul Milletvekili Blaettin Elmas'm, Belediye İktisadî Teşekküllerine
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706)
112. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/708)
113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soriı
önergesi (6/710)
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114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711)
115. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/843) (1)
116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında BağKur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1)
117. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasah Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit
Kömürlerinin koklaştınlması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740)
118. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin. Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741)
119. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742)
120. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy HİZ'
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarnn
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743)
121. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II
H.S/lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/744)
122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe
haşlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745)
123. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746)
124. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankaya'nın* seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747)
125. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748)
126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749)
127. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750)
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128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/751)
129. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde
Şeker' Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/752)
130. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753)
131. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754)
'
132., — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755)
"
133. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine
.ilişkin Sağlık. Bakanından sözlü soru önergesi (6/756)
134. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri' Bakanından sözlü soru
önergesi '(6/757)
135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/758)
136. —- Kahramanmarasl Milletvekili Hasan Dikici'nin,, Kahramanmaraş İlinde
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/759)
137. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/760)
138/ — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762)
139.. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)
140. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbarik'a ait bazı arsala v
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve>
Ticaret'Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)
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141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)
142, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözİü soru önergesi (6/767)
'
143^ — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768)
144. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan
ekonomik tedbirlerin ve yardımların. yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769)
145. —istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun,' İstanbul ve Ankara'daki hava
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770)
146. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)
147. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772)
148. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın,
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773)

hastanelerde yaşanan sıkıntılara

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1)
150. -r- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/774)
151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775)
152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi>(6/776)
153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/777)
'
,
154. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1)
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155. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/778)
156. — Ankara Milletvekili' Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/779)
157. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780)

özlük

158.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/784)
159. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785)
160. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)
161. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/787)
.162, — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788)
163. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789)
164. T— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790)
.165. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805)
166. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman ilinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1)
167. —• istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdeı'in, alimünyum taşıma' ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/806)
168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru,önergesi (6/807)'
— 34 —

6
SÖZLÜ SORULAR
169. — İstanbul Milletvekili Halil ;Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/808)
170. — Ordu Milletvekili Şadı Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel. Müdürlüğünce
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809)
171. — Artvin Mületvekilİ Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/811)
172. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Verlikayâ'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/827)
173. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1)
174. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1)
.175. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1)
176. — İstanbul Milletvekili İmren'Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-.
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1)
177. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1)
178^ — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve iskân.Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1)
179. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1)
180, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/918) (1)
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181. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1)
182. — Aydm Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakamndan sözlü .soru önergesi (6/921) (1)
183. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1)
184,,.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1)
185. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1)
186., — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/889) (1)
187. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve-Kamulaştırma
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/890) (1)
188. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1)
189- —• İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1)
190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin- Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1)
191. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü sorti önergesi (6/894) (1)
192.- — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ye Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1)
v
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193.,'.— Malatya Miiletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1)
194. _ İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1)
,' • •
195. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna, ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1)
196. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1)
197. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/828)
198. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir' milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkm
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829)
199. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, . Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830)
200. — Bileoik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/83ıl)
201. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesğioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1)
202. T- Bilecik' Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme .ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1)
203. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-.
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1)
204. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1)

SÖZLÜ SORULAR
205. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (İ)
206. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1)
207. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki • belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1)
208. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1)
209. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin Hindeki • belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1)
' 210. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1)
211. — Şanlıurfa Milletvöküi Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1)
212. — Ankara, Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1)
213. — Ankara Milletvekili Hamdi" Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1)
214. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1)
215.- — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1)
216. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1)
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217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındjrhk ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/939) (1)
• 218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/940) (D
219. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/840)
220. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğiu'nun, Van - • Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/852)
221. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853)
' 222. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/854)
223. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme-"
diğıne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1)
224.'— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayii ye
Tioaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) .
225. —(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı i Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1)
226. — İzmir Milletvekili Timur Demirin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1087) (1)
227. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağh kooperatiflere
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/10.88) (1)
228. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağh kooperatiflere
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1)
229. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi "Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856)
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230. — Bilecik Milletvekili Mehmet -Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan
ödeneğin kullanılmaaında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/857)
231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi .gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/991) (1)'
.
232. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858)
233. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859)
"234. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O.
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/860)
235. — İstanbul Milletvekili Feyzi îşbaşaran'ın, Side'de yaşanan 'bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/861)
236. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1)
237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul'da yapılan 50 okul
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1)
'
238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862)
239. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfah bir partiliye
Vakıfbank'tan 'kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka-^
nından sözlü soru önergesi (6/863)
240. —. Bilecik. Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864).
241. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa
ve-iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına.ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/865)
242. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866)
243.—Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirci'm
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867)

