T.B.M.M.

B : 119

27. 6 . 2002

O:1

Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim; bu süre içerisinde sisteme giremeyen arkadaş
larımızın, teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen giremeyen arkadaşlarımız olursa,
belirlenen süre içerisinde oylama pusulalarını Başkanlığımıza ulaştırmalarını; vekâleten oy kul
lanacak sayın bakan var ise hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve imzasını
taşıyan oy pusulalarını yine belirlenen süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyor ve oy
lama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazla oylamaya başlanıldı)
BAŞKAN - Değerli milletvekili arkadaşlarım, bundan sonra görüşeceğimiz tasarının birisi
daha açık oylamaya tabidir; o nedenle, arkadaşlarımızın, Genel Kuruldan ayrılmamalarını veya en
azından kuliste olmalarını özellikle rica ediyorum.
(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısının oylamasına 210 sayın milletvekili katılmış; 209 kabul, 1 ret oy kullanılmıştır.
Bu sonuca göre, tasarı yasalaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz.(l)
Şimdi, teşekkür konuşmasını yapmak üzere; buyurun Sayın Bakanım.
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaş
larım; bugünkü bu çalışmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, afetler karşısında zarar görmüş olan
vatandaşlarımızın yarasının sarılabilmesi için yüzde 100'e yakın -oybirliğine yakın- oy vererek bir
kanun tasarısını görüşmüş ve kabul etmiştir.
Biz, Meclisimizi oluşturan siyasî partilerimizin göstermiş olduğu bu teveccühe ve güvene layık
olacak bir biçimde, bu kanunun verdiği yetkileri deprem bölgesinde, Afyonumuzda kullanacağız.
Bu kanunun verdiği yetkileri, en mükemmel bir şekilde, en hızlı ve en ucuz hizmet üretimini
sağlayabilmek için kullanacağız ve yaraların sarıldığını da inşallah hep birlikte göreceğiz.
Bu kanunun, ülkemize ve özellikle Afyon'da bulunan zarar görmüş olan hak sahibi vatandaş
larımıza hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinize, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. (MHP ve DSP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında
Kanun Tasarısının ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.
13.-18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlân Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/999) (S. Sayısı: 879) (2)
BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır.
Hükümet?.. Hazır.
Komisyon raporu, 879 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Tasarının tümü üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer;
buyurun. (SP sıralarından alkışlar)
SP GRUBU ADINA MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu
anda görüşmekte olduğumuz 879 sıra sayılı 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün
Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum.
(1) Açık oy tablosu tutanağa eklidir.
(2) 879 S. Sayılı Basmayan, tutanağa eklidir.
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