Şekerbank'tan

244. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868)
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245j — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869)
246.— istanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1)
247|— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan .
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1)
248. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1)
249. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/999) (1)
250. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in^ yeni atanan Bölge Müdürlerinin
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1)
251. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1)
252j—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın,- günlük bir gazetede yayınlanan
. «Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1)
253. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1)
254. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'mınj, tarihî Güzelhisar Vapurunun
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru
önergesi (6/871)
,
.,
255. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872)
256. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı
basın organlarında yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü
soru Önergesi (6/1009) (1)
257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1)
258. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/873)
259. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç-
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ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/874)
260. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/877) - '
261. — Kayseri Milletvekili §aban Bayrak'm, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1011) (1)
262. —• istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
. önergesi (6/878)
263/ — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet 'binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879)
264. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880)
265. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881)
266. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)
267..— Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)
268, — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1)
• 269. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1)
270. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanındaki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898)
271. — tüstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/899)
272. — îstanbuJ Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)
273. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901)
274. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ye iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902)
275ı — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan -ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1)
— 42 —

SÖZLÜ SORULAR
276. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1077) . (1) ..
277. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye' satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1)
278. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1079) (1)
.
279. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun' uygulanmasına
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1)
280. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un* Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1)
281. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çaüşanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1082) (1)
282. .— İstanbul Milletvekili Emin Kil'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1)
283. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904)
284. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/905)
285< — İstanbul Milletvekili Halil Orlıan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/906)
•
..''..
286. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin'
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)
287. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/908)
.'
.
288. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/909)
289. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin îçiskri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910)
— 43 —

6
SÖZLÜ SORULAR
290. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1)
29Jı — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, ibra edilmeyen bir bürokratın
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943)
292. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1)
293. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1)
294. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seyen'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1)
295. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1017) (1)
296. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/944)
297- —-Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ II Kültür Müdürünün
görevden almış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945)
298. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/946)
•
. 299. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948). •
300. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maİiye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1)
301. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1019) (1)
302. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için
Avrupa iskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/952)
303. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954)
304. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/959)
"
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305. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960)
306. .— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esenyurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1090) (1)
307. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt -Karaçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1)
308. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965)
309. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1)
310. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1)
.
311'. —. İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1)
312< — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin Özel şirketlerde
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1162) (1)"
313.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1)
314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle, büyük miktarda arttığı
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından. sözlü soru önergesi (6/1164) (1)
315. —. İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) .
316. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri.
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) •
y
317. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969)
318. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1)
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319. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan, sözlü soru önergesi (6/970) .
320/ — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971)
. 321, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede», başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/972)
322. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1166). (1)
. 323. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ 11 Başkanının Büyük Efes
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin, İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1)
324. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973)
325. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun T. C. Ziraat Bankasının faaliyetlerine ve kâr yapısına 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974)
326- — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara -. Yenimahalle İlçe Millî
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia. larina ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1)
327. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu
ile • ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1063) (1)
•
.
'
328. — iîzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1)
329. —Jîzmir 'Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli 11 Başkanının İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1)
330. — Erzurum Milletvekili Abdülihah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çtıllu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975)
331. — Erzurum Milletvekili Abdülilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976)
332. — Erzurum Milletvekili Abdülilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından.sözlü soru önergesi (6/977)
333. — Erzurum Milletvekili Abdülilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978)
•"" — 46 —

6
SÖZLÜ SORULAR
334. _ Erzurum Milletvekili Ab'dulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin. Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/979)
335. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakarımdan sözlü soru
önergesi (6/980)
336. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'm, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hmıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakamndan sözlü
soru önergesi (6/981)
337. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'm, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982)
338. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/983)
339^ — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/984)
340, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Bayındıriık ve İskân Bakarımdan sözlü soru önergesi_ (6/1171) (1)
3.4'1'a — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakarımdan
sözlü soru önergesi (6/1172) (1)
342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden
alman Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (İ)
343. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet
ihalelerinden PKK'ya pay Ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1)
344. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985)
345j — Konya Milletvekili. Mustafa Ünaldı'nm, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/986)
346. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1)
347, — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait İJİT
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987)
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348. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca'atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988)
349. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin
clış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1)
350. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Genel îş (2) Kooperatif inin ısı
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddiaların?
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1)
351. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın,; KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner.
gesi (6/1179). (1)
; 352. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, ASKİ tarafından satın alınan
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1)
353. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1)
354. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1182) (1)
355. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, KENT^AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1183) (1)
356. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın^ Ankara Büyükşehir Belediyesi
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1184) (1.)
357. — İstanbul Milletvekili Bülent AJjarcah'nınj Ankara Büyükşehir Belediyesi
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1)
358. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
•Bakanından sözlü soru önergesi (6/989)
'
359. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL r İş arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1)
360. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine İller Bankası
tarafından ödenen para miktarlarına. ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1187) (1)
361. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1188) (1)
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362. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990)
363. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın* Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1)
364. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, A§OT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1)
365. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1)
366. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1192) (1)
367. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm» Riva -.Şile kıyı şeridinin özel
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1)
368. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî idareler seçimlerinden
önce bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1)
369. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1)
370.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1)
371. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1022)
372. —. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1023)
373. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024)
374. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025)
375. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026)
376. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027)
377. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028)
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378. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029)
379. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve.Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1030)
380. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031)
.
381. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032)
382- — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına iliştin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033)
383, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034)
384. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035)
385.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1037)
386. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1038)
387. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039)
388;, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağhk Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040)
389ı — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında israil Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1041)
' 390. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042)
391. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1198) (1)
•/.'.,.'
392. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1)
393. — İstanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1200) (1)
••'...'
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394. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrisat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner<
gesi (6/1202) (1)
395. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar,
genel müdür ve başkanbk odalarının tefrisat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1203) (1).
396. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044)
397. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1204) (1)
398. — Konya Milletvekili. Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkili Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045)
399. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Papandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046)
.
400. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1264) (1)
401'â — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049)
402. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.l.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051)
403. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1)
404. — istanbul Mületvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054)
405. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1266) (1)
406. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğünde
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1268) (1)
407s — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055)
408< — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056)
409. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1)
'•—51' —
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410. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1)
411. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1)
412. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1)
413. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1)
414. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) (1)
415. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1278) (1)
416. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057)
417. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058)
418. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cem'il Tunç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1279) (1)
419. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059)
420.j — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1)
421. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitini Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1)
422. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1)
423. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060)
424. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061)
•425. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1)
426, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1)
427, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1)
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428. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1)
429. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1)
430. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1)
431< — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1)
432. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1)
433. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1)
434. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1)
. 435. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1295) (1)
436. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1)
437. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1)
438. — Bilecik Milletvekili Mehmet'. Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1)
439. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064)
44ü. -<— Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301 (1)
441. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1)
442. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1)
443. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1)

Fatsa Et - Balık Kombi

444. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1065)
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445. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, agkerlik görevini yerine getirirken
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1)
446 -- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1307) (1)
447. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066)
448. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde ,
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1)
^
449. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1)
450. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1315) (1)
451.— Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1)
452. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1)
453. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan
«Torpilli Genel Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1320) (1)
454. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1)
455. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Balkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1)
456. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1)
457. __ Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gayrimenkullerİne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1)
458. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1)
459. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon
Kunılunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1)
460. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1)
461. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069)
462. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Er Öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1)
463. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1)
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464. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1336) (1)
465. — Manfısa Milletvekili Faruk Saycfam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1338) (1)
466. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070)
467. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071)
468. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi "(6/1072)
469. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073)
470-— Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1340) (1)
471. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan'kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1)
472. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1)
473. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General'
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1)
474. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092)
475. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yahsı'na ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093)
476.— İstanbul Milletvökili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.İ.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094)
. 477. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095)
478: — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096)
479. — istanbul Milletvekili, Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097)
480. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098)
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481. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099)
482. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imar eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) ,
483. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi (6/1345) (1)
484. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1)
"485. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1)
486. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1)
487. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1)
488. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1)
489. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1)
490. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'm Malî durumuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1)
491. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1)
492. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1101)
493. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ - Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102)
494. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1)
495. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) ' (1)
496. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103)
497. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte-.
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1)
498. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«İskenderun'da soygun» başhklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1104)
—
— 56 —

6
SÖZLÜ SORULAR
499. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105)
500. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1)
501. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1)
502. — Bilecik Mlilletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1)
503. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1)
504. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilirle imkânı sağlanacağı iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1)
505. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107)
506. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1396) (1)
507. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine
ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108)
508. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1399) (1)
509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109)
510. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1)
511. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1111)
512. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1)
513. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112)
514. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113)
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515. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, özürlülerin istihdamına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114)
516.— Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1)
517. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115)
518. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116)
519. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, THB'nın yurt dışından bono
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1)
520. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, kamu bankalarınca ithalat için
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1117)
521. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, Sanayicilere verilen kredilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) • '.
522. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, küçük ve orta ölçekli işletme
lere yerilen kredüere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119)
523. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, şoför esnafına verilen kredi'
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120)
524. '— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1)
,525. — Sakarya .Milletvekili Mustafa Kıhçaslan'ın, basında «Kraliçenin büyük
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (1)
526. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, EKB'nın bir firmaya verdiği
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121)
527.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, EKB'nca bir firmaya kredi
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122)
528.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, Esnaf ve Sanatkârlara verilen
kredüere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123)
529. — Bilecik Mületvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1)
530. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, T.H.Y.'na üişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1407) (1)
531. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, E.K.B.*sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1)
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532.— Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124)
533. __ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125)
534. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126)
535. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127)
536. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına, malî destek yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128)
537. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129)
538. ,— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi
(6/1409) (1)
539. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY •- KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1132)
540. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1133)
541. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134)
542. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135)
543. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1)
544. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1)
545.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136)
546,— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137)
547. _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1416) (1)
548. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, izmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139)" " • —
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549. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1418) (1)
550. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140)
551. — İzmir .Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141)
552. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143)
553. _ izmir Milletvekili Cengiz. Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince
yararlandırıimadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144)
554. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1)
555. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
* soru önergesi (6/1420) (1)
556.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1)
557. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi»
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1)
558. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuşrulacağıha ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147)
559. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148)
560. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) ".
561. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150)
• ' ,.
562. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1151)
563. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152)
564. — Traibzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1425) (1)
565. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154)
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566. —' Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155)
567. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli 11 Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1426) (1)
568. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1)
569. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul'un su sorununa ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156)
570. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DC - 9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1)
571. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir - Karaburun ye çevre köylerde
Hazine, ile düşülen ihtilafa ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206)
572. — Muş Milletveküi Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1)
573. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1)
574. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1)
575. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula' masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207)
576. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208)
577. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209)
578. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210)
579. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1)
580. — Bilecik Milletvekili M'ehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin. Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1)
581. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211)
582. — Adana Milletvekili 'İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1)
583. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Gene] Müdürü hakkındaki
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212)
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584..— Konya Milletvekili. Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213)
585. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1)
586. — izmir Milletvekili Cengiz* Bulut'un,» linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1215)
587. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216)
>
588. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217)
589. — İzmir Mületvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218) •;
590. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerino
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219)
591. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1220)
592< — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221)
593. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1222)
'
.594.'"— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/1223)
595. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224)
596. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dişi bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225)
597. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226)
598. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227)
599. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228)
^ 600. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/1229)
601. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230)
602. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'uns sözleşmeli, personelin ücretlerine zam
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231)
:— 6 2 — ..
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603. — İzmir Milletvekili Cengiz. Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1232)
604. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233)
605. —. izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234)
606. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235)
607. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236)
608. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237)
609. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238)
610. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239)
611. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1240)
612. -— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletme
leri, Murgul İşletme Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1456) (1)
•. - •
613. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına İlişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241)
614. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1458) (1)
615. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru. öner
gesi (6/1459) (1)
616. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1460) (1)
617. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.H.Y. tarafından doğıtılan pas
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1)
618.— Bilecik Mületvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihra
cat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1)
619. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AG1K tarafından-Erzurum'a
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1)
620. -—İstanbul Milletvekili Selçuk Mamflıı'nun, İstanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından aözlü soru önergesi (6/1242)
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621. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1)
622. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ev hanımlarına
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1)
623. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244)
624. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246)
625. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1247)
626. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın,» haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Yergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi
(6/1467) (1)
627. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248)
628. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1249)
629. — Tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1250)
630. — Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman ilçesinde boşaltıldığı
iddia edilen bazı köylere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi
(6/1506) (1)
631.— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgııl Bakır İşletmeleri Müdürünün
görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1)
632. — İstanbul Milletvekili Bülent' Akarcalı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1470) (1)
633. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251)
634. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın özelleştirme kapsamı
na alınan kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1471)'(1)
635. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere İlişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252)
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636. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1253)
637. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamalı» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254)
- 638. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, THY'nin Erzurum seferlerinin
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) ~ (1)
639. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KİT'lere alınan personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1472) (1)
640. — Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1473) (1)
641. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255)
642. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1474) (1)
643. — Karaman Milletvekili S.' Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1)
644. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, yabancı basında yer alan
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1)
645.,— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256)
646. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Diyarbakır'da TSE Bölge Müdürlü
ğü kurulmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1540) (1)
647., — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Avrupa Birliği ile yapılacak
Gümrük Birliği Anntlaşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1494) (1)
648. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Küçükleri Muzır Neşriyattan
Koruma Kuruluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1495) (1)
649. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal SSK Hastanesinde ya
pılan ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1496) (1)
650. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Özelleştirilen kuruluşlardan elde
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1477) (1)
651'., — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257)
652. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, İzzet Baysal Üniversitesinde pro
fesörlüğe yükseltilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1497) (1)
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653.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259)
654. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1260)
655f — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261)
656, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1262)
657* — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, TURBAN'ııı yaptığı ihalelere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1498) (1)
658. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263)
659. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Samsun Havalimanı ile Sincan
Tüneli ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi (6/1499) (1)
660. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nın İstanbul New - York
seferlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1500) (1)
661'. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, üniversitelerin Arapça öğret
menliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1501) (1)
662. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Doğan Danışmanlık Ticaret ve Pa
zarlama A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1507) (1)
663. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Desen Deri Sanayi İhracat İthalat
ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1508) (1)
664. •-— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Yeşil Vaha İnşaat Turizm Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1509) (1)
665. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Met Beynelmilel Nakliyat ve Ti
caret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1510) (1)
666. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ek - Su Prefabrike Beton Sanayi
ve Ticaret İşletmeleri Limited Şirketine-ilişkin .Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1511) (1).
667. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Birleşik Mühendislik Mimarlık Tu
rizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1512) (1)
668. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akın İnşaat Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1513) (1)
669. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un ADB İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) (1)
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670, — Erzincan Milletvekili Mustafa KtıPun, Tannan Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1515) (1)
'
'
671, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Midaş Madencilik İnşaat Taahhüt
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1516) (1)
672. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tele Hortum İmalat Sanayi ve Ti
caret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1517) (1)
673. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kardeş Karadeniz Bölgesi Ziraî
Ürünleri Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) (1)
674i — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kare Fleks Yer Döşemeleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1519) (1)
675. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alman ku
ruluşlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1381)
676w — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, vergi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382)
677. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, İstanbul'un hava kirliliği sorununa
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383)
678. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385)
679. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kaynak Destekleme Fonu'ndan basın
organlarına verilen yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) (1)
680. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim
Enstitüsüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) (1)
681. — Trabzon Milletvekili Koray Aydm'ın, Trabzon Galeria Projesine ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) (1)
682. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Bakanlıkta çalışan bazı personele
ilişkili Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) (1)
683. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, eşinin yabancı diplomatlarla resmî
olmayan bir görüşme yaptığı . iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1520) (1)
684. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Yaysat Dağıtım A.Ş. ve Birleşik
Basın - Yayın Dağıtım A.Ş.'lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) (1)
685.'— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386)
686. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nuh, Hopa Limanına ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/1545) (1)
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687. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387)
688. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1388)
689. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389)
690. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn; Devlet Personel Rejimine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390)
691. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, ferdî. spora ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1391)
692. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4392)
693. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Başbakanlık Konutu ve makam ara
basına takılan forsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1546) (1)
694. — Sivas Milletvekili Ahmet Ârıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393)
695. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1547) (1)
/
696. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Abant Tesislerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) (1)
697. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Antalya Kaleiçi Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1549) (1)
698. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1550) (1)
699. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1551) (1)
700. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1552) (1)
701. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1553) (1)
702. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1554) (1)
703. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1555) (1)
704. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Şanlıurfa Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) (1)
705. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Yalova Termal Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1557) (1)
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706. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Ilıca Tesislerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru1 önergesi (6/1558) (1)
707. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Kilyos
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) (1)

Tesislerine

708. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Turban Ürgüp Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1560) (1)
709. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Akçay Tesislerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1561) (1)
710. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Giimüldür Tesislerine
ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1562) (1)
711. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Marmaris Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1563) (1)
712. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Beldibi Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1564) (1)
713. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Belek Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1565) (1)
714^ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Bodrum Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1566) (1)
715. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Kemer Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) (1)
716. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Turban Kuşadası Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1568) (1) .
717. _ Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1569) (1)
718. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1394)
719. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1395)
720. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava ıkirliliği sorununa
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesli (6/1441)
721. —— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istıranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442)
722. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, özelleştirme idaresi Başkanlığına
atanacağı iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) (1)
723. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Sait Halim Paşa Yalısına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) (1)
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724. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1572) (1)
.
725. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443)
726. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, bazı kamu kuruluşlarının verdikleri
reklamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1603) (1)
727. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Başbakanlık Konutu onarım harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1604) (1)
728. — Kayseri Milletvekili Salih Kap usuz'un, yurt dışında çalışan, işçilerin bazı
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1605) (1)
729.'— Adana Milletvekilli İbrahim özdiş'in, memur eylemine katılanlar hakkında
soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1606) (1)
730. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Emlak Bankasından dövize en
deksli Yuva Kredisi alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1607) (1)
731,— Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, terör olaylarında sakat kalan kişilere iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1608). (1)
732. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, sebze ve meyve ihracatına uygulanan teş
vik desteğinin azaltılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
-(6/1609) (1)
733. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, günlük bir gazetede yer alan yazıya
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1610) (1)
734. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444)
.735. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, K.K.T.C. Cumhurbaşkanı'nın
hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1611) (1)

MİT

736. —İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Türkiye Emlak Bankası'nın reklam
kampanyasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1612) (1)
'
737. —. Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445)
738,— Rize -Milletvekili Ahmet Kabii'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1446)
739. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seyen'in, Cebeci Hastanesi Radyasyon Onkolo
jisine yapılması düşünülen Lineer Aksalatör Binası ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1613) (1)
740. — Kütahya Milletvekili.'Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Simav İlçe
sine yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) (1)
741. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlindeki belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/1615) (1)
•
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742. — Kastamonu. Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, kalkınmada 1. ve 2. dere
cede öncelikle illere yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1616) (1)
743.— Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'ta et ve süt üreticilerinin teşvik
primlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1617) (1)
744. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, İstanbul ziyaretinde verdiği bazı be
yanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1618) (1)
745. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Savunma Sanayi Müsteşarlığınca
açılan helikopter ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1620) (1)
746. — Artvin. Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun. Hopa - Sarp Sınır Kapısından
yapılan girişlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1621) (1)
747. —. Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Halk Bankasının kadınlara ve genç
lere verdiği krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1622) (1)
748. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Ankara Radyosunda yayımlanan
bir röportaj bandına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1623) (1)
749. — Malatya Milletvekili Mustafa, Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447)
750. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448)
751. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449)
752. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önecıgesi (6/1450)
753. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451)
754. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Petlas'ın özelleştirilmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1624) (1)
755. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1452)
756. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçenistan'a yapılan yardımlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453)
757. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454)
758. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455)
759. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Edebiyat Fakültelerinin Alman ve Fran
sız dili bölümlerinden mezun olanların sınıf öğretmenliğine kabul edilmemelerinin ne
denlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468)
'
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760. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Başörtülü hemşireye önce santral memurluğu sonra sürgün» başlıklı habere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1478)
761. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Basında yer alan «Kıbrıs Rum Ke
simi A.B.'ne alınırsa K.K.T.Ç. ile birleşiriz» şeklindeki beyanına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1479)
762. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personel ücretlerine yapılacak
zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1480)
763.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sırplarla ticaret yapıldığı iddiala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1481)
764. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Çimento Sanayinin özelleştirilme
siyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1482)
765, _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, AB'nin nüfus projelerine yardım
yapacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1483)
766—- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, uçak kazalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1484)
767. — Konya Mileltvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yer alan habere ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485)
768. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bazı beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486)
769. - - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, petrol ve doğalgaz zamlarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487)
770. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, şeker ithalatı ve ihracatına ilişkin Ta
rım,ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488)
771. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Gümrük Birliği Anlaşmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1489)
772w — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, ABD'de, Türkiye, için lobicilik faaliyet
leri yapan firmalara ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1490)
773- — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un mazot fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1491)
774.— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1492)
775..— Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, koruma altında tutulan Devlet adam
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502)
776. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Buca'daki S.S.K. Hastanesine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503)
777. — Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, 4045 Sayılı Kanunun uygulan
masında karşılaşılan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504)
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778. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TOFAŞ hisselerinin özelleştirilme
siyle ilgili ihale komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505)
779. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Aydın - Yenihisar içme suyu pro
jesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1523)
780. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Başbakanlık öğrenci bursuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524)
781. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TRT Genel Müdürüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1525)
782. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, israil'in nükleer çalışmalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1526)
783. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Çiller iyi komşu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/1527)
784. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Özelleştirme marifetleri için somşturma istendi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1528)
785. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, eşiyle ilgili olarak, günlük bir ga
zetede yayınlanan iddiaalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1529)
786. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Utanmazlar» başlıklı makaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1530)
787. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personele
maaş artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1531)
788. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Adalet Bakanlığınca açılan bir
sınava ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532)
789. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Heybeliada Sanatoryumunda gö
revli bir hemşirenin dövüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1533)
790. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir bakan hakkında basında yer
alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534)
.791.;— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede «Hukuk Değil
Zulüm» başlığı ile yayınlanan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1535)
792. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «İncirlik'te Ajan Okulu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1536)
793. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, petrol satışı ile ilgili mevzuatın
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1537)
794. —•• istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, köşk ve kasırlara- ilişkin Kültür
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538)
795. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Bornova - Kurudere Köyü ya
kınlarında bir taşocağı açılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1539)
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796, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Unsal Bozkurt ile Ahmet özal hak
kında basında yayınlanan bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1573)
797, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir dergide yayınlanan YahudiMıristiyan koalisyonu başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1574)
798, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kıbrıs'tan asker çekildiği iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1575)
799, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Koalisyonda Se
çim Yatırımı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1576)
800, —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Emlak Bankasından dövize endeksli yu
va kredisi alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1577)
801L| — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«3 Trilyonluk Hisse 78 Milyona Kapatıldı» başlıklı habere ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1578)
802., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Mut içme suyu inşaatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1579)
803^ — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Bosna'ya Yardım Cezalandırılıyor» başlıklı ıhabere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1580)
804. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Tamek'e Trilyonluk Kıyak» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1581)
805.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istimlak bedelleri ödenmeyen va
tandaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1582)
8O64 ->- İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul'un çevre sorunlarına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583)
"
807. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Amerika seyahatine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1584)
808. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, pancar üreticilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1585)
809^ — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldının, Bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586)
810.; —' Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Müftü Adayları
na Sorulan Sorular» başhklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1587)
811. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sincan eski Belediye Başkanının
MKE Genel Müdür Yardımcılığına atanacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588)
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KANUN TASAMI y E TEKLİinLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER
1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hülcnıünde Kararname ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e İ inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992)
2, — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
3.--— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi ;
6/7.1992)
4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992)
5. --- ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)
6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
X 7. —Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde. Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Meddelcrine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
— 75 —. '

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
Miskin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993)
9. —• Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576)
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993)
11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) \
X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam
Ldtfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994)
13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994)
X 14. — Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994)
15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
16.— Denizcüik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 17. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı :
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994)
18,— Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı
' • • ' • '

—

7 6

—

'•

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994)
X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla,
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın. 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3,1995)
X 20. — Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafî İşaretler, Endüstriyel Tasarımlar,
Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri
ile Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Ka
nununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, İçişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma tarihi :
2.6.1995)
X 21. —- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
23
.İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992)
24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.. 1992)
25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tekr
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
26. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve. Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992)
X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın;
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994)
30. —•. Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095)
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995)
' .3.1';- — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan,
Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, Sakaıya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet
Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan
Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup
Başkanvekili Sivas Milletvekili A'bdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Fuat
Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Kırşehir Milletvekili Sabri
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan
ve 10 Arkadaşının ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun
Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044,
2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi: 5.5.1995)
33. — Türk Vatandaşlığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı : 842) (Dağıtma
tarihi : 23.5.1995)
"34, — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
35. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmadı Hakkında
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Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691)
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
36. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995)
37. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356)
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994)
38. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822)
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi; 20.3.1995)
39. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993)
40. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995)
X 41. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993)
42. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma
tarihi": 10.2.1994)
43., — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapom (1/513)
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993)
44. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /487) (S. Sayısı :
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993)
—
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45. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma
tarihi : 28.3.1995)
46. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioglu'nun, 2829 .Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 47. —. Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kâ
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
48. — 2886. Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5^1993)
49. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
50. ~ Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (İ/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25,5.1992)
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52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra .
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve iflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
53. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyionları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992)
54. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde. Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dik'ici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
55. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) (Si Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
56. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazîife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) .
57. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkil
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
58. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı :
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 59. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
60. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Veırilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237)'(Dağıtma ta
rihî : 26.L1993)
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X 61. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S/Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993)
63. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanım ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992)
64. __ Türkliye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992)
65. —- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14:5.1992)
66. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
, Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S,'Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992)
67. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı .Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru"(2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
68. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihi : 25*2.1992)
69. -~ Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerdin, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149)
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
70. — Adıyaman Milletvekili.Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyona Raporu
(2/212) (S. Sayısı : 90) .(Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
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71a — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi :
25.5.1992)
72. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S( Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992)
74. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
(Sj. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
75.
Sulama
3 üncü
Raporu

— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarıni Reformu Kanununun Geçici
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
(2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi •' 21,9.1992)

76. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rappru (2/257) (S* Sayısı : 137) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
78. —Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
' 79. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21.9,1992)
80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
—
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Teklifi, ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
SİL, — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dalir Kanun Teklifi ye İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (Ş. Sayısı : 173)
Dağıtma tarihi : 1.10.1992)
. 82. — İstanbul Milletvekili Sabri üztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi vo
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175)
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin'Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Haklanda Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
85;— Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Rapora (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
86. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Rapora (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
87. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
88..— Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992)
.

Raporu

89. — Türkiye Emekli Subaylar, Emeldi Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihî': 5.11.1992)
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90. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
91. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S; Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak-*
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992)
94. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşınuı, 3194 Sayılı
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
95. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992)
96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayıh Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
97< — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
11.1.1993)
98. — 3146 Sayıh Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayıh Kanun Hükmünde
Kararnamenin Elci Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı": 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
99.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26,1.1993)
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100. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.U993)
"101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Âlmak'ın* 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
102; — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı :
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayıh Yüksek Askerî Şûranın
Kuruluş ye Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma
tarihi : 26.1.1993)
104. --Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihi ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
105. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
106. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2,1993)
107, —Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
1084 — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı.. Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma
tarihi : 4.3.1993)
109. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayıh İmar.
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3.1993)
• ,
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110. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu(2/315) (Ş. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi.: 4.3.1993)
111. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
112. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşıtun, İskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
113. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzımcu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
.
. ,
114. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında'Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
115. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve. Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993)
116. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
117.— Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S.
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993)
118i — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 18.5.1993)
'
119. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993)
120. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi :
22.9.1993)
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121., — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11,1993)
122— Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.1993)
123. /T- Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi.: 25.11.1993)
124. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlü'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma
tarihi : 3.12.1993)
125. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka^
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
126. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993)
127. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :
7.12.1993)
128. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Terine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 129. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
13fy —- Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke- ,
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teki
_
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lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993)
131, — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
X 132. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994)
133. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994)
134. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994)
135. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994)
136. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
137. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564)
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
138. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664)
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
139. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
140. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari-.
hi : 23.3.1994)
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141. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
142; — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994).
143s — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
144. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin. Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
145. — lg Mahkemelerimin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
146. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
147. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
148. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
149. —. Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
150. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıİmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
151j — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ye Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa— 90 — . '.
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yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları {t/653, 1/2). (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
152. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi,: 23.3.1994)
153. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kunun Teklifi ve içişleri Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
154. —Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
155. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı :
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
156. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
157. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi •: 24.3.1994)
158. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
159. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı '.: 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 160. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :.
28.3.1994)
161. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe-Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643)
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994)
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162. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479)
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
X 163. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994)
164. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
165. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi :
4.5.1994)
166. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656)
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994)
167. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994)
168. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerin, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994)
169. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1997)
X 170. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994)
171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994)
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172. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi :
20.6.1994)
,
174. —• Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994)
175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu.Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994)
176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kamuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994)
X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994)
178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
içişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994)
179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin
Kanun Tasarısı vo Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma
tarihi : 13,10.1994)
180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan vo Bütçe Komisyonu Raporu
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994)
X 181, — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanınde Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/750) (S.,Sayısı-: 715) (Dağıtma tarihi : .20.10.1994)
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183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanım Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı .: 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10;i994)
X 185. — Diyafbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
ilişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994)
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk
ve işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994)
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994)
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Kondisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Lilvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 190. —Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan.Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Rapora (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 191.— Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve-5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 192..— Devlet Memurları Kanununa Bir. Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994)
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile. Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X .194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunchğuna Dair Kanun Ta-.
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sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
'
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700)
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarühi: 14.11.1994)
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Milli Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
,
197. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994)
X 198- — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11,1994)
XI 199. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994)
X 200. — Turikiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994)
201. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta^
rihi : 28.11.1994)
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994)
X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
X 204. —- Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı :, 753)
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
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205. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
206. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995)
207. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylü'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğnıdan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759)
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995)
• '
ıX 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (İ/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
X 209s — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malı Veçhelerine İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
•
X 210. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Türkmenistan Hükümeti Arasında
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995)
X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatıranların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylaninasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697)
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihî : 10.2.1995)
213. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sajutı
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995)
214. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa»
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/325)
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) '
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2İ5. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995)
216 — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
X 217,, — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995)
218. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi :
28.2.1995)
X 219. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi :
16.3.1995)
220- — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten
Kaldırılmasına ilişkin ICanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765)
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995)
221. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair JCanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
226. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal— 97 —
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dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S.
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995)
227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı, ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995)
228. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma
tarihi : 20.3.1995)
'
229. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
230. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 İnci
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı :
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) • ,
231.— Trabzon Milletvekili Kemalettin GÖktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ye Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X232. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanfnasmın ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi.': 24.3.1995)
233. —' Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 38 inci Maddes'ine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28,3.1995)
234. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih
•ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 mcı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810)
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
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235. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
236. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi,
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı ':. 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
237. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılrn Mayıs Ayının
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808)
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
X 238. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819)
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
X 239. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına ilişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
240. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma
tarihi : 29.3.1995)
241. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma
tarihi : 7.4.1995)
242. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşımın,
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil^
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817)
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995)
243. —•' Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü— 99 —
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züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216)
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995)
X 244. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında tşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
245. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995)
,
X 246. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995)
X 247. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı"': 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
248. — Manisa Milletvekili Âkın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma
tarihi : 26.4.1995)
249. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
250. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı :
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
251. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısrvo İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı :
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
252. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995)
253. —- Asker] Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
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254. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma
tarihi : 26.4.1995)
255. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S.
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831)
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
257. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı. : 832) (Dağıtma tarihi :
26.4.1995)
258. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995)
259. — Antalya Milletvekili Faik Altım ve 8 Arkadaşının,' 20.7.1966 Tarih ve
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995)
260. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra
İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S, Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi :
18.5.1995)
261. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Deeğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1,6.1995)
262. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765, Sayılı Türk
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet.
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi ; 1.6.1995) '
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263. — Mardin Milletvekili Mehmet Güleegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)
264. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/523) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 1.6.1995)
265. — Ankara Milletvekili. Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 neı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029)
(S. Sayısı: 247) (Dağıtma tarihi: 1.6.1995)
266.—. Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kariunu Madde 345'de
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177)
(S. Sayısı .': 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)

(X)

Açık oylamaya tabi iğleri gösterir.
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